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Karszt és Barlang 2017-18. p. 3-26. Budapest 2021.

1 éress Márton, Vetési-Foith Szilárd

A BAKONYVIDÉK BARLANGJAINAK GENETIKAI TÍPUSAI

ÖSSZEFOGLALÁS

A Bakonyvidék barlangjainak a genetikai csoportosítását mutatjuk be. Ehhez összehasonlítottuk 
a vadózus zóna barlangjainak térbeli helyzetét a bezáró kőzeteik földtani jellemzőivel. Adatokat gyűj
töttünk a freatikus eredetű barlangok bezáró kőzeteiről, valamint e típus barlangjainak morfológiai kör
nyezetéről. A Bakonyvidék barlangjai karsztos és nem karsztos eredetűek (utóbbiak főleg a bazalt sap
kákhoz köthetők). A karsztosak között elkülöníthetők meleg- és hidegvizes eredetűek, utóbbiak lehetnek 
vadózus és freatikus környezetben létrejöttek. A vadózus zóna barlangjai a hegység karsztos depressziói 
alatt fordulnak elő és oldódásos eredetűek. Egyszerűek, vagy összetettek lehetnek. Fejlődésükre a vízfil
mes- (az akna szélesedik) és a vízzel kitöltött (az aknának mellékaknái fejlődnek) állapot van hatással. 
A freatikus barlangok lehetnek hegységperemiek (forrásbarlangok) és hegység belsejeiek. Utóbbiak el
sősorban ott jöttek létre, ahol az antecedens völgyszakaszok vízfolyásainak elszivárgó vizei a vízzáró 
betelepülések felett iiregesedést okoztak. Az üregek a vízfolyás eróziója során felnyílottak.

1. BEVEZETÉS

E tanulmányban a Bakonyvidék (magassága 150-700 m közötti) felszín alatti karsztját mutatjuk be. 
Genetikai tipizálását adjuk a hegyvidék barlangjainak, majd bemutatjuk a barlangtípusok morfológiai és 
genetikai sajátosságait, valamint azok rögtípusok szerinti előfordulását.

A Bakonyvidéket (4300 km2) a Bakony-hegység (2200 km2) és a körülötte elhelyezkedő, alacsonyabb 
tájak alkotják. A Bakonyvidék középtáj, amely négy kistáj csoportra (Keszthelyi-hegység, Balaton-felvi- 
dék, Déli-Bakony, Eszaki-Bakony) különül. Közülük karsztjelenségek mindegyik kistáj csoportban va
lamilyen mértékben jelen vannak (karsztjelenségekben leggazdagabb az Eszaki-Bakony). Kistáj szintjén 
azonban csak pszeudokarsztos barlangok vannak a Tátika-csoportban (Keszthelyi-hegység kistáj csoport) 
és homokkő karrok a Badacsony-Gulács csoportban (Balatonfelvidék kistáj csoport). Tehát a fentebb em
lített kistájakon a tipikus karsztjelenségek hiányoznak. De leginkább kivételt a Bakonyalja kistáj csoport 
képez: itt a három kistája közül csak a Pápai Bakonyalján fordul elő karsztjelenség (Tapolcafői forrás
barlang).

A Bakonyvidék a Dunántúli-középhegység nagy táj (Alpaca nagyszerkezeti egység) részeként Dél- 
Alpi környezetből EK-i irányú eltolódással a miocénre került jelenlegi helyére (STEGENA L. et al. 1975; 
CSONTOS L.-VÖRÖS A. 2004). Emiatt, de az Eurázsiái lemez pozíciójának a változása miatt is, klímája 
fokozatosan a trópusiból mérsékeltövivé változott. Az Alpaca nagyszerkezeti egységet az Ausztro-alpi 
takarórendszer legfelső, nem metamorf tagjának tekintik (BUDAI T.—KONRÁD GY. 2011). Fő felépí
tő kőzete a triász fődolomit (Födolomit Formáció). A fodolomit vízzáró betelepülés nélküli, vastagsága 
a Dunántúli-középhegységben meghaladhatja az 1500 m-t (HAASJ. 1993), de a Déli-Bakonyban 1400 m, 
a Balatonfelvidéken 550—750 m vastagságúnak tartják (BUDAI T. et al. 1999). Feküje a Sándor-hegyi 
mészkő (Sándorhegyi Mészkő Formáció) már márga betelepülésekkel tagolt (GYALOG L. 2005), majd 
utóbbi feküje a Veszprémi márga (Veszprémi Márga Formáció). A fődolomitra foltos kiterjedésben, több
nyire kis vastagságban (néhányszor 10 m-től néhányszor 100 m-ig) települ triász dachsteini (Dachsteini
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Mészkő Formáció), jura, kréta és eocén mészkő (7. ábra). Felépítésének fő sajátossága részaránytalan 
kifejlődése: DK-en idős triász, paleozoikumi, részben nem karsztos kőzetek, ENy-on teljes egészében 
ugyancsak idős (triász) karbonátos kőzetek vannak a felszínen, míg középső részén, ahol a triász aljzat 
mélyedést formál (LÁNG S. 1962; BUDAI T.-KONRÁD GY. 2011) jura, nyílttengeri, valamint kréta és 
eocén sekélytengeri környezetben kialakult mészkövek fordulnak elő.

lOktn
j

1. ábra. A Bakony-hegység földtana (Haas J. 2011 módosítva)

Jelmagyarázat: 1. folyóvízi üledék, 2. holocén tőzeg, 3. holocért futóhomok, 4. pleisztocén lösz, 5. pliocén bazalt, 
6. felső-miocén édesvízi mészkő, 7. középső-miocén mészkő, 8. oligocén kavics, 9. eocén mészkő, 10. felső-kréta 

mészkő, 11. alsó-kréta mészkő, 12. Jura mészkő, 13. triász mészkő, dolomit, 14. permi homokkő, 15. ópaleozoikumi 
fillitek

A fődolomit egyenetlen, karsztos felszíne miatt, ill. a későbbi szigettengeres kifejlődés miatt parti, se
kélytengeri környezetben nem karsztos kőzet rátelepülésként, ill. betelepülésként vékony vízzáró, vagy 
rossz vízvezető összletek szakíthatják meg a vízvezető karbonátos kőzeteket, de előfordulnak nyíltten
geri környezetben képződött vízzáró betelepülések is. így előfordul kova (jura mészkő), agyag (kréta 
és eocén mészkő), márgás mészkő (eocén mészkő), kőszén (eocén mészkő) betelepülés is. Mészmárga 
mutatható ki az Álba Regia-barlang bezáró dachsteini mészkövében (ESZTERHAS I. 1983). Abráziós 
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breccsa van dachsteini mészkövön az eocén mészkő alsó részén a Hódos-éri Likas-kőnél (VERESS M.~ 
FUTÓ J. 1987). De gyakoriak a födolomit és a rátelepült fedőközetek között is ezen összletek. így fő
dolomiton, az eocén mészkő alsó részén van abráziós kavics (DEÁK M. 1972). Alapkonglomerátum 
az eocén mészkő alsó részében a dolomit felett (ZENTAIZ. et al. 2003). Továbbá a dachsteini mészkő és 
a dolomit között fordulhat elő márgás mészkő, mészmárga és agyag (DEÁK M. 1972). A vízzáró betele
pülések kis vastagságúak (néha csak néhány dm-ek), de oldalirányban is kicsi kitérjedésűek, miután kép
ződésük idején az egykori partoktól távolabb már az agyagos üledékek képződésének nem voltak meg 
a feltételei. Ezért bár a betelepülések felett karsztvízemeletek alakulhattak ki, ezek vize a vízzáró lokális 
horizontális kiterjedése miatt csak ritkán bukkan elő forrásokban. Vizük többnyire a főkarsztvízbe jut.

A hegységnek már a kréta végi trópusi karsztos tönkfelszíne (SZABÓ P. Z. 1956, 1968; BULLA B. 1968) 
feltagolódott az eocéntől (PÉCSIM. 1980), így az oligocénvégi - miocén eleji deltakavics (Csatkai Kavics 
Formáció, KORPÁS L. 1981) tagolt felszínt borított el. Ez PÉCSI M. (1980) szerint együtt járt a hegység 
idősebb pedimentjének a képződésével. Főleg a hegység peremi részeken alakultak ki fiatalabb, közép
ső-miocén mészkövek (Lajta Mészkő Formáció, Tinnyei Mészkő Formáció), valamint pliocén édesvízi 
mészkövek. De kis kiterjedésben pannon agyag (JASKÓ S. 1961) is előfordul, majd széles elterjedésben 
lösz is képződött.

A hegység peremén, esetenként a belsejében is fiatalabb pediment képződése is történt a felső-pliocén- 
ban és a pleisztocénban (PÉCSI M. 1963, 1991). Ezek azok a térszínek, amelyek 350 m-nél alacsonyab
rak (PÉCSI M. 1964). A hegységperemi alacsony rögökön (de a hegységbelseji medencék területén is) 
a középső- és felső-miocénben abráziós teraszok képződtek (PÉCSI M. 1991).

A hegységben több alkalommal is történt karsztosodás. így a felső-triászban (RAINCSAK E. 1980), 
a jurában (KONDA J. 1970) és a krétában (NOSZKY J. 1964). A paleokarsztosodás termékei a kitöltött 
és elfedett dolinák (PATAKJA. 1983; SZABÓ P Z. 1968; BÁRDOSSY GY. et al. 1983), a dolomiton ma
gaslatok (VADASZ E. 1951), a karsztperemi síkságok és poljék (SZABÓ P. Z. 1956, 1966) és az üregek 
{SZABÓ P. Z. 1966, 1968). A poljék között részben exhumált poljék (Szőc melletti polje) is előfordulnak 
i SZABÓ P. Z. 1966). A dolomit magaslatai is karsztos eredetűek. MÓGA J. et al. (2011) szerint exhumált 
paleokarsztos formák, kialakulásuk valószínűleg a miocénben történt (CSILLAG G.-SEBE K. 2015).

A hegység karsztvize elsősorban a fődolomitban fejlődött ki (főkarsztvíz). Szintjének a magassága 
a hegység peremén a XX. században, amikor még a karsztvízszint-süllyesztés nem kezdődött el, a hegy- 
ségperemi források, karsztlápok és tavak magassági adatainak a figyelembevételével kb. 117-220 m között 
'■ olt. Az Eszaki-Bakony E-i peremén 140-180 m közötti magasságok között, míg a hegység DK-i részén 
200 m fölött húzódott (PAPP E 1942; SZADECZKY-KARDOSS E. 1942, 1948). Miután a karsztvízszint 
a hegység belseje felé emelkedik, az 1971 évi állapot szerint elérte a hegység belső területein a 290 m-es 
magasságot (BÖCKER T. 1972). A karsztvízszint ingadozása és így az epifreatikus zóna vastagsága je
lentős lehet. BÖCKER T. (1972) adatai szerint elérheti a 100 m-t is. Ott, ahol vízzáró betelepülés van, 
a karbonátos kőzetekben karsztvízemelet (lebegő karsztvíz) jött, ill. jön létre. A karsztvízemelet lehet nem 
aktív (karsztvize jelenleg már nincs), aktív (karsztvize jelenleg is van). Az aktív karsztvízemelet vize jut
hat kizárólag a főkarsztvízbe, vagy csak részben, mert részben a karsztforrásoknál elhagyja a rögöt. Igaz 
ez utóbbi esetben is többnyire a rögöt határoló völgyek talpán elszivárogva ugyancsak a főkarsztvízbe 
jut. Aktív karsztvízemeletek vannak a Balatonfelvidéken (JASKÓ S. 1961), a Pénzesgyőr környéki kréta 
és eocén mészköves rögökben, ahol a karsztvízszint magassága 360-480 m magasságok között lehet, 
a hordozó rög magasságától függően.

A Bakonyvidék különböző magasságú rögökre és rögcsoportokra különül. LEÉL-ÖSSY S. (1960) 
az Északi- és Déli-Bakonyt tektonikusán feldarabolt, karsztos tönkrészlet csoportnak tartja. A rögök osz
cillációs mozgásaik miatt különböző fejlődéstörténetűek lehetnek. Ennek figyelembevételével PÉCSI M. 
11980, 1991) a hegység sasbérceit (sasbérc csoportjait) osztályozva elkülönített tetőhelyzetű sasbércet 
(jelenlegi magassága 600 m feletti, felszínén triász, jura karbonátos kőzetekkel, esetleg foltokban lösszel 

5



és áthalmozott fedővel), tetöhelyzetbe kiemelt sasbércet (jelenlegi magassága 400-550 m közötti, kréta 
és eocén mészkővel, a felszínén széleskörűen elterjedt lösz fedővel, valamint áthalmozódott üledékkel, 
esetleg foltokban kavics fedővel). Megkülönböztetett továbbá kriptotönköt (magassága 300-400 m alat
ti, felszínét harmadidőszaki üledék fedi), valamint küszöbfelszínt (magassága 300-400 m alatti, felszí
nét főleg triász korú karbonátos kőzetek alkotják), amely kavics fedőjét pedimentációval elveszítette, 
fedője ha van, az áthalmozott (2. ábra).

EZ31EZZZJ 2 EZE 3 s 4 EE3 s EZO 6 ESZI ? EZZ38 □□9
2. ábra. A hegyvidék sasbérc típusai (VERESS M.-VETÉSI-FOITH SZ. 2019)

Jelmagyarázat: 1. márga, 2. fődolomit, 3. dachsteini-, jura-, kréta- és eocén mészkő, 4. vízzáró betelepülés, agyag, 
márgás mészkő, kova, stb. 5. bazalt, 6. kavics, 7. lösz, 8. karsztvízszint, 9. vető, 10. karsztvízemelet, 11. főkarsztviz, 

12. medence, árok, 13. hegy, 14a. tetőhelyzetű sasbérc, 14b. tetőhelyzetbe kiemelt sasbérc, 14c. küszöbfelszín, 
14d. kriptotönk, 14e. bazalttal fedett rög

A Bakonyvidék karsztjának a kutatása közel egy évszázadra tekint vissza. Paleokarsztját VADASZ E. 
(1946), SZABÓ P. Z. (1956, 1966, PATAKJA. 1983), karsztvizét PAPPF. (1942), SZÁDECZKY-KARDOSS 
E. (1942, 1948), BÖCKER T. (1972), CSEPREGII. (2007), CSEPREGI A. et al. (2014) vizsgálta. Felszí
ni karsztját GERGELYE (1938), RÉVÉSZ T. (1947), LÁNG S. (1948, 1958, 1962), VERESS M. (1982, 
1999), HEVESI A. (1991a, 1991b), barlangjait BERTALAN K. (1938, 1955, 1958), ESZTERHÁSI. (1981, 
1983) mutatta be. Karsztosodásának általános jellemzésére és minősítésére LÁNG S. (1948, 1958, 1962), 
LEÉL-ŐSSYS. (1960), JAKUCS L. (V)TT), HEVESI A. (1991a, 1991b), VERESS M. (1999, 2016) mun
káiban találunk adatokat. A hegység karsztosodását utóbbi kutatók kismértékűnek ítélték meg. Szerintünk 
azonban a karsztosodását alábecsülték, ami arra vezethet vissza, hogy a formák mérete kicsi. De nem 
csak emiatt ismerhetők fel azok nehezen, hanem azért is, mert a felszíni karsztformák nem klasszikus 
karsztformák. A kicsi karsztosodás okát a hegység aprólékos feldarabolódásával (LEÉL-OSSY S. 1959), 
a hegység tartósan (alsó-pannonig) alacsony helyzetével és fedettségével (BULLA B. 1964-, JAKUCS 
L. 1968, 1977), az alacsony helyzet miatt a karsztvízszintnek az aktuális felszínhez való közelségével 
(LÁNG S. 1958), a mai karsztfelszín fiatal korával (JAKUCS L. 1977), a karsztosodó rögök kicsi méreté
vel és mozaikos elterjedésével (VERESS M. 1983', HEVESI A. 1991á), a rögök többszöri elfedödésével 
(HEVESI A. 1991a) magyarázták.
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A karszt fedettségének a figyelembevételével különböző karszttípusok különíthetők el (GVOZDETSK1Y 
■ .4. 1965; HEVESI A. 1986; JAKUCS L. 1971; VERESS M. 2016)-. így csupasz-, talajos- (ezek autó
én karsztok), fedett- és allogén- (újabb elnevezés szerint vegyes autogén-allogén karszt), elszigetelten 
ttemetett karszt. A fedett karszt lehet eltemetett (a fedő vízzáró), rejtett karszt (a fedő vízáteresztő). 

Csupasz- vagy talajos karszton az oldásos-, a szakadék-, eltemetett karszton az átöröklődéses-, rejtett 
•jrszton az utánsüllyedéses dolinák a jellegzetes karsztformák (SWEETING, M.M. 1973; WALTHAM, 
~ et al. 2005). Vegyes autogén-allogén karszt formái a vakvölgyes ponorok (JAKUCS L. 1971; FORD 
I .C IVILLIAMS, P.W. 2007). Az utánsüllyedéses dolinák változata a lezökkenéses- és a szuffóziós do- 
na (WILLIAMS, P. W. 2004). Elszigetelten eltemetett karszton nincs karsztosodás.

2. MÓDSZEREK

- A nem karsztos fedő minősítésével és a különböző karsztformák figyelembevételével a hegységben 
különböző karszttípusokat különítettünk el. Mégpedig a rejtett karsztos térszínek azok, ahol vízáteresz
tő a fedő (elsősorban lösz) és ott utánsüllyedéses dolinák vannak. Míg eltemetett karszt, ahol a fedő 
vízzáró, konszolidált kőzet és azon átöröklődéses dolinák vannak, elszigetelten eltemetett karszt, ahol 
a fedő vízzáró, nem karsztos, nem konszolidált a kőzet és a pereménél szurdokok vannak. Vegyes 
autogén-allogén karszt, ahol a vízzáró elvégzödésénél vakvölgyes víznyelők fordulnak elő.

- Mértük a Hárskúti-medence néhány utánsüllyedéses dolinája alatt az aknák bezáró kőzetén a rétegek 
dőlésirányát, dőlését és a kőzet törésirányát. Ezek értékeit összehasonlítottuk az aknák térbeli hely
zetének adataival.

- Térképeztük a vadózus zóna néhány aknáját.
- Laboratóriumban gipsz kockákra fedőt helyeztünk. A fedőre desztillált vizet csepegtettünk és vizsgál

tuk, hogy a bemosódott anyag milyen hatással van a gipsz oldódására.
- Mintáztuk és meghatároztattuk az Ördög-árok és a Dudari-patak egyik mellékágának (Magos-hegy) 

völgyoldalaiban nyíló barlangok, valamint a Hódos-éri Likaskő és a Törkő-lik (Nagy-Törkő-lik és 
Kis-Törkő-lik, Középső-Hajag) barlangoknál a bezáró kőzetet.

- Az átöröklődéses-antecedens völgyszakaszoknál elvi hossz-szelvényeket készítettünk.

3. EREDMÉNYEK

- Megállapítható, hogy rejtett karszt a tetőhelyzetbe kiemelt sasbérceken, míg eltemetett karszt a krip- 
totönkökön (ezek a hegység medencéi) és a bazalttakarós rögökön fejlődött ki. Utóbbin (Kab-hegy) 
vegyes autogén-allogén karszt is jelen van.

- A bezáró kőzet jellemzőinek a mérése során megállapítható, az utánsüllyedéses dolina aknája közel 
kör keresztmetszetű és térbeli helyzete megegyezik a preformáló törés térbeli helyzetével (miután 
a törés függőleges, vagy közel függőleges, az akna is ilyen helyzetű lesz), ha a kettő iránykülönbsége 
kicsi (kb. 10-20°-nál kisebb). Ekkor a bezáró kőzet rétegeinek dőlése kicsi, mintegy 10°-nál kisebb. 
Ha a bezáró kőzet jól rétegzett és a rétegdőlése viszonylag nagy (10°-40° közötti), és törések kevésbé 
jellemzik, akkor az akna dőlésirányú, és gyakran a rétegek csapásirányába is kiterjedt. Ha a bezáró 
kőzet jól rétegzett és a rétegdölés viszonylag nagy, de ugyanakkor törésekkel jól átjárt, az akna egyes 
részei törés mentén, míg más részei réteglap mentén képződtek (I. táblázat).

- A laboratóriumi kísérlet és a térképezés tapasztalatait felhasználva az aknafej lődés a következő.
• A fedő alatt hasadékkarrok, kürtők alakulnak ki. Ezekbe a fedő szuffózióval beszállítódik. A hasa- 

dékok mélyülnek, fokozatosan elsődleges aknákká alakulnak. Az elsődleges aknák falán bevonat 
képződik. A bevonatos részeken (ezek az aknák felső, felszínhez közeli részei) az oldódás lefé
keződik. Ezt a laboratóriumi kísérlet is alátámasztotta: a fedő anyagából a gipszkockák felületén 
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bevonat képződött és a gipsz oldódása leállt, az oldódás szünetelt. A szuffózió során a felszínen 
mélyedés alakul ki.

• Alul a nem bevonatos falakon az oldódás folytatódik, az elsődleges aknák összekapcsolódnak. Má
sodlagos, felül elsődleges aknákban folytatódó aknák (vak aknák) alakulnak ki (ilyen pl. a Középső- 
Hajag egyik utánsüllyedéses dolinájának az aknája, ahol a folytatását képező elsődleges aknák falán 
talajos bevonat figyelhető meg). A vakaknák mennyezete beomlik, az aknák a dolina aljzatára nyíl
nak (pl. a Gy-12 utánsüllyedéses dolina aknája a Kisharaszti-zsomboly, ahol az akna, bizonyítva 
a korábban végbement omlást, mintegy 3,9 m mélységig omladékban van).

— A völgyoldalak vízszintes helyzetű barlangjai márgás mészkőben (ritkábban márgában), vagy azok fe
letti kőzetekben képződtek (II. táblázat). Ez jelzi, hogy kialakulásukért felelős vízmozgás horizontális 
volt. A horizontális vízmozgás egykori karsztvízemelet meglétével magyarázható. A karsztvízemelet 
vize vízzáró betelepülések felett fejlődött ki, de ha a vízzárás csak részleges volt (márgás mészkő), 
akkor azokban is létrejött (ld. az Ördög-árok barlangjait, II. táblázat), vagy ha több vízzáró betelepülés 
volt, akkor azok között is (Törkő-likak, II. táblázat).

— Az átöröklődéses-antecedens völgyszakaszok barlangjai és maradványaik előfordulhatnak vízzáróval 
tagolt jura, kréta, eocén mészkőben, egyetlen esetben vízzáró betelepülés nélküli kréta mészkőben 
(Kertes-kői-szurdok), gyakran vízzáró nélküli dachsteini mészkőben, vagy fődolomitban.

4. GENETIKAI TÍPUSOK

A hegység barlangjai karsztos és nem karsztos (pszeudokarsztos) eredetűek. A tanulmányban szerep
lőket a 3. ábra mutatja. Számuk a nem karsztos barlangokkal együtt több mint 700 db (ESZTERHAS I. 
2013). A karsztos eredetűek hideg-, vagy melegvizes kialakulásúak lehetnek. A hidegvizes eredetűek kép
ződési környezetük szerint két típusba sorolhatók: a vadózus és a freatikus, vagy áramlásos karsztvizes 
zónában kialakultakra (VERESSM. 1999). A vadózus zóna barlangjai a felszín és a karsztvízszint között 
a leszálló karsztvíz övének közel függőleges helyzetű kürtői, aknái (zsomboly). Epigén barlangok, bár 
mint alább kiderül, fejlődésükben karsztvizes hatások is felléphetnek. Pontszerű felszíni vízbevezetési 
helyek alatt alakulnak ki. A freatikus öv barlangjai közel vízszintes helyzetűek, amelyek előfordulhat
nak a hegység peremén (forrásbarlangok), vagy a hegység belsejében rög- és/vagy völgyoldalakban. 
Forrásbarlang (vagy a karsztvíz kilépési helyéhez közeli barlang) vagy egykori forrásbarlang csak né
hány van a hegységben. így Hévíznél a Hévízi-forrásbarlang, amelynek a tengerszint feletti magassága 
109,5 m (PLÓZERI. 1977), a Tapolcafői-forrásbarlang (kürtőinek a magassága 174-182 m közötti, VE
RESS M. et al. 1993) és a tapolcai barlangok. Legjelentősebb közülük a Tapolca város alatti, a felszíntől 
12-15 m-es mélységben húzódó aktív (karsztvizes) barlangrendszer. A barlangrendszer barlangjainak 
együttes hossza (Tavas-barlang továbbá a már összekapcsolt Kórház- és Berger Károly-barlang) több 
mint 9 km hosszú (MÓGA J. et al. 2011). Ez utóbbiak mesterséges bejárata 132 m ill. 137 m-en van. 
E barlangok forrásbarlangok, vagy a forráskilépéshez közeli helyzetűek és hegységperemiek annak el
lenére, hogy a Tapolcai-medence peremén vannak. Kialakulásuk a főkarsztvíz vize által részben, vagy 
teljesen keveredési korrózióval történt, amit a gömbüstös formakincs bizonyít. Hatással vannak a felszí
ni karsztjelenségekre vékony mennyezetük és a karsztvíznek a felszínhez közelsége miatt. Felettük sza
kadékdolinák jöttek létre (MOGA et al. 2011), ill. egyes mélyedések talpán a karsztvíz is megjelent idő
szakosan (JASKÓ 1957). A forrásbarlangok alárendelt megjelenésének oka valószínűleg arra vezethető 
vissza, hogy a főkarsztvíz sok helyen galériaszerűen bukkant a felszínre (SZADECZKY-KARDOSS E. 
1948), valamint, hogy a karsztvíz egy része a határoló medence (Kisalföld) kőzeteibe áramlott és áram
lik át (CSEPREGI A. et al. 2014).
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3. ábra. A Bakonyvidéknek a tanulmányban említett barlangjai

Jelmagyarázat: 1. aktív aknabarlang, 2. inaktív aknabarlang, 3. felnyílásos barlang völgyoldalban, 4. felnyílásos 
barlang rög magaslatában, 5. forrásbarlang, 6. hévizes hatást elszenvedett forrásbarlang, 7. hévizes barlang,

8. nem karsztos barlang, 9. hegyvidék határa, 10. kistáj csoport határa, 11. vízfolyás, 12. rög, 13. bazaltsapkás rög, 
14. fennsík, 15. medence, 16. település, 17. Északi-Bakony, 18. Déli-Bakony, 19. Balatonfelvidék, 20. Keszthelyi

hegység

4.1. A vadózus zóna barlangjai
4.1.1. Az aknák kialakulása

A kürtök és aknák a karszt vadózus zónájának vertikális, vagy közel vertikális helyzetű képződmé
nyei (WHITE, W.B. 1988; FORD. D.C.-WILLIAMS, P.W. 2007). Kialakulhatnak oldódással, vagy eró
ziósán. Utóbbiak akkor, amikor a már meglévő többnyire freatikus járatok eróziósán továbbfejlődnek 
\FORD, D.C.-WILLIAMS, P. W. 2007). Az oldódásos eredetű vadózus barlangok (aknák), amelyeket 
FORD, D.C.-WILLIAMS, P.W. (2007) elsődleges vadózus barlangoknak nevez, kialakulását a törésfe
lületeket borító vízfilm okozza (WHITE, W.B. 1988). A vízfilm a mérések szerint lassan telítődik, így 
oldóképességét nagy mélységig lejutva is megőrzi, ezáltal az akna mélyül, ill. teljes hosszában oldódik 
a fala, tehát szélesedik. A nagy mélységig lehatoló oldódást elősegitik a mélyen lehatoló, nyitott törések 
(WILLIAMS, P. W. 2008), míg a lepelvíz kialakulását glaciokarszton ajég (gleccser) eredetű olvadékvíz 
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(FORD, D.C. 1984), az aknák hókitöltésének az olvadékvize (VERESS M. et al. 1996) a mérsékeltövi 
oldódásos dolinák talpára áramló hó eredetű olvadékvíz (SARVÁRY1. 1970).

A Bakonyvidék aknái (4. ábra) karsztos depressziók alatt fejlődtek ki. Közöttük a legismertebbek és 
a legnagyobbak (■www.fsz.bme.hu/mtsz/barlang/4tinfo/mo/bakony/tes.htm, ill. KORDOSL. 1984) a Csen
gő-zsomboly (hossza 230 m, mélysége 133 m), a Tábla-völgyi-barlang (hossza 350 m, mélysége 78 m), 
a Jubileumi-zsomboly (hossza 223 m, mélysége 121 m), az Álba Regia-barlang (hossza 3600 m, mélysége 
200 m), a Háromkürtő-zsomboly (hossza 360 m, mélysége 105 m), a Kessler Hubert-barlang (hossza 
2000 m, mélysége 200 m). E típus barlangjai közül kerülnek ki a hegység leghosszabb barlangjai (a Ta
polca alatti barlangoktól eltekintve). A hegység aknái főleg oldódásos eredetűek és fejlődésűek, amit 
az alábbiak bizonyítanak:
- Az aknafalakat oldódásos csatornák tagolják (5A. ábra).
- Az oldódásnak ellenálló fossziliák az aknafalak síkjából kiemelkednek.
- Az aknafalakon ujjbegyszerű bemélyedések vannak, amelyek között kicsi (néhány mm, esetleg cm) 

hegyes kúpok és éles gerincek sorakoznak.
- A kevésbé függőleges aknaszakaszokon vakkürtök (vakaknák) fordulhatnak elő.

4. ábra. Az Öreg-köves víznyelő (Kab-hegy) aknacsoportja (VERESS M. 2016)
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ábra. A Gy-12 jelű utánsüllyedéses dolina (Hárskúti-medence) aknája a Kisharaszti-zsomboly (A) és a Dudari 
-dög-lik (Ördög-árok) folyosója (B): talpán az alsó szintre vezető aknával, falain gömbüst maradványok, kagylók, 

színlőszerü formák fordulnak elő

A hegység aknái háromféle képződési környezetben alakultak ki, amelyek az alábbiak:
- Az aknák utánsüllyedéses dolinák alatt vannak. Ezért ezen aknák képződési környezete rejtett karszt. 

Tehát ott fordulnak elő, ahol a rögön (vagy rögcsoporton) vízáteresztő üledék (elsősorban lösz) van 
kisebb-nagyobb kiterjedésben. E környezetben az aknák kizárólag oldódással fejlődnek. (A kavics hi
ánya az eróziós fejlődésnek nem kedvez.) A hegység rejtett karsztos felszínei a tetőhelyzetbe kiemelt 
sasbérc típusú rögök. E típusba tartozó aknák elterjedtek pld. a Hárskúti-medencében, a Márvány
árok környékén, a Som-hegy környékén, vagy a Tési-fennsíkon. A Tési-fennsíkon előfordul, hogy 
az aknák a fedőüledékben kialakult nagyobb átmérőjű depressziók (fedőüledékes depresszió) talpá
nak utánsüllyedéses dolinái alatt, vagy közvetlenül a depresszió talpán nyílnak. így a Háromkürtő- 
akna, amely több utánsüllyedéses dolinával együtt, egy fedőüledékes depresszió (az I—12-es jelű) 
talpán helyezkedik el.

- Az aknák víznyelők alatt vannak. Ekkor a képződési környezet vegyes autogén-allogén karszt. Típus
területe a Kab-hegy. A víznyelők itt a bazalttakaró pereménél (Macska-lik-víznyelő), a bazalttakaró 
belseji mészkő előbukkanásoknál (BK-4 jelű víznyelő), az összetett karsztos rendszerek pereménél 
< Öreg-Köves-víznyelő) fordulnak elő (MÓGA J.-NÉMETH R. 2005; NÉMETH R. 2005; VERESS M. 
2016; VERESS M.-UNGER Z. 2015). De előfordulnak a bazalt átöröklődéses dolináinál is (M-l jelű 
rendszer dolinája), amelyek a víznyelővé fejlődés különböző fázisait képviselik, ahogy a kivékonyo
dó bazalt egyre inkább lepusztul a mészkő magaslatok felett (NÉMETH R. 2005). Mind a felszíni 
formák nagy méretében, mind az aknák jelentős hosszában, szerepet játszott a Kab-hegy víznyelői
nek (de az átöröklődéses dolináknál is) a nagy vízgyűjtő területe, valamint a bazalt és a vörösagyag 
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impermeabilitása. Ezáltal ugyanis a depressziókba és az aknákba is jelentős mennyiségű víz jutha
tott és juthat. E típus aknái is elsősorban oldódásos eredetűek. Eróziós fejlődésük nem számottevő, 
valószínűleg azért, mert a bazalttakaró felszínének kicsi dőlése miatt vízfolyásaiknak munkavégző 
képessége is kicsi, vagy azért, mert eróziós fejlődésük időtartama rövid.

- Az aknák egykori víznyelők alatt vannak és így képződési környezetük korábban vegyes autogén- 
allogén karszt volt, jelenleg azonban rejtett karszt. Ezért korábbi eróziós fejlődésük oldódásosra 
változott. Ilyen genetikájú aknák lehetnek a Tési-fennsíkon. Erre utal, hogy némelyik aknában és 
annak felszíni depressziójában kavics is előfordul. Bár a Tési-fennsíkon a kavicstakarónak a marad
ványai sem maradtak meg, a kavics előfordulások egykori fedettségre és ezért esetleg a kavicstakaró 
egykori pereménél létrejött víznyelőkre is utalhatnak (VERESS M. 1999). Eróziós hatást az aknák 
formái is jelezhetnek. ESZTERHASI. (1983) szerint az Álba Regia-barlangnak a mészmárgában kiala
kult széles részlete eróziós eredetű.
A hegyvidék karsztos depressziói kedvező feltételt teremtenek a vízfilm kialakulásának és tartós je

lenlétének az aknafalakon. Számos megfigyelés szerint az utánsüllyedéses dolinákban csapadékos, vagy 
hóolvadási időben gyakran alakulnak ki időszakos tavak ( VERESS M. 1987). Egyrészt azért, mert a dolinák 
fedőüledékes környezetükből viszonylag számottevő vízutánpótlást kapnak, másrészt azért, mert elvezető 
járataik kis átmérőjűek, továbbá mert részben vagy teljesen eltömődöttek. A tavak több órán, ill. több napon 
keresztül is megmaradhatnak az aknák fékezett vízelvezetése miatt (VERESS M. 1987, 2016). Ez hosszú 
idejű, lassú vízelvezetést okoz, ami kedvez a vízfilm kialakulásának. De lassú és főleg hosszú vízelvezetést 
okoznak a dolinák oldalában a fedőből fakadó időszakos források (VERESS M. 1987), valamint a dolinák
ban felhalmozódó hókitöltések is. A vízfilm kialakulását okozzák az omladékos aknaszakaszok is (ezek 
az aknák felső szakaszain gyakoriak), amelyek .
a befolyó vizet szétosztják, ill. ugyancsak annak 
az elvezetodeset fékezik. Ha az aknakban vízfil
mes állapot van, az aknák szélesednek (6. ábra).

Genetikailag részben külön változatot kép
viselnek a Balatonedericsi-fennsík (Keszthelyi
hegység) nagy gyakorisággal kifejlődött, hazai 
viszonylatban jelentős mélységű (és hosszú) ak
nái, bár ezek is utánsüllyedéses dolinák alatt 
találhatóak. Ezen aknák aknaszakaszainak több
sége tektonikai hasadék, vagy olyan aknarész, 
amely a hasadékfalak oldódásával fejlődött to
vább. Az aknák közel 200 m-es mélységűek, 
vagy azt el is érik (Kessler Hubert barlang). 
Talpuk magassága közel megegyezik a fiata
labb pannon abráziós terasz magasságával, miu
tán a fennsík magassága nem, vagy csak alig ha
ladja meg a400 m-t. A terasz LÓCZY L. (1913) 
szerint 200 m-es tengerszint feletti magasságú. 
Az akna talp magasságának (az akna képződés 
határa) és a terasz magasságának a hasonlósága 
utóbbinak az aknaképződésben betöltött szere
pére utalhat. A terasz egykori szintje a karszto
sodás helyi erózióbázisa lehetett.

KMl I / |2 r~~~13 | t |S

6. ábra. Aknafejlődés hosszmetszet mentén 
Jelmagyarázat: a. létrejön az összetett akna, b. a vízfilmes 
szakaszban az akna szélesedik, c-d. a vízzel kitöltött sza

kaszban mellékakna jön létre, 1. mészkő, 2. törés, 3. vízfilm,
4. vízzel kitöltött aknarész, 5. oldódás, 6. törés mentén 

kialakult aknarész, 7. réteglap mentén kialakult aknarész,
8. paragenetikus vakakna, 9. mellékakna
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•*.  2. Aknatípusok

- .egység aknái törések és/vagy réteglapok men
yinek létre. Az aknáknak két típusa van: az egy- 
és az összetett akna (7a-b. ábra). Az egyszerű 
törés (vető) vagy réteglap mentén (7a, 8. áb- 

-'akulnak ki. Térbeli helyzetüket meghatároz- 
azok a törések (vetők) és réteglapok, amelyek

- em létrejöttek. A réteglap mentén kialakultak 
"szintesek is lehetnek (Álba Regia-barlang).
- összetett aknák zeg-zugos lefutásúak (7b, 9. áb- 

■ . Egyes részeik törések, más részeik réteglapok
- ;-;tén alakultak ki. A különböző réteglapok men- 
: * Képződött járatrészeket egymás melletti töré- 
;■ mentén kialakult szakaszok kapcsolják össze

RESS M. 2018). A mérések (/. táblázat), egyes 
ismák térképeinek (KARPA T J. 1981, 1982b) vagy 
más aknák leírásának (SZOLGA F. 1983) a figye- 
rmbe vételével: egyszerű akna a Gy-12 (Kisharasz- 
-zsomboly) és a G-5/ajelű utánsüllyedéses do- 
.-z aknája, emeletes akna az Álba Regia-barlang 

' —4 jelű depresszió aknája), összetett akna a Ho-
- :d-árki-barlang (Ho-1 jelű depresszió aknája), 
i yenespusztai-Zsivány-barlang, a Jubileumi- (1-28

d
7. ábra. Akna típusok (VERESS M. 2018 módosított)

Jelmagyarázat: a. egyszerű akna, b. összetett akna, 
c. aknarendszer, d. szétágazó akna, e. emeletes akna,
1. törés, 2. réteglap, 3. fedő (lösz), 4. karsztvízszint,
5. paragenetikus vakakna, 6. föakna, 7. mellékakna

8. fődolina, 9. mellékdolina

e _ depresszió aknája), a Csengő- (1-51 jelű depresszió aknája) és a Bongó-zsomboly (1-110 jelű depresz- 
.<ó aknája). Az akna összetettségét, helyzetét (dőlését) jól reprezentálja a fajlagos aknahossz, amely meg
írna. hogy 1 m-es vertikális aknaszakaszhoz mekkora aknahossz tartozik. Nagy fajlagos aknahosszú- 

.gú aknák (tehát egységnyi vertikális mérethez nagy hosszméretek tartoznak) vannak a Tési-fennsíkon, 

8 ábra. Az Álba Regia-barlang (Tési-fennsík, KÁRPÁT J. 1982b)
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a Kab-hegyen és a Keszthelyi-hegységben. Kicsi átlagos fajlagos aknahosszak jellemzik a Kőris-hegy 
környéki terület (Som-hegy, Márvány-árok környéke) aknáit (VERESS M. 2018).

Az aknák térképei arra utalnak, hogy azok hozzájárulnak újabb dolinák kialakulásához is. A 8. ábrán 
látható, hogy a vakaknák felett vannak dolinák, míg a 9. ábrán slt., hogy a vakaknák akkor is léteznek, 
amikor felettük a felszínen még nincs dolina. Ezen vakaknák (fejlődésük korai stádiumában lévő mellék
aknák) paragenetikus formák és a hordozó akna (főakna) mennyezetén helyezkednek el.

Paragenetikus formák (pl. mennyezeti meanderek) alakulnak ki a barlangokban, a barlang mennyeze
tének nyomódott víz általi oldódás során (BRETZ, J.H. 1942, 1956; FORD. D.C.-WILLIAMS, P.W. 2007; 
SKOGLLUND, R.C.-LAURITZEN, S-E. 2010; FARRANT, A.R.-SIMMY, M.J. 2011; FARRA NT, A.R.-
SMART, P.L. 2011). A hegység aknáinak mennye
zetein ilyen módon is kialakulhatnak vakaknák 
(továbbiakban paragenetikus vakaknák). Az Álba 
Regia-barlang és a Homód-árki-barlang mellett 
a Jubileumi-zsombolynak és a Csengő-zsomboly
nak, térképük szerint (KÁRPÁT J. 1981) ugyan
csak paragenetikus vakaknái vannak. Vakaknás 
aknák előfordulnak más fedett karszton is, így pl. 
a Mecsek-hegységben, Gerecsében, de más karszt- 
típusok karsztjain (pl. glaciokarsztok) is.

9. ábra. A Homód-árki-barlang (Ho-1 jelű 
utánsüllyedéses dolina aknája, Hárskúti-medence) 

összetett aknája paragenetikus vakkürtőkkel 
(KÁRPÁT J. 1977, módosított)

Jelmagyarázat: 1. bezáró kőzet, 2. bemosott talaj és 
törmelék, 3a. utánsüllyedéses dolina, 3b. bejárat,

4. réteglap mentén kialakult aknarész, 5. törés mentén 
képződött aknarész, 6. paragenetikus vakakna

I. táblázat
Néhány Hárskút környéki akna térbeli helyzetének és a bezáró kőzeteik földtani jellemzőik kapcsolata

Hely és/vagy 
akna

állapot akna bezáró kőzet jellemzői az akna 
létrejöttetípusa iránya dőlése törés, vető 

iránya
réteg

dőlésiránya dőlésszöge
Genyes-pusztai 
Zsivány-barlang

fosszilis 
dolinája, 
lepusztult

összetett 60°-240° (a) 
85°-265° (b) 
130°-310° (c)

26” (a)
90° (b)
15° (c)

125°-305° 350° 15° törés és réteg
lap mentén

G-5/a jelű dolina 
aknája

recens egyszerű 196° (204°)
-16° (24°)

45° ? 192° 42° réteglap 
mentén

Gy-12 jelű dolina 
aknája 
(Kisharaszti- 
zsomboly)

recens egyszerű 177°-357° 90° 177°-357° ? 0°-5° törés mentén

H-l jelű dolina 
aknája

recens egyszerű 140°-320° 50° 2°—182° 
134°-314° 
123°-303°

11° 27° törés és réteg
lap mentén

Ho-1 jelű dolina 
aknája (Homód- 
árki-barlang)

recens összetett 120°-300° 10°,
15°,
90°,

? 115° 11° törés és réteg
lap mentén
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VERESS M. (2018) szerint a paragenetikus vakaknák létrejöttét és növekedését az okozza, hogy a fel
színről beáramló víz a föaknában visszaduzzad. (Visszaduzzadást jelezhetnek a dolinák időszakos tavai, 
miután akkor is kialakulhatnak, amikor az utánsüllyedéses dolina talpán nincs feltöltödés és az akna bejára
ta látható.) Visszaduzzadást eredményezhet a karsztvízszint megemelkedése, az akna szűk átmérője, vagy 
kitöltöttsége. A karsztvízszint emelkedése csapadékos időszakban, mint már említettük BÖCKER T. (1972) 
szerint, a 100 m-t is elérheti. (Az emelkedés mértéke függ a kőzet üregesedettségétől és ezért a különböző 
aknáknál a visszaduzzadás mértéke és időtartama igen eltérő lehet.) A visszaduzzasztáskor (akna elöntés) 
a víz a már létező akna mennyezetét oldja, és így kialakul a felfelé fejlődő vakakna (amely így nem elsőd
leges aknából alakul ki.) A vakakna a visszaduzzadó víz szintjéig növekedhet és mellékaknává fejlődik 
16. ábra). Ha tehát a főaknában vízzel kitöltöttségi állapot van, vízfilm hiányában a főakna nem szélesedik, 
hanem a mellékaknák kifejlődésével fő- és mellékaknákból álló aknarendszer jön létre (7c. ábra).

Nagy fajlagos aknahosszakat okoz a paragenetikus aknafejlődés. Ez ott fordul elő VERESS M. (2018) 
szerint, ahol nagymértékű a felszíni bepótlás (Tési-fennsík) vagy nagy a felszíni vízbevezetés, és a karszt
vízszint a felszínhez közeli (Kab-hegy). Ugyanis a fentiek kedveznek az akna elöntéseknek.

A dolina (mellékdolina) kialakulása és fejlődése történhet csak a fődolina aknájából (főakna) kifej
lődő vakakna növekedése során (9, 10.1. ábrák), vagy egy vakakna (mellékakna) és egy dolina alatti 
akna összekapcsolódásával (S, 10.II. ábrák). Előző esetben a dolina a fekü omlásának a fedőre történő 
átöröklödésével alakul ki, míg utóbbi esetben szuffózióval, de továbbfejlődésében az omlás is szerepet 
játszik (VERESS M. 2016).

Ha a fedő lepusztul, elpusztulhat az utánsüllyedéses dolina. Ilyenkor az akna közvetlenül a felszínre 
nyílik. Ilyen barlang pl. a Gyenespusztai Zsivány-barlang (Hárskúti-medence), a Kőris-hegyi Ördög-lik, 
a Som-hegyi Nagy-Pénz-lik és Kis-Pénz-lik és a Zirchez közeli Cseresi-zsomboly, valamint a Mester- 
Hajag egyik névtelen aknája. A fedő lepusztulásának kedvezett, ha az egykori depresszió völgyfőben 
Kőris-hegyi Ördög-lik), völgyközi háton (Gyenespusztai Zsivány-barlang), vagy exhumálódó magasla- 

:>n (Mester-Hajag aknája) helyezkedett el.

10. ábra. Mellékdolinák kialakulása a föakna felőli 
paragenetikus vakakna (I), valamint a felszín közeli 

akna és a főakna felőli paragenetikus vakakna (II) 
képződésével (VERESS M. 2016, módosított)

Jelmagyarázat: 1. réteglap, 2. törés, 3. omladék,
4. fedő, 5. vízzel időlegesen kitöltött akna (kür

tő), 6. paragenetikus vakakna, 7. elsődleges akna, 
8. utánsüllyedéses dolina, 9. víznyelőként működő 
dolina, 10. vízbepótlás, 11. akna növekedés, a. ki
alakul a fődolina összetett aknája (I), ill. egyszerű 
aknája (II), b-c: az összetett aknánál felfelé fejlő
dő paragenetikus vakaknák jönnek létre, amelyek 

•nellékaknákká fejlődnek (I), az egyszerű aknánál is 
létrejönnek a felfelé fejlődő paragenetikus vakak
nák (mellékakna), továbbá felszín közeli akna és 

szuffózióval dolina képződik (II), d. ahol a vakaknák 
elérik a felszínt, mellékdolina képződik (I), a felszín 

cözeli aknák és az egyszerű akna vakaknái összekap- 
. ódnak, a mellékdolina omlással továbbfejlődik (II)

b

I i I21 0% |3
i ííí i7 pfcAs ívnionnii
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4.2. Hegység belseji (freatikus) barlangok
4.2.1. Kaviccsal fedett térszínek szerepe a freatikus barlangképződésben

A hegység belsejében előforduló barlangok elsősorban átöröklődött völgyek oldalában fordulnak elő. 
E völgyek ott jöttek létre, ahol a vízfolyásaik vízgyűjtőjét nem karsztos vízzáró fedő (oligocén-miocén 
kavics) alkotja. Ezek a hegység elszigetelten eltemetett karsztjai, rögtípus szerint kriptotönkök, morfo
lógiailag elsősorban medencék.

Az eltemetett karsztos térszínek vízfolyásai átöröklődtek és átöröklődnek a karsztos feküre. Ennek so
rán epigenetikus völgyeket hoznak létre. Az átöröklődés mértéke szerint a völgyek lehetnek átöröklődőek 
(a völgynek csak kisebb része érte el a feküt) és átöröklődöttek (a völgy teljes hossza, vagy nagyobb része 
már a fekübe mélyült).

Az átöröklődés módja szerint az átöröklődő és átöröklődött völgyek lehetnek epigenetikus-regressziós 
völgyek és epigenetikus-antecedens völgyek {VERESS M. 1999). Különösen utóbbiaknak vannak szurdo
kaik, de előzőeknél is lehetnek szurdokos jellegű völgyszakaszok. Az epigenetikus-regressziós völgyek 
vízfolyásai hátrálás során mélyülnek a fekübe, tehát az átöröklődés a völgyfö irányába egyre fiatalabb. 
Ilyen völgy pl. a Kő-árok. Az epigenetikus-antecedens völgyek egyes szakaszai már akkor átöröklőd
hettek, amikor a felsőbb részeik még nem. Ennek oka, hogy az átöröklődés előtt vagy alatt e szakaszon 
rög (rögcsoport) emelkedés történt. Az így kialakult szurdokos szakasz különbözik az epigenetikus szur
doktól. Ugyanis ez utóbbinál a szurdokképzödést nem előzte meg kiemelkedés, míg az epigenetikus- 
antecedens völgyek szurdokainál igen. De nem is barlangi eredetű, amikor barlangok mennyezete omlik 
be (főleg átmenő barlangoké), mint az számos karsztterületen (Bükkvidék, Pádis, Szlovénia karsztjainak 
barlangjai) megfigyelhető. Ilyen szurdok a hegységben pl. a Kőmosó-szurdok, a Kertes-kői-szurdok, 
a Hódos-ér völgyének egy része, a Kőszoros (Hárskúti-medence, Öreg-Séd-szurdoka). Előfordul, hogy 
a völgy mentén nem egyetlen rög emelkedik meg, hanem több, amelyek közé alacsonyabb helyzetű rögök 
ékelődnek. Ekkor a völgynek több szurdokos szakasza is lehet. Ilyen völgy pl. az Ördög-árok, a Cuha- 
völgy és a Gaja-völgy. A szurdokok nem nagyok. Hosszuk néhányszor 100 m és 1—2 km közötti, mélysé
gük néhányszor 10 m-től mintegy 100 m-ig terjed. A szurdokok vízgyűjtője 1-10 km2, de a Gerence víz
gyűjtője (95 km2) és a Cuháé (27 km2), ennél lényegesen nagyobb (SCHMIDTELEGIUS, R. et al. 1962).

Az epigenetikus-antecedens völgyekre jellemző, hogy
- a völgy felső szakasza (forrásvidéke), jelenleg is vízzáró fedőbe mélyül, és így vízfolyásának a víz

gyűjtője elszigetelten eltemetett karszt.
- a szurdokos részen a hordozó térszínnek van ellenesésű (a felszín részben a völgylő irányába dől) 

része.
- a szurdok, vagy az elszigetelten eltemetett karszt elvégződésénél, vagy ahhoz közel helyezkedik el.

Mind az epigenetikus-regressziós, mind az epigenetikus-antecedens völgyek vízfolyásainak vizei rész
ben vagy teljesen a karsztba vezetődnek. JASKÓ S. (1961) szerint a szurdokok, ill. a völgyek karbonátos 
kőzetben képződött szakaszai vízelvezető helyek. A vízelvezetés elszivárgás, a szurdok teljes hosszá
ban, de pontszerű is lehet. JASKÓ S. (1961) említi a Vörös János-Sédet, ahol a meder egy hasadékában 
50 1/perc hozamú vízfolyás vize vezetődött el 1959-ben. A nem pontszerű elszivárgás is jelentős lehet 
a szurdokokban. így a Kerteskői-szurdokban a Gerence vizének 75%-a szivárgott el 600 1/s vízhozam
nál, ill. az 300 1/s mértékű volt 0,6 m vízmélységnél {BRATANM. et al. 1967). Az elszivárgás mértéke 
a vízhozam növekedésével nő {BRATAN M. et al. 1967). A Gerence Bakonybél és Bakonykoppány 
(Huszárokelöpuszta) közti völgyszakaszán kisebb vízhozamnál nincs elszivárgás, míg 100 1/s vízhozam
nál a patak vizének az 1/4-e szivárgott el. Az Északi-Bakony 7 szurdokában vagy szurdokos völgyében 
évente 8 millió m3 víz vezetődik a karsztba {SCHMIDTELEGIUS, R. et al. 1962). Az elszivárgás mértéke 
(aránya) függ annak a kőzetnek a tulajdonságaitól, amelyben a völgy képződött. Az elszivárgás nagysá
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gára a rendelkezésre álló víz mennyisége van hatással, ami viszont a völgy vízfolyásának a vízgyűjtőjén 
az eltemetett karszt nagysága által meghatározott.

Az átöröklődött völgyek elszivárgó vize nem csak a fökarsztvizet táplálta és táplálja, hanem karszt
vízemeleteket hozott létre, és így lokális üregesedést okozott és okoz, amit a lokális vízzáró betelepülé
sek tettek (vagy tesznek) lehetővé. A vízzáró lehet a jelenlegi völgytalp felett (a völgyoldalban feltárult 
barlangok vannak), vagy hiányzik a völgytalp felett. Utóbbi esetben a szurdok oldalában legfeljebb ver
tikális helyzetű (kürtőroncsok) maradványok lehetnek. Ha a völgytalp alatt a kőzetben vízzáró betele
pülés van, akkor ott aktív karsztvízemelet van (üregképzödéssel), ha nincs (pl. a völgytalp födolomitba 
mélyül), a beszivárgó víz közvetlenül a főkarsztvízbe jut.

Az a tény, hogy áramló karsztvíz övben létrejött barlangok az epigenetikus-regressziós völgyek
ben, vagy az epigenetikus-antecedens völgyszakaszokon elsősorban ott fordulnak elő, ahol van vízzáró 
a völgyoldal kőzeteiben arra utal, hogy az üregesedést elsősorban a vízzáró betelepülések jelenléte tette 
lehetővé. A folyamat tehát a tető helyzetbe kiemelt sasbérceken ment végbe. De a lokális üregesedéshez 
hozzájárult az is, hogy a vízzáró betelepülés a kiemelkedés során a fökarsztvízszint fölé került.

A bakonyi karszt feltűnő sajátossága, hogy a karsztos völgyeknél, völgyrészleteknél, a Kab-hegy ki
vételével, nem alakulnak ki víznyelők és ezekhez kapcsolódóan vakvölgyek és víznyelő barlangok. Még 
a szurdokoknál sem, amelyek talpai a főkarsztvíz szintjénél akár 100—200 m-rel is magasabban lehetnek. 
'Legfeljebb, utánsüllyedéses dolinák a fedőüledékkel kibélelt átöröklödött völgyeknél, és vakvölgy nél
külijáratok a szurdokokban.) Ennek lehetséges okai az alábbiak:
- A szurdokos szakaszoknak teljes hosszában van vízelvezetés.
- A szurdok talp intenzíven mélyül eróziósán, ami nem engedi a talpon depresszió kialakulását.
- A völgytalp alatti üregeket az erózió megsemmisíti, így stabil, tartósan létező elvezető rendszer nem 

jöhet létre.
- A szurdokoknál különösen, ahol karsztvízemelet volt, vagy van, a talpi beszivárgás miatt a karsztvíz

szint akár a medertalpig emelkedhet. Ez közvetlenül a medertalp alatt a horizontális és nem a verti
kális üregesedésnek kedvez.

4.2.2. A freatikus barlangok felnyitást típusai

A hegység belseji barlangok többnyire egy-egy járatból felépülő kör keresztmetszetű képződmények, 
ce a födolomitban kialakultak vertikális irányban megnyúltak. Falaikat gyakran gömbüstök tagolják 
:B. ábra), amelyek sűrűsége olyan nagy lehet, hogy némelyik (pl. a Dudari Ördög-lik) ezek összenövé

sével alakult ki (VERESS M. et al. 1992a, 1992b). Kiválásokban szegények. A triásznál fiatalabb kőzetek 
barlangjai a kőzetekbe települt vízzáró (vagy közel vízzáró) betelepülések feletti helyzetűek (II. táblázat). 
. mbüstjeik, vízszintes helyzetük, kör keresztmetszetük bizonyítják, freatikus eredetüket. Ugyanakkor 

■ em lehettek egykor sem vízkilépési helyek, mert akkor e helyeken ma is forrásoknak kellene lennie, 
~int ahogy az egyébként több helyen is észlelhető a középső-kréta (Zirci Mészkő Formáció) mészkőből 
elépülő vízzáró betelepüléssel, tehát karsztvízemelettel rendelkező rögöknél. Forráshelyek azért sem 
ehettek, mert a karsztvízemeletek vízhozama kicsi lehetett, ill. mert a többnyire gyenge vízzárás mi
ír^ vagy a betelepüléseket átjáró törések, vetők mentén a vizük lefelé a fökarsztvízhez továbbítódott. 
Egykori források hiányát bizonyítja az is, hogy e barlangok előterében nincs mésztufa.) A víz átadását

- karsztvízemeletekből a mélyebb szintekre bizonyítja a Dudari Ördög-lik alsó szintje is. Utóbbi szint 
. ~árgás betelepülésben, ill. egy része az alsó szintnek a márgás mészkő és az alapkonglomerátum alatt

; ■ ezkedik el födolomitban (ZENTAIZ. et al. 2003). Ez csak úgy lehetséges, hogy a felső szint (amely 
arsztvízemeletben alakult ki) vize törések, vetők mentén mélyebbre továbbítódott. De erre utal, hogy

- Eörkő-likak a bezáró kőzet kova betelepülései között, ill. azok alatt is kifejlődhettek (a kovarétegek 
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mostanra a barlangokban beomladoztak). Ezért a Bakonyvidék vízzáró betelepüléseknél létrejött barlang
jait a karsztvízemeletek vize hozta létre, majd az üregek felnyílásával nyerték el mai állapotukat.

Karsztterületeken elterjedtek a felnyílásos barlangok. így pl. említhetők a glaciokarszt gleccservölgye
inek ilyen genetikájú barlangjai (AUDRA. PH. etal. 2003: PLÁN, L. et al. 2009), amelyek KLIMCHOUK, 
A. et al. (2006) szerint fluviális erózióval (horizontális járatok), vagy glaciális erózióval (vertikális jára
tok) nyílottak fel. De említhetők az abrázió által felnyílott barlangok is (GINES, A.-FIOL, L.A. 1981). 
A Bakonyvidék vízszintes helyzetű barlangjai is felnyílásos eredetűek, amit morfológiájuk, helyzetük és 
magassági elterjedésük bizonyít. Morfológiai bizonyíték erre, hogy bejáratuknál, ill. bejáratok irányába 
ágaznak szét (pl. Hódos-éri Likas-kő). Vagyis a kőzet pusztulása során, ami a felnyílást lehetővé tette, 
az egykori üregrendszer ágai zömmel megsemmisültek, és azoknak főleg egyes kiágazásai maradtak csak 
meg (VERESS M. 1980a, 1980b, 1999). De az is, hogy több barlang is átjáró, tehát a hordozó kőzettö
meget átharántoló, két bejáratú üreg (a Hódos-éri Likas-kő, továbbá a Kőmosó-szurdokban a Km-1 jelű 
barlang, másik nevén a Cseszneki átjáró).

Helyzetük és magassági elterjedésük ugyancsak a felnyílásukat bizonyítja. Sohasem völgyfőben for
dulnak elő, hanem völgyoldalakban (esetleg rögök oldalában). A völgyoldalak ezen barlangjai lokális 
csoportokat alkotnak. Felnyílott és látható barlangok és/vagy barlangcsoportok ott lesznek, ahol a vízzá
ró betelepülés feltárul. Kivételt képez a fődolomit, esetleg a dachsteini mészkő, amelyekben bár vízzáró 
nincs, vagy csak ritkán (dachsteini mészkő) barlangok mégis lehetnek. A vízzáró korlátozott feltárulását 
(és így a barlang előfordulást is) megszabta a vízzáró lokális kifejlődése, továbbá, hogy az vetők mentén 
különböző magasságokba kerülhetett. A hegységben nincs egységes barlangszint, amelynek forrásbar
langok esetén lenni kellene. A barlangok, barlangcsoportok magassági elterjedése változatos. Magas
ságukat a völgyet hordozó rög magassága, a völgytalp magassága, a vízzáró betelepülés magassága, 
valamint, ahol födolomitban alakultak ki, a dolomit felszín magassága, ill. az egykori fökarsztvíz (víz
záró betelepülés híján) magassága határozza meg. Változatos magassági elterjedésük nem értelmezhető 
egykori vízkilépési helyek meglétével.

II. táblázat 
Néhány felnyílásos eredetű barlang bezáró kőzete 

(a kőzetek meghatározását a Magyar Állami Földtani Intézetben végezték)

Barlang Bezáró kőzete Mintavétel helye Megjegyzés

anyaga kora

Ö-12 mészkő felső-eocén bejárat márgás mészkő
Ö-15 (Ördög-lik) mészkő felső-eocén bejárat felett márgás mészkő
Ö-15 mészkő felső-eocén bejárat márgás mészkő
Ö-15 mészkő felső-eocén bejárat alatt márgás mészkő, ősmarad

ványok
Ö-16 mészkő felső-eocén bejárat alatt kissé márgás mészkő, 

Foraminiferák
Ö-20/b (Ördög-árki
Rókalyuk)

mészkő lutéciai bejárat É-i részén limonitos, márgás mészkő, 
Nummulitessel és tengeri sün 
tüskéjével

M-2 mészkő eocén bejárat márga, vagy márgás mészkő

M-5, M-6, M-7, M-8 
jelű barlangok

mészkő lutéciai a barlangok alatti 
összlet

enyhén márgás mészkő, 
ősmaradvánnyal

Törkö-likak mészkő jura a barlangoknál és a 
barlangok alatt

1-2 dm-es vastagságú kova 
betelepülések

Hódos-éri Likas-kö mészkő középső-eocén bejárat alatt abráziós breccsa
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A karsztvízhez képest két változatuk különböztethető meg. Az egyik változatba tartoznak azok a bar
langok, amelyek a főkarsztvíz övében kialakult üregek maradványai. A másikba azok, amelyek karsztvíz
emelet vízében létrejött üregekből alakultak ki. Ha viszont vízzáró betelepülés nélküli, fökarsztvízszint 
feletti kőzetekbe történt a völgy bevágódás, számottevő üregesedés nem történt. Ez valószínűsíthető 
a Hódos-ér födolomitban és dachsteini mészkőben képződött szurdokában. A karsztvízemeletek barlang- 
jai elsősorban átöröklődött völgyek vagy szurdokok oldalában fordulnak elő (ritkábban rögök tetején), 
jura, de főleg eocén, kréta mészkövekben ott, ahol ezeket vízzáró betelepülések szakítják meg (77. ábra), 

■ agy ahol a mészkő (kréta, eocén) dolomit érintkezésénél előző alsó része vízzáró, vagy részben vízzáró.
A főkarsztvíz üregei elsősorban ugyancsak átöröklődött völgyek oldalában jellegzetesek, de előfor

dulhatnak a rögök oldalában, esetleg a tetejükön is ott, ahol a karsztos kőzetekben vízzáró hiányában 
<arsztvízemelet nem alakulhatott ki. Tehát elsősorban fődolomitban. A Bakonyvidék felnyílásos barlang
jainak jelentős része fődolomitban képződött {FUTÓ J. 2000). így nagy számban fordulnak elő dolo
mitban oldódással kialakult barlangok a Burok-völgyben (Tési-fennsík), ill. néhány mellékvölgyében. 
ESZTERHASI. (1981) szerint oldódásos eredetű, fagyaprózódással többé-kevésbé átalakult barlangok 
száma a völgyben 19 db. E barlangok a főkarsztvízben alakultak ki. A barlangok genetikai típusai az aláb
biak (77. ábra):

b
KZ/IH l2j—^3|OO°°|4H H5| y 161 /V |7
I---I81 -r |91 ; |10| <= 111^^12^313

77. ábra. A hegység freatikus barlangjai keletkezési környezet és a felnyílás módja szerint

Jelmagyarázat: a. egykori állapot, b. jelenlegi állapot, 1. fődolomit, 2. eocén- és/vagy kréta mészkő, 3. vízzáró, 
vagy részben vízzáró betelepülés, 4. oligo-miocén kavics, 5. lösz, 6. omlásos tömbjei a mennyezetnek, 7. vető,

• karsztvízszint, 9. talajvíz áramlás, 10. vízfolyás elszivárgó vize, 11. a karsztvíz horizontális áramlása, 12. zárt, 
em felnyílott üregek, 13. felnyílott üregek: 131. üregkitakaródás a fedő lepusztulása során, 1311. felnyílás völgy
képződés során, 13III. felnyílás a rög oldallejtőjének pusztulása során, 13IV. felnyílás a mennyezet omlásával, 

.4. mészkő magaslat (domb), 15. epigenetikus völgy, 16. epigenetikus-antecedens szurdok, 17. talajvízáramlásból 
létrejött karsztvízemelet és üregesedés, 18. vízfolyás elszivárgó vizéből létrejött karsztvízemelet és üregesedés, 

19. főkarsztvizhez köthető üregesedés, 20. jelenlegi üregesedés elsősorban a fődolomitban (feltételezett)
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— Az üreg rögtetőn, az egyenetlen fekü paleokarsztos magaslatában van. E változatnak egy előfordulása 
ismeretes: a Hódos-éri Likas-kő. Itt a mészkő magaslatot egykor kavics borította (maradványai a bar
lang környékén megtalálhatók), amelynek vizei kicsi karsztvízemeletet hoztak létre a magaslatban. 
A fedő lepusztulása során az üregek átformálódtak és kitakaródtak (VERESS M.-FUTÓ J. 1987).

— Az üregek átöröklődéses völgyek- és azok szurdokainak oldalában vannak. A leggyakoribb, amikor 
a kavicsról átöröklődött völgy elérve a mészkövet, vízfolyásának elszivárgó vizével karsztvízemeletet 
hozott létre, ahol üregesedés történt. A vízzáró betelepülés feletti áramlást és üregesedést jelzi, hogy 
e helyeken a járatok oldalirányban fejlettebbek, mint függőleges irányban, vagy ahol törés is van, körkö
rös keresztmetszetűek. Később a vízfolyások eróziójával, ill. a völgyoldalak pusztulásával egyes üregek
teljesen megsemmisültek, míg mások csak részben, miáltal felnyílottak. A felnyílott barlangok a völgy
oldalak pusztulása során rövidülnek, ill. a mennyezetek lokális pusztulásával részekre különülnek, de
a folyamat során újabb üregek is felnyílhatnak (VERESS M. 1999, 2002). Ilyen barlangok fordulnak
elő a Dudari Ördög-árokban (12f. ábra), a Kőmo- 
só-szurdokban (12a. ábra), a Cuha-völgy középső 
részén (12e. ábra) és a Kő-árokban. A Kertes-köi- 
szurdokban viszont az üregesedés nem horizontális, 
hanem vízzáró hiányában vertikális volt. A kialakult 
aknákat az erózió felnyitotta (ezek lényegében a va
dózus zóna völgytalp alatt kialakult képződményei), 
amelyekből mára már csak kürtőroncsok maradtak 
meg a szurdok oldalában (12b. ábra). Gyakori, hogy 
a födolomitot fedő mészkő alsó része vízzáró. Ekkor 
ugyancsak karsztvízemelet jött létre, amelynek az üre
geit az átöröklödő és a födolomitba bemélyülő völgy 
ugyancsak felnyitotta. E változatba tartoznak a dudari 
Magos-hegy barlangjai (12c. ábra), de az Ördög-árok 
egyes részein is előfordulnak ilyen barlangok.

- Az átöröklődés során bemélyülő völgy alatt, vízzáró 
betelepülés hiányában nem alakul ki karsztvízemelet. 
Ekkor a bemélyülö völgy az egykori fokarsztvízszint 
alatti üregeket nyitja fel. Ilyen barlangok a Cuha- 
völgy alsó részén az Ördög-réti-szurdok barlangjai 
(12d. ábra), vagy a Dudari Ördög-lik barlang alsó

12. ábra. Egykori karsztvízemelet karsztvíz övében 
kialakult felnyílásos barlangok néhány előfordulása 

a hegységben (a völgyek mentén)

Jelmagyarázat: 1. fődolomit, 2. dachsteini mészkő, 3. kréta 
mészkő, 4. eocén mészkő, 5. vízzáró betelepülés, 6. eocén 
mészkő és fődolomit határa, 7. nem karsztos fedő (kavics, 

agyag, alluviális üledék), 8. vető, 9. egykori karsztvízemelet 
egykori karsztvízszintje, 10. jelenlegi karsztvízemelet 

karsztvízszintje, 11. főkarsztvíz egykori vízszintje, 12. víz
szivárgás, 13. vízmozgás a karsztvíz övben, 14. völgyperem, 

15. völgytalp, 16. felnyílott üreg, 17. kürtőroncs; típus 
előfordulás a hegységben: a. Kőmosó-szurdok, b. Kertes- 
kői-szurdok, c. Magos-hegy (Dudari-patak mellékágának 

a völgye), d. Gerence (Bakonybél és Huszárokelőpuszta 
közötti része), e. Cuha-völgy középső része és Ördög-réti- 

szurdok, f. Ördög-árok 

• • • • ®
~~~~~

^13^! 4EEE31 €ZZh CDi 7
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szintje, ill. annak egy része, továbbá az Ördög-árok alsó részének néhány barlangja (72/? ábra). Víz
záró nélkül kialakuló barlangokra a vertikális fejlettség a jellemző. Ez tapasztalható a már említett 
Ördög-lik esetében, ahol a márgás mészkőben, vagy felette kialakult felső szint járatainál a szélesség 
és magasság hányadosának átlaga 0,94, míg a dolomitban lévő alsó szintnél ez 0,62.

- Ha a fődolomitra vízzáró összlet települt, de felette a mészkő vékony, ugyancsak karsztvízemelet 
alakul ki. Völgy hiányában a karsztvízemelet vize az egykori kavics fedőből származott. A mészkő 
felszínéhez közeli és így vékony mennyezetű üregek alakultak ki, amelyek a kavics lepusztulása so
rán, vagy azt követően beomladoztak. A folyamat eredményeként nem felnyílásos barlangok, hanem 
kicsi, omladékos mélyedések alakultak ki. Ilyen képződmények fordulnak elő Gézaháza-puszta és 
az Ördög-árok közti területen, valamint a Hódos-éri Likas-kő és a Hódos-ér között.

- A rögök vetősíkkal feltárult oldalai fagyaprózódással tovább pusztulnak, amely ugyancsak hozzájá
rulhat a főkarsztvíz üregeinek (de a karsztvízemelet üregeinek is) a feltárulásához. Ilyen barlangok 
fordulnak elő a Séd-patakot délről határoló rögök oldalában (FUTÓ J. 2000).

43. Vulkáni, utóvulkáni hatások a barlangképződésre

A vulkáni, utóvulkáni hatások, ill. genetika mutatható ki a Bakonyvidék karsztján, a Keszthelyi-hegy- 
segben, a Déli-Bakonyban és a Balatonfelvidéken.

Hévizes eredetű barlangképződés történt a Keszthelyi-hegységben (LEEL-ÓSSYS. 1953), ahol a födő
amit felülete oldódott a rátelepült pannon homokkő alatt (KÁRPÁT J. 1982a). A Cserszegtomaji-kútbar- 
zngban a homokkő pillérek formájában megmaradt (KÁRPÁT J. 1982a), ahol e kőzet a dolomit karros 

formáit (SZENTES F. 1946), vagy a forrástölcséreit (VENKOVITS1. 1953) kitöltötte. Míg az Acheron- 
<átbarlangban a homokkő felülete és így a barlang is tagolatlan (KÁRPÁT J. 1983). így utóbbi barlang
ban pillérek nincsenek. Hévizes eredetű ugyancsak a balatonfüredi Lóczy-barlang (LÁNG S. 1958', LEEL- 
ÓSSY S. 1958) és részben a Hévízi forrásbarlang (PLÓZER I. 1977) is.

Gyakoriak a pszeudokarsztos barlangok a bazaltos tanúhegyek és a bazalttal fedett rögök bazaltjá
ban, ill. bazalttufájában. Megoszlásuk a következő (ESZTERHAS I. 2013): Kovácsi-hegy (10 db), Tá- 

ka (7 db), Szent György-hegy (11 db), Csobánc (1 db), Szigligeti-várhegy (1 db), Agár-tető (1 db), 
3oncsos-tető (5 db), Kab-hegy (3 db), a Tihanyi-félsziget (7 db). Leghosszabb közülük a Pulai-bazalt- 
barlang (151 m) a Kab-hegyen. A barlangok zöme a bazalttakarók peremeinek leszakadozása során jött 
létre, de előfordul lávahólyag, vagy gázbuborék barlang is (ESZTERHAS I. 2013).

A Tihanyi-félsziget forráskúpjainak barlangjai körülnövéssel és/vagy oldódással alakultak ki (ESZ- 
7ERHÁSI. 1986', VERESS M.-UNGER Z. 2015).

5. KÖVETKEZTETÉSEK

A Bakonyvidék karsztos eredetű barlangjai a vadózus és a freatikus zónában jöttek létre, főleg hi- 
tegvizes oldódással. A melegvizes barlangképződés alárendelt (a Keszthelyi-hegységre és a Balatonfel- 
Idékre korlátozódik). Még alárendeltebb az eróziós kialakulás (mindössze a Tési-fennsík néhány har

angjánál fordul elő).
A vadózus zóna aknái karsztos depressziók, elsősorban utánsüllyedéses dolinák alatt jöttek létre. 

;z utóbbiak ott, ahol a hegység rögein vízáteresztő fedőüledék van, tehát többnyire tetőhelyzetbe kiemelt 
sasbérceken. Egyszerűek, ha törés vagy réteglap mentén alakultak ki, összetettek, ha részben törés, rész
ben réteglap mentén képződtek. Az aknafalak oldódását a falakon kialakult vízfilm okozza, és így az akna 
szélesedés időtartamát a vízfilmes szakaszok hossza szabályozza. A mellékaknák a főakna vízzel kitöl- 
ssttsége során képződnek. A vízfilmes állapot hossza az utánsüllyedéses dolina, ill. az akna felső részének 
= kitöltöttségétől és a dolinába áramló vízbefolyás időtartamától és a befolyás intenzitásától függ. A vízzel 
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kitöltöttséget és így a mellékakna növekedésének az időbeli hosszát a felszíni vízfolyás mértéke, a föakna 
átmérőjének nagysága, kitöltöttségének a mértéke, a magas karsztvízszint és a főakna egymáshoz képesti 
helyzete, a magas karsztvíz létezési időtartamának a hossza szabályozza. A mellékaknák létrejötte és nö
vekedése növeli újabb utánsüllyedéses dolinák kialakulásának az esélyét.

A Bakony vidék freatikus barlangjai, ha nem forrásbarlangok (ezek egyébként alárendelten fordulnak 
elő a hegységben) felnyílásos eredetűek. A triász fodolomitban kialakultak az egykori főkarsztvíz övé
ben, a jura, kréta, eocén mészkőben létrejöttek karsztvízemeletekben képződtek. A felnyílásos üregek 
átöröklödött völgyekben, különösen a karsztvízemeletek barlangjai antecedens völgyszakaszokban, tehát 
kriptotönkös környezetű, tetőhelyzetbe kiemelt sasbérceken jöttek létre. Az antecedens völgyszakaszok 
vízfolyásainak elszivárgó vize hozzájárult a vízzáró betelepülések feletti üregesedéshez, majd a vízfo
lyások eróziójával az üregek felnyílásához. A vízfolyások vízhozama (és így az elszivárgás), az erózió 
(völgymélyülés) az antecedens völgyszakaszt határoló elszigetelten eltemetett karszton kialakult vízfo
lyás vízhozamától (az erózió az esésétől is) függ. Az antecedens völgyszakaszok eróziós mélyülése (amit 
a völgytalp alatti üregek is elősegítenek) nem kedvez a víznyelő- és víznyelöbarlang-képzödésnek.
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THE GENETICS OF THE CAVES OF THE BAKONY REGION

SUMMARY

A genetic classification of the caves of the Bakony Region is described. Fór this reason the spatial 
cosition of the caves of the vadose zone was compared with the geological characteristics of the hőst 
rock. Data were collected on the hőst rock and on the morphological environment of the caves of phreatic 
arigin. The caves of the Bakony Region are of karstic and non-karstic origin (the latter can mainly be 
related to basalt caps). Among caves of karstic origin we can distinguish caves of hydrothermal and cold 

■■■ ater origin, the latter can develop in vadose or phreatic environment. The caves of the vadose zone occur 
under the karstic depressions of the mountains and are of solution origin. They can be simple or complex. 
Their development is affected by water film state (the shaft widens) and when the shaft is füled with water, 
mbutary shafts develop. Phreatic caves can be located at the margin of the mountains (effluent caves) 
and inside the mountains. The latter mainly develop at sites where the seeping waters of the streams of 
antecedent valley sections cause cavity formádon above impermeable intercalations. The cavities opened 
_p during the erős ion of the stream.

Prof. dr. Veress Márton 
ELTE SEK Szombathely

Vetési-Foith Szilárd 
Pécsi Egyetem Doktorandusz hallgatója
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A Csodabogyós-barlang Colosseum része (fotó: Brautigam Géza)



Karszt és Barlang 2017-18. p. 27-46. Budapest 2'C.'

Sásdi László

AZ AGGTELEK-RUDABÁNYAI-HEGYVIDÉK KARSZTOS 
BARLANGRENDSZEREINEK FELTÁRÁSI LEHETŐSÉGEI 
A FÖLDTANI, KARSZTVÍZFÖLDTANI ÉS MORFOLÓGIAI 

FELÉPÍTÉS ALAPJÁN

ÖSSZEFOGLALÁS

A tanulmány az Aggtelek-Rudabányai-hegyvidék földtani fölépítése, fölszínalaktani és vízföldtani vi
szonyai alapján területenként ismerteti a már meglevő barlangok mellett a további kutatási lehetőségeket, 
a föltárható rendszerek várható hosszúság és mélységi adatait az egyes karsztterületeken belül, akár egye
di rendszerekre is lebontva; a várható keresztmetszetekre is utalást tesz, a lehetséges kitöltési viszonyok 
mellett. Végkonklúzió, hogy számos rövidebb-hosszabb barlangrendszer tárható még föl majd mindegyik 
nagyobb karsztterületen, de a további kutatásokra még jelentős energiát kell befektetni, és ez nem biztos, 
hogy mindenütt hamar eredményes lesz.

BEVEZETÉS

A címben jelzett terület Magyarország legészakibb karsztvidéke, mely a Szlovák-karszt DK-i részét al
kotja, azzal szerves (földtani-hidrológiai) kapcsolatban van. Jelentősebb részei az Aggteleki-karsztvidék, 
Rudabányai-hegység és a Szalonnai-hegység az Esztramossal (7. ábra). Legmagasabb pontja Magyaror
szágon a 604 m tszf. Nagy-oldal (Fertős-tető). Jellemzőek a kis szintkülönbségű, töbörsoros völgyekkel 
tagolt karsztfennsíkok és a közöttük levő Ny—K-i folyásirányú völgyek.

A karsztvidék egykor az egyik leginkább kutatott terület volt, amit a világviszonylatban jelenleg is 
számottevő értéket képviselő, ma már több mint 25 km hosszú Baradla indukált. A jósvaföi Papp Fe
renc Kutató Állomás munkatársai (előbb mint BME, majd VITUKI, később ÉMVI) (MAUCHA 1998.) 
a karsztforrások vízhozamának rendszeres mérése, a vizek kémiai elemzése, továbbá számos szakember 
[JAKUCS L., BALÁZS D., DÉNES GY., HAZSLINSZKY T. és SÁRVÁRYI.) és barlangkutatók (SÁSDI 
L—SZILAGYIL. 1993) víznyomjelzéses vizsgálatai önálló barlangrendszerek létezésére világítottak rá, 
sajnos a feltárásuk még csak részben hozott viszonylag jelentős eredményt (Béke-, Szabadság-, Vass 
Imre-, Kossuth-, Meteor-, Danca-, Kopaszgaly-oldali 2. sz. víznyelőbarlang (404-es-barlang), zsombo
rok, stb.). Az ismert barlangjáratok még csak kis részét képezik a mögöttük feltárható rendszereknek, 
kivétel a Béke- és Danca-bg., melyek szinte teljes hosszukban ismertek. Az Esztramos jelentős barlang
jai vas- és kőbányászati tevékenység során váltak ismertté (Rákóczi-, Földvári-barlang, stb.).

A terület barlangjai az 1961. évi 18. sz. törvényerejű rendelet határozata alapján ex lege védettek 
' az ország többi barlangjával együtt). Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke 
8/1978. sz. határozatában létrehozta az Aggteleki Tájvédelmi Körzetet

19 595,3 ha kiterjedéssel, 21 község közigazgatási területét érintve. 1979-ben az UNESCO bioszféra 
rezervátummá, az OKTH elnöke 1985. január 1-töl a területet Aggteleki Nemzeti Parkká nyilvánította. 
Az ANP és a Szlovák-karszt Nemzeti Park területén levő barlangokat 1995. december 6-án az UNESCO 
Világörökség bizottsága a Természeti Világörökség részévé nyilvánította.
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A tanulmányban a földtani felépítést az egész hegységre vonatkozóan ismertetjük vázlatosan, a feltá
rási lehetőségeket részterületekre bontva.

1. ábra. Az Aggtelek—Rudabányai-hegyvidék domborzati térképe (google domborzati térkép alapján) 
a Sajótól K-re levő szlovák területrésszel

FÖLDTANI FELÉPÍTÉS

A Magyar Állami Földtani Intézet (LESS-MELLO 2004', LESS-SZENTPÉTERY 2006) munkatársai 
által végzett geológiai térképezési munkák alapján a hegység földtani felépítésében legjelentősebb sze
repet a jól karsztosodé középső-felső-triász mészkövek játsszák (Gutensteini, Steinalmi, Wettersteini, 
Nádaskai, Hallstatti, Derenki Formációk), melyek helyenként (Szelcepuszta) akár az 1000 m vastagságot 
is elérik {BAROSS G. (ed) 1998; LESS-SZENTPÉTERY 2006). Csekélyebb jelentőségűek az alsó-triász 
mészkövek (Szinpetri Mészkő F. Jósvafői Mészkő tagozat) a középső-triász Schreyeralmi és Ramingi 
Mészkő, illetve a felső-triász (Pötscheni Mészkő F.) tűzköves rétegei. A kisebb területeket, karsztegy- 
ségeket perm-alsó-triász evaporitösszlet (gipsz- és anhidrit rétegeket tartalmazó aleurit és agyagpala, 
helyenként utólag belekerült középső-triász bazalt tömbökkel (Perkupái F.), továbbá alsó-triász, illetve 
jura márga és homokkő rétegek választják el egymástól (2. áóra). A hegységre jellemző a takaros szer
kezet és a számos oldalelmozdulási zóna. Ezek a tektonikai felületek jelentősek az egyes karsztegységek 
elkülönítésében (LESS-MELLO 2004 térkép), jelentős egyedi karsztformák (víznyelők, karsztforrások) 
helyének kialakulásában.

A terület karsztosodása már a kréta végén megindulhatott (SASDI 1990; GRUBER-GAAL 2014), 
a miocén elején/közepén átmenetileg szünetelt részleges tengerelöntés és üledékképzödés miatt. En
nek tényleges térbeni és időbeni kiterjedése jelenlegi ismereteink alapján nem állapítható meg, emiatt 
akár a miocén során is lehetett alacsony kiemelkedésű területen karsztosodás az északabbi területeken. 
Karsztosodási és barlangképzödési időszak a pannon idején is volt, mely folyamatosan napjainkban is 
tart. Egykori karsztforrás-működésre utaló édesvízi mészkő előfordulások számos helyen előfordulnak 
a pannontól kezdve (Szalonnai-hegység keleti pereme, Teresztenyei-fennsík pereme) a pleisztocénen át 
(Kaffka-rét, Kútfej-völgy, Alsó-hegy déli pereme, Kopolya-, Bolyamér-, Kecske-kút-források) a napja
inkban is folyó mésztufa kiválásokig a jelenlegi karsztforrások és patakok zöménél (SASDI2005).
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2. ábra. Az Aggtelek-Rudabányai-hegységek vízföldtani térképe (Szerk.: Sásdi L. 2006)
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3. ábra. Az Aggtelek—Rudabányai-hegységek vízrajzi térképe 
(google domborzati térkép alapján. Szerk. Sásdi L. 2018.)
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Unikumként lehet említeni az alsótelekesi gipszbányában feltárt karsztosodott gipszfelszínt, mely pan
non üledékek alatti, jelenleg is alakuló fedett karsztnak minősíthető (SASDI 1985).

HIDROLÓGIAI VISZONYOK

A területen közel 100 kisebb-nagyobb karsztforrás és hasonló mennyiségű víznyelő ismert (3. ábra), 
melyek között jelenlegi aktív — időszakosan aktív — vízvezető barlangrendszerek jöttek létre (SASDI 1992). 
Legnagyobb hozamú forrás a Jósva, melynek átlaghozama 10 000 1/p, legnagyobb mért kb. 400 000 1/p 
volt (a Táró-, Medence- és Cső-forrás együtt, sajnos a külön mérés nem megoldott). A víznyelők között 
a legnagyobb területű az Imolai-ördöglyuk: 2,5 km2-es vízgyűjtővel. A víznyelők zöme időszakosan mű
ködik hóolvadás, vagy intenzív csapadékhullás időszakában, az év nagy részében kvázi állandó vízfolyás 
csak néhányhoz vezet (Imolai-ördöglyuk, Acskó-réti-víznyelő, Derenki-tó, továbbá Ménes-völgyi me- 
demyelő, Kecsö-völgy medernyelős szakaszai, Telekes-völgy és néhány kisebb medernyelö a Derenk 
környéki területen).

A források egy részét nagyon részletesen vizsgálták (Jósvafői Karsztkutató Állomás), így részletes 
ízhozam, hőmérséklet, elektromos ellenállás és vezetőképesség idősorokkal rendelkezünk, némelyik

■ izét néhány évig hetente kémiailag is elemezték (MAUCHA 1998). A karsztforrások 600-800 mg/1 
: dott anyagot tartalmaznak, kalcium-hidrogénkarbonátosak. Eltérés csak néhány Acskó-rét környéki 
mrrásnál mutatható ki, ahol a perm-alsó-triász evaporitos összlet következtében akár 800 mg/1 SO4 is 
• an a vízben oldva.

A hegység karsztos területei a leszálló karszt zónájába tartoznak, a vizek a kőzetek vastagsága (Szel- 
.epusztánál legalább 1000 m) következtében kialakult mélykarsztba is lejutnak. Fedett és nyomás alatti 
mélykarszt a Galyaságtól délre alakult ki Imola-Trizs-Ragály térségében, a víz feltehetően a szlovákiai 
Safarikovó melletti Tó forrásában jelenik meg újra. Különleges az ún. bódvarákói önálló, nyomás alatti 
fedett mélykarszt, melyet szerkezetkutató fúrások során feltörő langyos vizek alapján sikerült kimutatni 
i Bódva-völgyben Perkupa, Szögliget és Bódvarákó között. A fúrások (Perkupa-14., Szögliget-4., Bódvará- 
<ó 4, 6.) alapján a perm-alsó-triász evaporit alatt elhelyezkedő középső-triász dolomitból származik a víz.

A terület felszínalatti áramlási viszonyait valamivel több, mint 100 víznyomjelzéses kísérlettel vizs
gálták, így ezeket viszonylag nagy pontossággal sikerült meghatározni (SASDI-SZILAGYI1993).

ISMERT BARLANGOK

A területen az ismert barlangok száma: 285 (4. ábra) (Országos Barlangnyilvántartás adatai, www.
. -'<ieszetvedelem.hu). Ezek egy kis része az év jelentős részében aktív vízvezető (Frank-bg., Béke-bg., 

-. :ssuth-bg., Kuriszláni-víznyelöbarlang, Eötvös Lóránd-cseppkőbarlang, Baradla Alsó-barlangok stb.), más 
-eszük időszakosan aktív (Baradla, Szabadság-bg., Meteor-bg. stb.), fosszilis víznyelők, (pl. Szarvasól-
■ g . Musztáng-bg., Pérecs-nyelő, Csempész-bg.), időszakos forrásbarlangok (Danca-bg., Vass Imre- 
: g_ Kopolya-felső és árvízi száj, Csörgő-lyuk, Kecskés-kúti-forrásbarlang, Néti-lyuk) fosszilis forrásbar- 
tngok (Kopolya-zsomboly és legfelső barlang, Szelelö-lyuk, illetve a vízvezető barlangok árvízi, vagy 
. s5 szintű forrásszájai). Patakos járatrendszerek esetén olykor 2 (részben 3) szint is kimutatható (aktív, 
:: szakosan aktív/inaktív). Egy részük forrás felől (Kossuth-bg., Vass Imre-bg., Kopolya-bg., Eöt- 
:s Loránd-cseppköbarlang), más részük víznyelő felől (Béke-bg., Meteor-bg., Kopaszgaly-oldali 2. sz. 
—yelőbarlang (404-es barlang), Szabadság-bg.) vált ismertté. A Danca-barlang időszakos forrásszáj

; : 1 lett feltárva. Eltérő rendszer az Alsó-hegyen ismert számos zsomboly, és a keveredési korrózió- 
t Kialakult Kopasz-vigasz-barlang és Magas-tetöi-barlang, továbbá az Esztramoson ismert 32 barlang, 

-■evek hideg vizes keveredési korrózióval jöttek létre. Itt ismert jelenleg a területen a legidősebb bar-
- ^kitöltés, mely középső-pliocén korú. Az okkerrel kitöltött, majd azt kibányászva járhatóvá vált Pantó- 
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barlang keletkezésének és kitöltődésének kora kérdéses. A többi barlang a pliocén végétől a pleisztocén 
folyamán alakult ki, számos járatrendszer jelenleg is az aktív kialakulás szakaszában van a karsztvízszint 
alatt, ill. annak zónájában. Sajnos a hegységben a barlangkialakulással párhuzamosan - és ez országosan 
is értelmezhető - jelentős kitöltődési folyamatok is megindultak a cseppköképződés mellett, egyrészt 
a víznyelőkön behordódó anyag, másrészt a repedésrendszeren beszivárgó-folyó vizek szállította fi- 
nomszemü anyag által. Az Aggteleki-karszt területén ez zömében vörös agyag, mely feltehetően az egy
kori miocén végi riolittufa fedő mállási termékeként halmozódhatott fel. Jelenleg a barna és fekete erdei 
talaj iszapolódik be a járatokba a maradvány vörösagyagok mellett, a Galyaság barlangjaiba pliocén kori 
kavics és pannon agyag-homok áthalmozott anyaga kerül be jelenleg is az áradmányvizekkel.

Barlang

4. ábra. Az Aggtelek-Rudabányai-hegység barlangjainak elhelyezkedése (ANPI térkép)

Idegenforgalmi 
barlang

A Baradla-barlangi vizsgálatok eredményeit a karszt egészére is kivetíthetjük a barlangok időszako
san aktív és inaktív járatait a pliocén-pleisztocén során lényegesen nagyobb vízhozamok alakították ki 
(GYURICZA-SASDI2009), a jelenlegi vízhozamok csak kis keresztmetszetű járatok létrehozására alkal
masak, ez a mostani vízvezető, alsó szintű járatok kialakulásában mutatkozik meg. A pleisztocén során 
a Kecső-Jósva-völgytől É-ra levő barlangok kialakításában egykori - ma már csak gyér nyomokban fel
lelhető — bizonyítatlan korú fedőhegységi kavicsos-homokos üledék eróziós hatása is szerepet játszhatott, 
míg a völgytől délre ez a folyamat kis mértékben még jelenleg is tart.

LEHETŐSÉGEK

A terület részét képező, önálló tömbként kezelhető Alsó-hegy (97 barlang) elsősorban zsombolyai
ról ismert (5—6. ábra), melyeket a leszálló szivárgó-csorgó vizek alakítottak ki a pleisztocén eleje óta. 
A legtöbb zsomboly a hegy középső részén ismert (Vecsem-bükk térsége), kelet felé a hegy elkeskenyü- 
lése csökkenti a képződésre alkalmas területet, nyugat felé talán az objektumok megtalálására irányuló 
terepbejárások kevesebb száma miatt kevesebb az ismert zsomboly. A 611 m tszf. csúcsmagasságú Alsó
hegy (Pálútfej, Szlovákia) É-i és D-i peremén egyaránt számos karsztforrás fakad, melyek jelentős, aktív
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5. ábra. Az Alsó-hegy jelentősebb barlangjainak és forrásainak elhelyezkedése 
(Google és ANPI térképe alapján szerkesztette: Sásdi L.) (Jelmagyarázat a 6. ábrán)

: irlangosodásra utalnak, többek esetében árvízi működés, magasabb helyzetű időszakosan aktív forrás
■ kimutatható.

A zsombolyok között jelenleg az 525 m tszf. magasságban nyíló Vecsembükki-zsomboly a legmé- 
;■ ebb (-236 m). A Magyarországon 450-550 m magasságú fennsík függőleges járatrendszerei ember 
i tal is járhatóan a karsztforrások által meghatározott karsztvízszintig (Szlovákiában 200-218 m tszf., 
-azánkban 165—178 m tszf.) nyúlhatnak le, igy itt max. kb. 370 m mélységű aknarendszerek tárhatók fel. 
irnos a kutatást jelentős agyagos eltömődések nehezítik. A karsztvízszint zónájáig elvileg bármelyik 
~tcsatlakozhat a források felé irányuló aktív vizvezető járatra, véletlenszerűen. Nagyobb, járható méretű
■ arlangrendszer legvalószínűbben a 178 m tszf. magasságban fakadó, jelentős árvízi működéseket is 
rrodukáló Vecsem-forrás (max. 68 000 1/p vízhozam) mögött húzódhat (8. ábra), ahova a víz a 400- 
-25 m tszf. magasságban levő víznyelősorból is lejut (Meteor-barlang, Kopaszgaly-oldali 2. sz. víznye-

rarlang (404-es-barlang), Nagy-vizes-töbri-víznyelő, Pocsakői-víznyelő) a résrendszeren a fennsíkon

5. ábra. Az Alsó-hegy vázlatos hidrogeológiai térképe (MAFI és ANPI térképe alapján szerkesztette: Sásdi L.)

. ..magyarázat: 1. Perm-alsó-triász vízzáró üledékek (evaporit, homokkő), 2. Alsó-triász üledékek ált., 3. Közép-
- és felső-triász karsztosodó kőzetek, 4. Pannon-pleisztocén üledék ált., 5. Pleisztocén édesvízi mészkő, 6. Kisebb 

zitonikai egység határa, 7. Takaró határ, 8. Vízszintes elmozdulás, 9. Normál törés, 10. Nagy hozamú karsztforrá-
■: íhideg, langyos), 11. Árvízi forrás, 12. Kishozamú forrás, 13. Vízfolyás, 14. Víznyelő, 15. Kimutatott karsztvíz 

z-amlási irány, 16. Zsomboly, 17. Fosszilis víznyelő, 18. Freatikus keletkezésű barlang, 19. Fosszilis forrásszáj, 
20. Település 
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beszivárgó vizeken kívül. A járat a több nyelőtől érkező bariangágak összecsatlakozásától a forrás felé 
jelentős keresztmetszetű lehet, kialakulásában a perm—alsó-triász rétegek kvarchomokjának, homokkő 
darabjainak erodáló hatása mindenképpen szerepet játszhatott, sajnos az aleuritnak meg járateltömő sze
rep jutott... A járható rendszer összhosszúsága (ismert nyelőjáratok) jelenleg 2 260 m, a várható teljes 
hossz több, mint 10 km, mélysége kb. 220 m lehet (nem figyelembe véve, hogy esetleg egy zsomboly 
felől jutnának be a jövő kutatói a rendszerbe, akkor 370 m is lehet a vertikális kiterjedés) (8. ábra). 
A forrás vízgyűjtőterülete a számítások szerint kb. 4,5 km2. A többi forrás (Kastélykerti-f., Pasnyag-f., 
Nádaskai-szölők-forrása, Tapolca-f.) esetében víznyelő kapcsolat nincs, a víz csak a töbrökkel tarkított 
mészkőfelszínen beszivárogva jut a mélybe. A barlangjáratok a forrástól legyezöszerűen ágazhatnak 
szét, attól távolodva egyre csökkenő keresztszelvényekkel. Legnagyobb hozamú a szubtermális vizet is 
felszínre hozó Pasnyag-forrás, ahol a jelenlegi aktív vízvezetö járatokat a foglaláskor a felszín alatt kb. 
7 m-el találták meg. Maximális vízhozama 49 000 1/p (MAUCHA 1998), átlagos vízhozama 1909 1/p.

Érdemes elgondolkodni azon, hogy a Meteor-barlangban az omlással keletkező hatalmas méretű Titá- 
nok-csamokát a Kis-vizes-töbri-víznyelő felől jövő vizek nem alakíthatták ki a kis vízgyűjtő terület miatti 
szerény hozamuk következtében. A csarnok kialakulása egykori, eredetileg nagyobb üreg beomlásával 
keletkezhetett, tektonikus zóna mentén. Az „ős”üreg vagy a nyelősor felöl érkező járatok összecsatlako- 
zási zónájában keletkezett kb. 300 m tszf. magasságban (még így is túl nagy a méret!), esetleg eredetileg 
freatikus kialakulású. Ez esetben korai-pleisztocén kialakulású, vagy annál is régebbi. Az 51 m mély 
Széki-zsomboly alsó terme (kb. 460 m tszf. magasságban) szintén idősebb, mint a zsomboly (Nyerges M. 
szóbeli közlése szerint aknák összeoldódásából és omlással keletkezett). A területen freatikus üregeket is 
feltárhatunk véletlenszerűen... Ezt igazolja, hogy keveredési korróziós ősi barlangok ismertek felszínről 
is feltárva (Kopasz-vígasz-barlang (554-517 m tszf. !!!), Magas-tetői-bg. (435-396 m tszf.), Hosszú- 
tetöi-barlang 450 m tszf.) (7. ábra), ilyenek véletlenszerűen kerülhetnek elő, feltárásuk sok bontással 
járhat a kitöltöttség miatt, a várható eredményt nem lehet megjósolni. Mindenesetre elhelyezkedésük el
gondolkodtató, mert a legmagasabb peremi hegytetők csúcsrégiójában, vagy kevéssel az alatt találhatók.

A Bába-völgyi I V-es víznyelőtől a Kis-vizes-töbrön át a Vecsembükk felé haladó szerkezeti sávtól D-re, 
DK-re a déli források felé történik felszín alatti vízáramlás a barlangrendszereken keresztül, míg a sáv

5. ?? 6. ?

7. ábra. Jelentős barlangok és források elhelyezkedése az Alsó-hegy Ny-K irányú hossz-szelvényében, járatok 
hossztengelyre vetítve (Szerk.: Sásdi L.)

Jelmagyarázat: 1. Zsomboly, 2. Időszakosan aktív víznyelőbarlang, 3. Inaktív víznyelőbarlang, 4. Inaktív freatikus 
barlang, barlangrész, 5. Hideg vizű karsztforrás, 6. Langyos vizű karsztforrás, 7. Kimutatott hidrológiai kapcsolat
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8. ábra. A Vecsem-forrás vízgyűjtőjének Joldtani térképe a jelentős barlangokkal (Szerk. Sásdi L.) 

r^isik oldalán a szlovákiai hegyperemi források felé (zsombolyok és Bábavölgyi IV-es nyelő nyomjel
zőé alapján) (SASDI—SZILAGYI 1993). Ebbe az irányba akár 10 km-es rendszerek is kialakulhattak, 
r 320—340 m mélységgel. A szlovákiai terület karsztforrásai közül a Köszörű-forráscsoport állandó és 

__ zi forrásának átlagos vízhozama kb. 2,8-szor akkora (4657 1/p), mint a Vecsem-forrásé (1645 1/p) és 
egyébként hideg vizű Tapolca-forrásé is nagyobb (2340 1/p). Ez alapján vízgyűjtőjük is kb. ennyiszer 

agy óbb, ugyanakkor megfelelő víznyelő híján csak forrás vagy zsombolyok felől lehetséges a feltárás 
■ aba van kapcsolat a Bába IV-es víznyelő és a Köszörű árvízi forrás között, a víznyelő igen szűk kereszt- 

“ iíszetű, a kutatások befulladtak). Az itteni legősibb és legnyugatibb egykori víznyelő a Csempész-bar- 
_~g fosszilis járata, ami a sok kitöltés ellenére feltárási pont lehetne.

SDerenk és Szádvár környéki karsztterületen, illetve az Alsó-hegy nyugati részén csak kis kiterjedésű 
-i- őzerek várhatók a tagolt földtani felépítés következtében, közöttük méretével jelenleg a Gutensteini 

i szkőben kialakult aktív vízvezető Frank-barlang (203 m/-46 m) emelkedik ki. Ebben a barlangban 
- *.  ?s szifonok gátolják a továbbjutást, pedig a Hangyás-víznyelő és Bába-völgyi III-as víznyelőbar- 

irányába még hosszú járatok vezethetnek (9. ábra). A terület és az Alsó-hegy Ny-i részén jellem
fagy a jelenlegi D-felé fakadó karsztforrásokhoz (Borz-, Acskó-, Alsó-Acskó-, Bene-bérci-, Zúgó-, 

v őolyás-, Szarvaskerti-, Kecskekút-, Éles-tetői-, Szádvár Ny-i-forrás) kapcsolódó aktív rendszerek 
-zeresztmetszetűek (Bába-völgyi-2 sz. víznyelő barlangja, Káposztáskerti-barlang, Kecskés-kúti- 

—.-barlang). A forrásokhoz jelentéktelen nem karsztos vízgyűjtő tartozik, mely perm-alsó-triász 
- igoritos összleten alakult ki - erre a forrásvizek magasabb szulfáttartalma is utal. A járatrendszerek 
’z-sza 1—2 km lehet, mélysége a 100 m-t nem haladhatja meg. Keresztmetszetük nem lehet jelentős, 
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amire a források max. néhány 100 1/p-es átlagos vízhozama és 2-4000 1/p árvízi vízhozamai is utalnak. 
Ugyanakkor nagyobb méretű járatok a fosszilis barlangok esetében valószínűek (Pérecs-nyelö), ezek 
azonban szlovákiai inaktív forrásbarlanghoz (Sólyom-kő/Rabló-kő alatti, Rabló-lyuk), vagy aktív for
ráshoz kapcsolódhatnak (Sólyomkői-forrás, Jablonca Erdészházi). A méretek itt a 2-4 km-es hosszt is 
elérhetik, vagy azt is meghaladhatják némileg, a mélység pedig 150 m körül lehet.

Derenki

Papkerti-f. Felé_

3 Dzxzu'ív Ir/Cv

Wettersteini MészkőFele > k

9. ábra. A Bába-völgy térségének földtani térképe és a karsztvíz áramlási irányai (Szerk.: Sásdi L. „A Gömör-Bükki 
térség földtani térképe"(LESS-MELLO 2004) alapján)(Jelmagyarázat a 16. ábránál)

A Kecső-Jósva-völgyektől északra a Ménes-völgyig terjedő Haragistya-Szelce-pusztai karszvidéken 
számos karsztforrás és víznyelő utal nagy kiterjedésű járatokra (70. ábra). Itt a 2185 m hosszú Vass 
Imre- és az 1610 m hosszú Kossuth-barlangok esetén van remény elsősorban nagyobb barlangrendszer 
további járatainak megtalálására. Az akár 68 000 1/p-es vízhozamot is produkáló Nagy-Tohonya-forrás 
(átlag 10 560 1/p) mögötti Kossuth-barlang esetén a 24 km-t is meghaladhatja (MAUCHA 1998), vertiká
lis kiterjedése a 604 m-es Nagyoldalt (Fertös-tető) figyelembe véve akár 380 m is lehet. A Wettersteini 
Mészkőben és dolomitban kialakult rendszer feltárása vagy a barlang Reménytelen-szifonja utáni járato
kon, vagy a perm-triász kőzethatáron kialakult Kuriszláni-víznyelö felől célszerű. Szóba jöhet a Kossuth- 
barlang végén a Kuszoda megbontása is. A barlang egyik főága a Kuriszláni-víznyelö felé halad, másik 
ága a Nagyoldal alá, ebből elágazások lehetnek a Lófej-völgy és a Szelce-völgy, illetve a Gergés-lápai- 
víznyelö irányába. A Por-lyuk a rendszer fosszilis (víznyelő?) barlangjaként is kiindulási alap lehet, 
a magasabb - nagyoldali — karsztfelszínen további zsombolyok előfordulhatnak.

A Kis-Tohonya-forrás vízrendszeréhez tartozó Vass Imre-barlang esetén valamelyik fosszilis bar
lang (Musztáng-, Szarvasól-bg.) sok kitöltéssel, vagy a barlang Cyklopszok-csarnokának időszako
san vízvezető ága lehet kiindulási pont. (A cikk lektorától, Gruber Pétertől tudtam meg, hogy a Musz
táng-barlangban elérték a kutatók a patakos ágat, a barlang 350 m hosszú, 50 m mély!) A forrás mögött 
8-10 km barlangjárat húzódhat a Haragistyán levő víznyelők felé, vertikális kiterjedése kb. 250 m lehet. 
A barlang fő ága a Cyklopszok-csarnokában látható hatalmas törésvonal mentén haladhat ENy felé, 
ezt az irányt a felszínen levő töbörsoros völgy is jelzi a Milada-barlang irányába. A járat az említett 
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"aragistyai nyelők felé szétágazik. A nyomjelzéses vizsgálatok alapján (GRUBER et. al. 2015) a határ 
-elletti, katavotraként működő Vízfakadás-barlang szűk járatrendszere ugyanakkor a Milada-barlangon 

a Kecső melletti karsztforrásba vezeti a vizet, s nem lehetetlen, hogy a Haragistya-víznyelő is erre- 
z’.é továbbítja az elnyelt vizeket. Az újabb nyomjelzések (Agancsos-réti-vny.) cáfolták a Kis-Tohonya- 

: zrrásnak a Milada-barlanggal való bifurkációs hidrológiai kapcsolatát, viszont meglepetésre kimutatták 
- rendszernek a Kecső-völgyben fakadó Babot-kúttal való hidrológiai összefüggését. Ebbe az irányba 
-gyanakkor csak szűkebb keresztmetszetű járatok várhatók, amit a közeli dolomitos vízgyűjtő és a Ba- 
rc t-kúti fosszilis forrásbarlangok szűk keresztmetszete jelez. Nagyobb rendszer - Szlovákiában - a már 
±~ 1 ített Milada-barlang és a kecsői Nagy-forrás között alakulhatott ki, mely a Vass Imre-barlangi rend- 
. cettől függetlennek tűnik. A Milada-barlangban jelzett vizek esetében a fluoreszcein sose jelent meg 
_ Kis-Tohonya-forrásban, míg az 1963-ban NaCl-dal jelzett víz igen (SARVARY 1965). A 2014-ben 
égzett kísérletsorozat eredményeiből (GRUBER et. al. 2015) levont következtetésekkel kapcsolatban

■ etségek merültek fel a Szlovákiában Szilice mellett levő Papverme-víznyelő és a Kis-Tohonya- és Ba- 
' -kúttal kimutatott kapcsolatot illetően...

A Kecső-völgyben az országhatár közelében fakadó Imádságos-forrás és a Néti-lyuk időszakos forrása 
-ég nem kellően tisztázott földtani helyzetben van, így nem tudni, hogy a Haragistya déli részének vizeit
■ : zza felszínre, vagy a Baradla vízgyűjtőjéhez tartozik. Mivel a Jósvafő felöl erre húzódó Steinalmi Mész-
■ : "öl fakadnak, ami a terepi tapasztalatok szerint a Haragistyán nem fordul elő, ez utóbbi valószínűbbnek 

. k. ugyanakkor kis vízhozamaik jelentéktelen járatokra utalnak. (Néti-lyukról később)
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ábra. A Haragistya-Szelce-pusztai terület víznyomjelzéses vizsgálattal kimutatott karsztvízáramlási irányai
(Szerk.: Sásdi L. „A Gömör-Bükki térség földtani térképe” (LESS—MELLO 2004) alapján)

.'^'.magyarázat: 1. Perm-Alsó-triász Perkupái Evaporit Formáció 2. Alsó-triász Szinpetri Mészkő F. 3. Közép- 
'-triász, Gutensteini F. 4. Reiflingi Mészkő F. 5. Steinalmi F. 6. Wettersteini F. mészkő 7. Wettersteini F. dolomit

■ Tiszolci Mészkő F. 9. Szádvárborsai Mészkő F. 10. Hallstatti Mészkő F. 11. Zlambachi Márga F. 12. Víznyelő 
karsztforrás (hideg, langyos) 14. Nyomjelzéssel kimutatott áramlási irány (biztos) 15. Jelentősebb kisebb bar

lang, zsomboly 16. Jelentős barlangjárata (Vass Imre-, Kossuth-, Milada-bg.)
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A magas karsztos forrásként ismert, szivornyás kitöréseket produkáló Lófej-forrás mögött kisebb, 
1—2 km-es rendszer lehetséges, a forráshoz tartozó víznyelő nem ismert. A Ménes-völgyi, 1150 1/p-es 
átlaghozamú Medvekerti-forrás mögött kb. 3-4 km-es rendszer tárható fel, feltáró pontként a Húsvét- 
barlang jelölhető ki jelenlegi ismereteink alapján, vagy a Ménes-völgyben Gutensteini Mészkőben ki
alakult névtelen víznyelő. Sajnos ez a Nagyoldaltól É-ra levő, alacsonyabb helyzetű fennsíki terület 
még nem igazán bejárt, elbújhatott néhány feltárási lehetőség, érdemes lenne figyelmet szentelni neki. 
A Ménes-völgy legnyugatibb zónájában, a szlovákiai területen levő víznyelő a magyarországi szakaszon 
fakadó Mogyorós-forrással van hidrológiai kapcsolatban, míg a forrás elnyelődő vize aNagy-Tohonya- 
forrásban jelentkezik.

A Jósvafő szélén fakadó Szabó-kút mögött kis kiterjedésű, jelentéktelen járatrendszer húzódhat, vizé
nek egy része a Jósvaföi Kutató Állomás környéki fennsíkról, más része a Tohonya-völgy szurdokában 
elnyelődő vizekből származik.

Viszonylag jelentős járatok lehetnek a Ménes-völgyben fakadó Fedor-forrás és a Jósva-völgy oldal
völgyében levő Kopolya-forrás mögött, bár ezek keresztmetszete várhatóan nem „baradlai”. Kb. 4-5 km- 
es rendszerek tárhatók fel, elsősorban a forrás felől, mivel a nyelő feltárások bizonyítottan kis kereszt
metszetű járatokat eredményeztek (Alkotmány-bg., Háló-réti-zsomboly). A Macskalyuk-barlang erősen 
töredezett wettersteini dolomitban alakult ki, a bontás sziszifuszinak tűnik. A Kopolya-forrás rendszere 
esetén a 206 m hosszú, 45 m mély zsomboly és a felső árvízi szájak potenciális lehetőséget kínálnak. 
A 110 m hosszú Kopolya-forrásbarlangja deltajellegű, de valószínű, hogy a járatméretek a forrásdelta 
végében egy találkozási pont után összeadódnak. A Fő-ág a Nagy Háló-réti víznyelő felé haladhat a víz
nyomj elzések alapján, oldalágai az egyes töbrökben kialakult kis nyelőkig (Kotyor-nyelők, Zab földi
barlang) vezethetnek. A Zabföldi-barlang fosszilis nyelő járata mérete alapján alkalmasnak tűnik a feltá
rásra, a kitöltése viszont visszariasztó. A Bolyamér-forrás mögötti Eötvös Lóránd-cseppköbarlang szűk 
keresztmetszetű. Érdekesség, hogy a vízgyűjtőn levő - eddig sikertelenül bontott - Mogyorós-víznyelő 
nemcsak ezzel a barlanggal, hanem a Nagy-Tohonya-forrással is kapcsolatban van a szóbeli információk 
alapján terjedő nyomjelzéses vizsgálatok alapján. Természetesen senkit nem beszélünk le a szűk kereszt
metszetű járatok bontásáról, de ezek általában sikertelenül végződtek eddig (lásd még Kotyor-nyelők, 
Háló-réti víznyelő)... ACsapás-tetői-barlang freatikus keletkezésűnek tűnik.

A zömmel Steinalmi Mészkőből és Dolomitból, alárendelten Gutensteini Mészkőből és Dolomitból fel
épült Szögligeti-fennsíkon a szögligeti Papkerti-forrás és Acskó-rét közötti rendszer kutatása célszerű lenne a 
forrásbarlang felöl - ha a vízmű is engedélyezi. Felszínen jelenlegi ismeretink alapján megfelelő pontot nem 
tudunk kijelölni: az Acskó-réten a Perkupái Evaporit alkotta vízgyűjtőn óriási mennyiségű agyag van, egy 
beszakadás tőle K-re szintén agyaggal eltömött, az Úr-földjei beszakadás agyaggal kitöltött. Itt 4-5 km-es 
rendszer várható, mélysége a nyelőt figyelembe véve 125 m (11. ábra). A Bódvaszilason fakadó Pálinka- 
házi-forrás felé eső fennsík részen nem ismerünk megfelelő kiindulási karsztobjektumot, a forrás vízhozam
adatai sem sejtetnek jelentős rendszert. Különlegesség a szögligeti Rejtek-zsomboly, ahol elvileg lehetnek 
további borsóköves hasadékjáratok. Kialakulása többféle folyamat eredménye (tektonika, freatikus kor
rózió, szivárgó víz korrózió/erózió). A borsókövek mindenesetre egykori jelentős légáramlásra utalnak...

A Jósva-völgytől délre levő Galyaság a nagy barlangrendszerekről híres. A most már 29,8 km-es Ba- 
radla-Domica-barlangrendszer esetében a szerves részét képező Hosszú Alsó-barlang kutatásától még 
min. 10-12 km vízvezető járat várható (12-13. ábra), kérdés, hogy meddig, milyen lehetőségekkel jár
ható. Feltárása a már ismert, a Baradla jósvaföi kijárata közelében ismert aknán (Labirintus) keresztül 
megtalált forrásbarlang-szakasz felöl, illetve a megfelelő nagyságú barlangi víznyelők felől lehetséges 
(Danca-nyelő, Nehéz-út-víznyelö, Vaskapu-nyelő) (12, 14. ábra). A (hosszú) alsó szint legtávolabbi 
nyelőpontjai a Bábalyuk-víznyelő és a Domica-barlangban levő 2. csónakázó tó közelében levő barlangi 
víznyelő, valamint a Kecsö-völgyi nyelöszakasz Szlovákiában és az árvízi, időszakos forrásként működő 
Néti-lyuk környezetében (18. ábra). Ez alapján a Jósva-Medence- és Cső-forrás hozamának jelentős részét

38



ALSÓ-HEGY BENE-BÉRC DÚSA SZÖGLIGET
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11. ábra. Földtani szelvény a Dusán és az Alsó-hegyen keresztül (Szerk.: Sásdi L.)

Jelmagyarázat: 1. Perm-alsó-triász Perkupái Evaporit F. 2. Alsó-triász Bódvaszilasi Homokkő  f. 3. Színi Márga F. 
- Szinpetri Mészkő F. 5. Középső-triász Gutensteini F. 6. Steialmi F, dolomit 7. Steinalmi F. mészkő 8. Középső- és 
'Eső-triász Wettersteini Mészkő F. 9. Derenki Mészkő F. 10. Felső-triász Hallstatti Mészkő F. 11. Holocén Allúvium 
'.2. Tektonikai felület 13. Karsztvízáramlási irány (nyomjelzés) 14. Karsztvízszint 15. Karsztforrás (hideg, langyos)

. Lecsó-völgyben elnyelődő vizek alkotják, melyek a Kecsötől É-ra fakadó Kis- és Nagy-forrásnál ered- 
Átlagos összhozamuk kb. 6 600 1/p, (a Kis-forrás vizének egy részét Kecső (Kecovo) vízellátására 

^sználják). A további víznyelők a főágban a Vörös-tói bejáratig helyezkednek el, míg attól Jósvafő felé 
. Bokaszorítós-víznyelőig ismertek már a Rövid Alsó-barlangot táplálják (táplálták) az elnyelt vízzel, 

nnantól kezdve a kijáratig a huzatvizsgálatok alapján a már fosszilis nyelő járatok a Hosszú-Alsó-
- ir anggal állnak kapcsolatban. A vízhozamok alapján (Polacsek Zs. szóbeli közlés) a Hosszú-Alsó- 
niriang is legalább két fő vízvezető ágból tevődik össze, melyek a forrás közelében - még ismeretlen
- atban - csatlakoznak egymásba, a közelmúltban feltárt részben folyik a nagyobb vízhozamú patak, 

—.érések alapján ez a víz is langyos...
A Baradlában még újabb felső szintű járatok is remélhetők, ezek kutatása a kürtőmászásokkal már

- . -indult. Ilyen járatrészletek a főág és az oldalágak felett egyaránt ismertek már, de a Domica és Ba- 
nc.a között is kell még egynek lenni a jelek szerint egy domicai nagy omlás és a Libanon-hegye között.

keményem szerint a Domica és a Baradla a Csernai-ág és a Hangverseny-terem között csak a pleisz- 
-1". második felében kapcsolódott össze). Érdekesség a Libanon-hegye legmagasabb pontja felett egy

- ~ ennyezeten betorkolló eróziós, kisméretű járat, ami szintén a felső szint létezését bizonyíthatja. Elgon-
- -Adtató megfigyelés, hogy a Baradla főágának méretei a Budai-Nagyalagút járatszakaszától kezdve 

amatosan csökkenő méretű, valószínű, hogy a még ismeretlen kitérő járatok a Kaífka-rét irányába,
egykori ősi forráshely felé haladnak...
- felszíni víznyelők felől is kellett egykor magasabb szinten járatoknak kialakulni (pl. Poronya-tetői- 

-*r.g,  Gruber Péter szerint), hiszen a jelenlegi nyelők körüli hegytető szintek a nem karsztos vízgyűjtőn 
/ -s xii Kavics) 350-380 m közöttiek (19. ábra), a nyelöpontok pedig most 320-330 m tszf. között helyez- 

•eA-.ek el a felszíni lefolyással nem rendelkező medencék mélyén. Tehát a köztes lepusztulási zónában is 
; nyelőpontoknak kialakulni, ahol a lefolyástalan területek egykor magasabb szinten (380 -400 m tszf.) 

■ _ e -glevő kavics anyagának a lepusztulása és barlangon keresztüli átmozgatása megkezdődött.
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12. ábra. A Baradla-barlang környezetének földtani térképe (Szerk.: Sásdi L. a Gömör-Bükk térség földtani térképe 
(LESS-MELLO 2004),, VELLEDITS et. al. (2017) és saját adatok alapján)

Jelmagyarázat: 1. Felső-perm és alsó-triász Perkupái Evaporit Formáció 2. Középső- és felső-triász Gutensteini 
F. Jósvaföi Mészkő Tagozat 3. Gutensteini F. 4. Steinalmi F. 5. Középső-felső-triász Wettersteini F. 6. Oligo-miocén 

Bretkai F. 7. Pliocén Trizsi Kavics F. 8. Töbör kitöltések 9. Normál vető 10. Feltolódás 11. Antiklinális tengely 
12. Tó 13. Vízfolyás, jelentősebb völgy 14. Víznyelő 15. Forrás (langyos, hideg, réteg) 16. Barlangjárat (Baradla, 
Béke) 17. Rövid Alsó-barlang (ismert járat, hidrológiai összefüggés) 18. Hosszú Alsó-barlang (ismert járat, hidro

lógiai összefüggés) 19. Feltételezett ősi, felső szintű járat
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J3. ábra. Vázlatos földtani szelvény a Kecső-völgy és az Aggtelek-1. sz. fúrás mentén (Szerk.: Sásdi L. a Gömör- 
Biikk térség földtani térképe (LESS—MELLO 2004); VELLEDITS et. al. (2017) és saját adatok alapján)

Jel magyarázat: 1. Felső-perm Perkupái Evaporit F. 2. Alsó-triász Színi Márga F. 3. Szinpetri Mészkő F.
4. Gutensteini Mészkő F. Jósvafői Mészkő T 5. Gutensteini Mészkő F. 6. Steinalmi Mészkő F. 7. Schreyeralmi 

Mészkő F. 8. Reijlingi Mészkő F. 9. Középső- és felső-triász Wettersteini Mészkő F. 10. Oligo-miocén Bretkai F és 
.anoki Slír F. 11. Pliocén Trizsi Kavics F. 12. Tektonikai  felület 13. Karsztvíz szintje 14. Baradla-barlang fő szintje 
5. Hosszú-Alsó-barlang járata (kimutatott, feltárt) 16. Rövid-Alsó-barlang járata (kimutatott, feltárt) 17. Aggte

lek-1. sz. fúrás 18. Jósva-forrás (Táró- és Medence-f.)
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- ábra. A Baradla-Domica rendszer kiterített hosszelvénye (GRUBER-GAAL. (2014) és SZILAGYIET. AL. (1989) 
hosszelvényei alapján szerkesztette: Sásdi L.)

. zlmagyarázat: 1. Baradla-Domica főág 2. Kürtők és víznyelő járatok 3. Baradlához tartozó víznyelők, ismeret
it. nyomjelzéssel kimutatott járattal 4. Víznyelő A. Felszíni B. Barlangi 5. Felső szintű járatok A. Részben feltárt 

~ Feltételezett 6. Alsó szintű vizes járatok A. Rövid Alsó-barlang B. Hosszú Alsó-barlang 7. Kimutatott alsó szintű 
zoológiái összefüggések A. Rövid Alsó-barlangi B. Hosszú-Alsó barlang déli-ág C. Hosszú-Alsó barlang északi-ág

A 7183 m hosszú Béke-barlang esetében (KISBAN-SZUNYOGH 2004) már csak oldaljáratok várha- 
« a Ny-i irányban levő víznyelők felé (igen kis keresztmetszetüek), a kürtők nagy részét már átnézték, 
^•anakkor a Béke-barlang alsó szintje még feltáratlan, az itteni Óriás-terem előtti víznyelő és a Kom- 

■ :<-forrás között 500 m a távolság (15. ábra). A Béke „Alsó-barlang” lényegesen kisebb keresztmetszetű
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Béke-barlang jósvafői szakaszának 
kiterített hosszmetszete.

Hidrológiai kapcsolat a Komlós-forrással
(kétszeres magassági torzítás)

Láz-tető

Kohorog-oldal

15. ábra. A Béke-barlang jósvafői szakaszának hossz-szelvénye a lehetséges vízáramlásokkal 
(KISBÁN-SZUNYOGH 2004 alapján, kiegészítve)

5 6 7

12 'Y 13 ▲ •14 •

16. ábra. A Szabadság-barlang joldtani környezete Szerkesztette Sásdi L. VELLEDITS et. al. (2017) és a Tájvédel
mi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály térképe alapján

Jelmagyarázat: 1. Alsó-Triász Szinpetri Mészkő F. 2. Középső-Triász Gutensteini F. 3. Steinalmi Mészkő F.
4. Schreyeralmi Mészkő F. 5. Reiflingi Mészkő F. 6 Wettersteini Mészkő F. 7. Pannon Edelényi Tarkaagyag F.

8. Pliocén Trizsi Kavics F. 9. Töbör kitöltés 10. Törésvonal 11. Feltolódás 12. Völgy 13. Víznyelő, barlang
14. Karsztforrás 15. Barlangjárat (ismert, feltételezett) 16. Felszín alatti vízáramlási irányok
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17. ábra. A Szabadság-barlang vetített hossz-szelvénye és poligonvonala a feltételezett ismeretlen járatokkal 
<a Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály térképe és NYERGES A. (2004) alapján, kiegészítve)

-.et, mint a Baradla Rövid-Alsó-barlangja az öt kialakító sokkal kisebb vízhozam következtében. A Bé- 
e-barlang új, egyre növekvő hozamú állandó forrása (nevezzük Komlós Alsó-forrásnak) a volt Bányász 
dűlő sarka mellett fakad, lefejezve az eredeti Komlós-forrást.

.Az Égerszögtől Ny-ra levő Danca-barlang gyakorlatilag feltártnak minősíthető 1390 m-es hosszával, 
szén a Gyökérkúti-víznyelő és az időszakos forrásként működő bejárat közötti járatrendszer szinte teljes 

• sszában ismert. Kisebb járat a Névtelen-nyelő felől várható még. A rendszer jelenlegi - ismeretlen - 
i. andóan aktív vízvezető járatszintje elméletileg már az Égerszög Ny-i peremén fakadó Kenderáztató- 

: —ás és/vagy Mocsolyás felé vezethet. Ezt még mindenképpen érdemes nyomjelzéses vizsgálatokkal és 
—ás vízhozammérésekkel alátámasztani.
A 322 m tszf. magasságban nyíló, jelenleg 3219 m hosszú Szabadság-barlangban a végpont és a for- 

■zszóna között még 650 m a légvonalbeli távolság (16. ábra), ahol az ismeretlen folytatás feltárható. 
- barlang bejárati része középső-triász Ramingi és Schreyeralmi Mészkőben alakult ki, ezt követi ÉK 
t e a Steinalmi Mészkő, majd a Gutensteini Mészkő és Dolomit. A jelenleg ismert és még ismeretlen 
-t: só szakaszok karsztosodásra kevésbé alkalmas alsó-triász Szinpetri Mészkőben alakultak ki. Abar- 

trendszer alsó, aktív vízvezetö szintje még ismeretlen (17. ábra), a földtani felépítés következtében 
■keresztmetszetű járatok keletkezhettek a 244 m tszf. magasságban fakadó Kecskekút-forrás mögött.

; ebb, töbörben kialakult víznyelők ismertek a barlang feletti karsztfelszínen, ahonnan további járatok 
vethetnek szintén kis keresztmetszettel (Nárciszos-bg., Piticsalji-vny.) a főág felé. A rendszer egykori 
^gyűjtőjét a Dász-töbörtől D-re a Tót-völgy lefejezte, emiatt az is valószínű, hogy a töbörtöl D-re levő 
_ztfelszínre lehulló csapadék már nem a Kecskekút-forrást táplálja, hanem az Égerszög Ny-i végében 

rdó forrásokat (lásd Danca-bg.).
Jnálló kis karsztterületnek tekinthető a Teresztenye É-i szomszédságában elterülő Teresztenyei-

. t (18. ábra). Jelentősebb méretű barlang a település szélén 240 m tszf. magasságban fakadó, kb.
I p átlaghozamú, 14 000 1/p árvízi hozamú Nagy-forrás mögött húzódik, amit számos nyomjelzéses 

-gálát kimutatott már az 50-es évek második felében (BALAZS 1961), csak a megkezdett későbbi 
fe árusok 80 m hosszúságnál megszakadtak a technikai nehézségek miatt. A terület nagy részét középsö- 
r_;.- Steinalmi Mészkő alkotja, a víznyelők vízgyűjtő területét Gutensteini Mészkő és Szinpetri Mészkő, 

“tekesség, hogy a fennsík nyugati oldalában feltehetően pannon időszaki forrásműködés során kelet- 
teaett gyöngykavics és -homok található, felette a hegyen pedig kvarcit kavics, ami a pliocén Borsodi 

. ; s anyaga lehet. Ez egykor az egész fennsíkot befedhette.
-. feltárás forrás felől csak jelentős technikával remélhető, eredményként 6-8 km-es, 100 m függöle- 

. - -/terjedésű barlangrendszer. Itt esetleg egy ősi, magasabb szintű forráshely megtalálása is segíthet.
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A víznyelők felöli kutatás ugyancsak jelentős technikát igényel, az eddigi tapasztalatok omlásos szaka
szokat jeleztek, illetve a Vizetes-nyelő esetében az árvizek során látható visszaduzzadás nagyrészt eltö- 
mődött nyelő közeli járatszakaszokat. Ez a visszaduzzasztás okozhatja a vízgyűjtőhöz képest viszonylag 
kis értékű jelenkori árvízi hozamokat.

Kisebb barlangrendszerek - 1-1,5 km hosszú, 50 m mély - alakulhattak ki a Szőlősardó melletti 
karsztrögök (Szén-völgy-tető, Lepényke) víznyelői felöl (Szén-völgyi-nyelők, Túrós-töbri nyelők) kiin
dulva nem túl nagy járatszelvényekkel a Sárkány-forrás és Bedela-kút felé (SASDI 1985). Ezek sikeres 
víznyomjelzéses vizsgálatok utáni feltárása a Szén-völgyi és Vörös-barlangi nyelőknél megindult, nem 
nagy eredménnyel. A Túrós-töbrök esetében a Nyugati- és Középső-nyelő biztató, a nyelők és a forrás 
között a hegygerincen zsomboly feltárása is lehetséges, ami a vízvezető járatba vezethet.

Külön említést érdemel az egykor nagy erőkkel kutatott, napjainkban ismét a figyelem központjába 
került Imolái ördöglyuk. Az itteni, miocén Bretkai Mészkőben és triász Steinalmi Mészkőben kialakult 
víznyelő az újabb földtani adatok alapján nagy valószínűséggel közvetlenül a mélykarsztot táplálja. 
Az akár 10 000 1/p vízhozamot is visszaduzzasztás nélkül elnyelő, 2,5 km2 nem karsztos vízgyűjtőterü
lettel rendelkező víznyelőbarlang nyomjelzései eredménytelenek voltak, ami nem a Jósva-forrás felé, 
hanem a Safarikovó melletti, 18-20 °C-os Tó-forrás felé valószínűsíti a hidrológiai kapcsolatot a föld-

2.? 3.V 4./^ 5.

18. ábra. A Teresztenyei-fennsík és környezetének térképe (Szerk. Sásdi L., (BALAZS 1961) alapján)

Jelmagyarázat: 1. Nagy karsztforrás 2. Rétegforrás 3. Víznyelő 4. Kimutatott karsztvíz áramlási irány
5. Teresztenyei Nagy-forrás vízgyűjtő területe 
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-ni felépítés mellett. A 275 m tszf magasságban nyíló, 53 m hosszú, 30 m mély Ördöglyukban csak 
r 180 m tszf. szinten levő karsztvízszintig lehetne lejutni, ez kb. 300—400 m hosszúságot és kb. 90 m 
“élységet jelentene... A víz a Safarikovó melletti langyos karsztforrásban jelenhet meg, ahol a Hévízi- 
t: hoz hasonlatos körülmények közötti barlangot tártak fel a búvárok oligo-miocén homokkőben. A víz
nyelőtől D-re 1 km-re már bizonyítottan langyos (18 °C), kissé szulfátos (perm-alsó-triász evaporit 
• 'zelségc) karsztvíz található a fedett karsztban, 180 m tszf. nívójú karsztvízszinttel. A víztározó kőzet 
felső-triász tűzköves Pötscheni Mészkő a környéki szerkezet- és vízföldtani kutató fúrások alapján.

A Rudabányai-hegység a felhagyott vasércbányán kívül a vadregényes Telekesi-szurdokot rejti ma
ciba, melynek Steinalmi Mészkőből álló oldalában 13 barlang, egykori víznyelők, vagy egyszerű kis 
■ rsadékjáratok helyezkednek el. A járatokban egykor, illetve a szurdok medernyelőiben és a Telekes- 
51gyi-víznyelőben napjainkban elnyelődő víz egyéb forrás nem lévén a Szalonna melletti 20-22 °C-os 
' elegvíz-forrásba juthat. Feltárásra jelenlegi ismereteink szerint csak a 82 m hosszú, 8 m vertikális ki

terjedésű Ördög-gát-lyuk és a 200 m hosszú, 24 m mély Csengő-zsomboly barlangja alkalmas. Búvár- 
—ódszerekkel a forrásban próbálkoztak már, sikertelenül, csak rövid, borsóköves járatokat ismertek meg.

víznyelőt kétszer nyomjelezték fluoreszceinnel az 1960-as években, sajnos eredménytelenül. Kutatni 
esetleges újabb barlangok után csak a Steinalmi Mészkőből álló vékony sáv alkalmas. Az Alsótelekestől 
télre levő vasérces terület, valamint a hegység zömét alkotó Gutensteini Dolomit alkotta vidék nem re- 
-énybeli terület.

.Az 521 m tszf. csúcsmagasságú Szalonnai-hegység Ny-i oldalán számos kis-közepes hozamú karszt- 
f orrás (Perkupái, Rahozna, Vályús, Sárkány), K-i oldalán 2, nagyobb hozamú, vízmű által foglalt lan
gyos vizű forrás fakad (Martonyi, Szalonna). Tagolt földtani felépítésű karsztfennsíkján csak néhány kis 

zgyűjtőterületű víznyelő ismert Steinalmi, Gutensteini és Jósvafői Mészkőben, alsó-triász Színi Márga 
. Kotta nemkarsztos vízgyűjtő területtel. Az itt feltárható barlangok (jelenleg csak 5 ismert!) lehetséges 
-éretére a már feltárt, Tömör-gyönyör-gödör (70 m/-20 m) neve is utal (Szár-hegyi-víznyelő-barlang)...

rendszerek hossza 1—3 km lehet, mélysége kb. 250 m, sajnos a márgás vízgyűjtő mindenképpen jelentős 
: mödésekre utal. Legmagasabban a Szárhegyi-zsomboly található, a hegység csúcsrégiójában 504 m 
3z:_ magasságban. Kialakulásának módja, főleg ideje, még ismeretlen. Érdekes adalék az egykori barlang 
'.okuláshoz az egyik töbör oldalában látható 6 m hosszú, 1 m vastag kipreparálódott cseppkőpad kb. 
-■> m tszf. magasságban, és ugyanezen szinten szórványos előfordulású, apró szemű kvarckavicsok.

Az Esztramos a Szalonnai-hegységtől északra, a Bódva-medence peremén emelkedő önálló mészkő- 
-g. mely barlangtani különlegességnek számít. Keveredési korróziós (hideg vízi!) hasadékbarlangjai 
rely vizű tavakat, számos különleges megjelenésű kalcitkristály és cseppkőkiválást rejtenek, nem be
telve a nagy jelentőségű gerinces maradványokról. További feltárás csak körültekintő munkával lehet- 

.eges pl. a II. táró 7 sz. barlangjában a külszíni bányaszint Téli fellevegőzésű barlangja felé, továbbá 

. S orrantós-barlangot is érdemes még jól átkutatni. Bármilyen feltáró munka nagy figyelmet és óvatos
ig ot igényel a képződmények megóvása érdekében. A hegyben az egykori vasbánya tárók kutatása nap- 
o. tkban indult meg, így tárult fel az egykori, okker vasat tartalmazó Pantó-barlang, ami a vaskitermelés 
. —o lett járható, valamint a VI-os szinti táróban 2 jelentősebb barlang.
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EXPLORATION POSSIBILITIES OF CAVE SYSTEMS 
IN THE AGGTELEK-RUDABÁNYA REGION ACCORDING 

TO THE GEOLOGICAL, KARSTHYDROGEOLOGICAL 
AND MORPHOLOGICAL CONDITIONS

ABSTRACT

Based on the geological setting and morphological, hydrogeological conditions of the Aggtelek-Ru- 
dabánya Mountains, the study discusses the known caves as well as the further exploration possibilities 
within the different karst areas. Besides the potential lengths and depths of the cognizable systems, 
it alsó gives estimations on their expectable cross section dimensions and sediment fill ratios. The author 
concludes that several shorter or longer cave systems can still be explored here in almost every larger karst 
area, bút these researches require significant energy and a fást result is nőt sure everywhere.
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BARLANGOK A VÁROS ALATT - AUCKLAND LÁVABAR
LANGJAI

A szerző társaival együtt részt vesz az aucklandi lávabarlangok kutatásában, tudományos dokumen- 
' Adójában, és dolgozik megőrzésükért. Ebben a tanulmányban kiválasztott vulkánokat és azok lávaárja- 
■:hoz tartozó jellegzetes barlangokat ismertet, amelyek átfogó képet adnak a terület vulkanológiájáról, 

barlangjairól és azok formaelemeiről.

Bevezetés
Auckland úgy ismert, mint a vulkánok városa. A város 53 vulkánra épült, területének legnagyobb 

része vulkáni eredetű. Majdnem minden lakos tudja, hogy a város alatt barlangok vannak, de csak ke-
■ esüknek sikerül egy-két barlangot meglátogatni. Körülbelül 250 lávabarlang ismert a város területén, 
de ezek általában kisebb üregek, és csak némelyikük hossza haladja meg a 100 métert. A leghosszabb 
barlangok a 290 m hosszú Wiri Cave, a 250 m hosszú Kitenau Avenue Cave és a Stewart Cave. Összesen 
42 nagyobb barlang van pontosan felmérve.

A megközelítő szám azt jelenti, hogy számos esetben találnak üregeket az építkezések, csatorná
zások, út- és vasútépítések során, ugyanakkor számos üreget semmisítenek meg tömedékeléssel vagy 
^bontással. (Hasonlóan a budapesti „Rózsadomb” hidrotermás barlangjaihoz).

A barlangok védelme, tudományos értékük megőrzése, a maori őslakosság történelme és hagyomá
nyainak öröksége szempontjából jelentős. Némely lávabarlangot a maorik temetkezési helyül használtak, 
■émelyik barlang menedékül szolgált az őslakosoknak a törzsi háborúk idején. Erre utalnak a beépített

- ífalak és kagylómaradványok. Később egy-két barlangban, kihasználva az állandó, 12 °C hömérsékle- 
et. gombát termeltek (egészen 1960-ig).

Sajnálatos módon számos barlangot tönkretettek, szeméttel feltöltöttek vagy mesterségesen kitágítottak, 
nkretéve a képződményeiket. A barlangvédelem problémája az, hogy a legtöbb barlang magánterületen

- yflik a házak kertjében vagy a városszéli legelőkön. (Ez a helyzet merőben különbözik a magyarorszá- 
z.-ól: nálunk a „Föld méhének kincsei” az állam tulájdonát képezik akkor is, ha magánterületen vannak).

A tulajdonosokkal való baráti viszony az egyik alapja a kutatásoknak és a barlangok megőrzésének, 
elenleg — köszönhetően néhány barlangkutató aktivitásának —, valami megmozdult a barlangok fokozott 
edelme érdekében. A város vezetősége felismerte a lávabarlangok páratlan jelentőségét, és a területtulaj- 

:: r.osokkal egyeztetve lépéseket tett a megőrzésükre. A jelentősebb barlangokról lézerszkenneres felmé
rés is készült. A felmérések eredményeként készült 3 dimenziós ábrákon keresztül mutatták be látványos 

-Jítások és előadások keretében a fontosabb barlangokat. A nagyszámú látogató igazolta, hogy nagy 
; -feklődés van a lávabarlangok és megőrzésük iránt.

- :■ ldtan, vulkanológia, barlangképződés
A lávabarlangok az Auckland vulkánjainak szinte jelenkori, fiatal bazaltjában formálódtak, ennek elle-

■ ere célszerű röviden összefoglalni a megelőző időszakok földtani eseményeit.
A terület alapját a földtörténet középkorából (a mezozoikumból) származó, tehát legalább 100 millió 

; ■ es grauwacke (földpát tartalmú homokkő) képezi. Ez a kissé agyagos kőzet a város déli részén bukkan 
felszínre. 25 millió évvel ezelőtt az aucklandi terület lesüllyedt. A grauwacke sorozat fölé harmadidőszaki
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homokkő és homokos agyag rakódott le sekélytengeri üledék és tufa közbetelepülésekkel. Az oligocén és 
miocén határán tengeralatti vulkánok léptek működésbe, ennek eredménye a város nyugati részén emel
kedő Waitakere-hegység. Az ún. Manakau Breccsa sorozatot andezitagglomerátum, andezitláva és tengeri 
üledékkel kevert tufa építi fel, amelyet sűrűn szelnek keresztül andezit telérek. 7 millió évvel ezelőtt a terü
let kiemelkedett, és a Waitakere-hegység eróziója feltöltötte a tengerszorosokat. Lassan kialakult a felszín, 
amelyre Auckland lávamezeje települt.

A jelenkori vulkáni tevékenység kb. 250 ezer évvel ezelőtt kezdődött, amikor a 100 km mélyen fekvő 
magmakamrából a felszínre tört a láva. Az átfogó vulkáni tevékenység kisebb-nagyobb megszakítások
kal 10 ezer évvel ezelőttig tartott. A legutolsó vulkán pedig 1000 évvel ezelőtt tört ki először, és utoljára 
550 éve működött, létrehozva a Rangitoto-szigetet. Ezzel létrejött Auckland jellegzetes arculata. A vulká
ni tevékenység láva anyagú kúpokat, tufa anyagú robbanásos krátereket és salakkúpokat eredményezett. 
A lávafolyások az egykori felszínt követve kitöltötték a völgyeket és részben a tengerszint alá is benyúl
tak. A leghosszabb lávafolyás 8 km hosszú. A kőzetanyag a hígan folyós lávából képződött bazalt.

A bazaltláva alkalmas a lávabarlangok képződésére. A barlangok többsége 40 és 10 ezer év közötti láva
folyásokban keletkezett, valamint Rangitoto-sziget legfiatalabb bazaltjában. A legtöbb barlang lávaalagút. 
A folyékony láva a hamar megszilárdult felszíni kéreg és az oldalfalak között áramlik, mígnem további után
pótlás hiányában üreget hagy maga után (ATK1NSON 2005). Az üregek szelvénye köralakú vagy gótikus ív, 
a mennyezet l^f m-re van a felszín alatt gyakran körülvéve salakos kőzetanyaggal vagy oszlopos lávával. 
Jelenlegi ismereteink szerint egyik lávaalagút hossza sem haladja meg egyben a 300 m-t. Az aljzatot fonatos 
(pahoehoe) vagy salakos (aa) láva alkotja. Gyakori formák az ismétlődő lávafolyást jelző áramlási vonalak, 
párkányok, a hígfolyós láván úszó, már korábban megszilárdult és később lerakodott kőzettömbök, lávasze
gély az áramlások peremén, láva göngyöleg, a forró légáramlás nyomai az akkor még plasztikus falakon, 
lávabevonat a falakon és lávacseppkövek. Találhatók másodlagosan kivált ásványok is, mint a kalcit, opál, 
limonit és agyagásványok, valamint élő anyag: a behatoló fagyökerek. Az 1. ábra mutatja a vulkáni kúpokat, 
a lávaárakat és a cikkben ismertetett jellegzetesebb 
barlangokat. A lávaalagutakon kívül még ismert egy 
15 m mély vulkáni kürtő, a Ruapotaka Shaft a Mount 
Wellington tetején. A Rangitoto-szigeten a láva és 
a tenger találkozásánál néhány lávahólyag üreg nyí
lik, amelyek a tengervíz és a forró láva találkozása 
során keletkezett vízgőz nyomása hatására jöttek 
létre. Falenyomat üregek nyomai találhatók a Laké 
Pupuke-kráter 260 ezer éves lávafolyásában.

Fontosabb vulkánok és lávafolyásaikban képző
dött jelentősebb barlangok

Mint előbb már említettem, a Rangitoto a leg
fiatalabb vulkán. Ez egy, a tengerből kiemelkedett 
majdnem szimmetrikus sziget. Körkörösen a ten
gerbe futó, sűrű erdővel borított lávaárjaiban több 
barlang ismert és még több vár felfedezésre. A szi
get északkeleti részén nyílik a legnagyobb barlang, 
a Kermies Cave. Omladékos akna bejárata mutatja, 
hogy a lávafolyás a salaktufán tört keresztül (7. kép).

1. kép. Kermies Cave Rangitoto szigetén. A bazaltláva 
felett salakláva rétegződik, amelynek beszakadása révén 

nyílt meg a barlang (Peter Crossley felvétele)
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1. ábra. A cikkben szereplő vulkánok O és barlangok Q helyzete
1: Kermies Cave, 2: Rangitoto turista barlangok, 3 Rangitoto buborék barlang, 4: Wiri Cave, 5: Cave of the 

Thousand Press Ups, 6: Stewart Cave, 7: Paihia Road Cave, 8: Greenhill Cave, 9: 120 landscape Road Cave, 
10: Leonard Road Cave, 11: Selvyn Street Cave, 12: Kitenui Ave. Cave, 13: Golan Heights Cave, 14: Mortimer 

Pass Cave 15: Rubbish Pit Cave, 16: Ambury Road Cave, 17: Ruapotaka Shaft, 18: Root Canal Cave 
(alaptérkép: New Zealand Geological Survey)
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2. kép. Wiri Cave. A folyosó aljzatát blokkláva alkotja, 
a peremén jól látszik a lehülési különbségből adódó 

szegély (Peter Crossley felvétele)

3. kép. Wiri Cave. A szökni próbáló gázok nyomásá
ra alakult vakkürtő, más néven aven (Peter Crossley 

felvétele)

A barlang 176 m hosszú folyosója látványosan mutatja a lávafolyás nyomait. A járat kisebb-nagyobb 
lávasztalaktitokkal díszített. A kráterhez vezető turistaösvény közelében számos kisebb barlang nyílik. 
Ezek az 5—30 m hosszú, már kissé erodálódott barlangmaradványok, az ún. turista barlangok a látogatók 
számára könnyen hozzáférhetőek. A tengerpart mentén egy-két helyen lávahólyag barlang formálódott 
a gőznyomás hatására, mikor a láva találkozott a tengervízzel. A sziget északi végében nyílik az 50 m 
hosszú alacsony lávafolyosó, a belógó gyökerekkel borított Root Canal Cave.

A város déli részén található a 28—30 ezer évvel ezelőtt működött Wiri-vulkán, amelynek csak maradvá
nyai látszanak, kőzetanyagát az évek során lefejtették. Szerencsére a vulkánból kiömlő lávaár megmaradt, 
és az ebben alakult leghosszabb, 290 m hosszú barlang a Wiri Cave (ARMSTRONG 1990). A barlang 
remek példája a lávaalagútnak (2. kép). A folyosó aljzata block láva, amelynek peremein a lehűlő lávából 
alakult szegélyformáció húzódik, a falakon lávaáramlási alakzatok és lefolyási nyomok figyelhetők meg. 
Külön érdekesség a mennyezeten nyíló vakkürtő vagy aven (3. kép) amely a felfelé áramló gázok sikertelen 
felszínre törése révén keletkezett. Némely repedést a szivárgó vízből kicsapódó karbonátos anyag tölti ki.

A Three Kings-vulkán 28 ezer évvel ezelőtt tört ki. A lávafolyásban két jelentős barlang keletkezett. 
A 250 m hosszú Stewart Cave Auckland legrégebben ismert barlangja. A barlangot James Stewart föld
mérő mérnök térképezte és publikálta 1869-ben (CROSSLEY 2014). Ez volt az első barlangtérkép Uj- 
Zélandon (2. ábra). Ezután a barlangot turista barlangként használták a korai telepesek. A bejárati szaka
szán gombát termesztettek. Tágas, boltíves folyosóját apró lávacseppkövek díszítik. Keskeny alsó szintje 
ismételt lávafolyásokra utal. Igen látványosak a barlangba hatoló pohutukawa (új-zélandi karácsonyfa) 
gyökerek (4. kép). A magánkézben lévő barlangba alkalmanként engedélyeznek szervezett látogatást, és 
lehetővé teszik a tudományos vizsgálatokat. Ugyanebben a lávafolyásban keletkezett a 120 Landscape 
Road Cave. A 200 m hosszú lávafolyosó 2 m magas és 3-4 m széles. A barlang folytatását omlás zárja 
el. Falain érdekes bazaltolvadék lefolyások figyelhetők meg (5. kép). A tulajdonos példamutatóan kezeli 
a barlangot. Bejárati lépcsőket készített, és villanyvilágítást vezetett be. A barlangot időnként kertbemu
tatóval összekötve megnyitja a közönség számára. A belépődíjakat karitatív célra hasznosítja.

A 10 ezer évvel ezelőtt működött Mount Wellington, Auckland második legfiatalabb vulkánja. Itt nyí
lik a Ruapotaka Shaft, ami egy 15 m mély és helyenként 10 m széles vulkáni kürtő (CROSSLEY 2014). 
Falain jól látszanak a láva emelkedésének és süllyedésének nyomai. Ez az egyetlen vulkáni kürtő Auck
land lávamezején. Biztonságosan el van zárva a kíváncsi látogatók elöl. Több kisebb barlang nyílik, 
ill. nyílt a hegy lávájában. Jelentős részüket az építkezések eltömték vagy elpusztították. Megjegyzésre 
érdemes az egykori Leonard Road Cave, amelyikben falenyomat üregek nyíltak. A hegyoldalban nyitott 
régi kőbányából nyílik a Golan Heights Cave. A keskeny bejárati szakasza egy 1,5 magas és 6 m széles
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2. ábra. A Stewart Cave térképe, készítette James Stewartföldmérő mérnök 1869-ben 
Az első barlangtérkép Új-Zélandon (New Zealand Speleological Bulletin Vol. No. 208 p. 216)

. samokba vezet. A további folytatást nagyméretű kőtömbök zárják le, melyek a kőbányászás során ke- 
< tek a barlangba. A terem látványos vörös színeződéssel díszített. A színeződés a magas vastartalmú 
íedő salakláva mállásából származik.

A 28 ezer éves Mount Edén az egyik legszebb turista látványosság. Tetejéről nagyszerű kilátás nyí- 
•: a városra és környékére. A régi kőbányák vastag oszlopos bazaltréteget tártak fel. Mindössze 20 m 
tag lávafolyás nyomozható, melyben nem alakult ki lávaalagút. Ebben nyílik a Mortimer Pass Cave, 

ely nem egy lávaalagút. Az üreg a forró egymásra halmozódó plasztikus bazaltláva lemezek között 
: —lálódott. A barlangban talált vékony kéreg opálnak bizonyult, mely mikrobák és ásvány kölcsönha
tóként keletkezett (MILLER et al 2005).

- kép. Stewart Cave. A pohutukawa (új-zélandi kará- 
zsonyfa) behatoló gyökerei (Peter Crossley felvétele)

5. kép. 120 Landscape Road Cave. Lávacseppkő 
(Szentes György felvétele)
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6. kép. Thousannd Press Ups Cave. A forró levegőáram
lás nyomokat hagyott a még képlékeny mennyezeten 

(Peter Crossley felvétele)

Ugyancsak kedvelt helye a látogatóknak a 22 és 
35 ezer évekkel ezelőtt működött és a város törté
netében is szerepet játszott vulkáni kúp, a One Tree 
Hill. Lávafolyásában több érdekes lávaalagút is ke
letkezett. A lávafolyás alsó szakasza több karéjra 
oszlott és több helyen csapolódott meg. Az ered
mény apró lávaalagutak hálózata, a Thousand Press- 
up nevű labirintus. A barlang érdekessége a mennye
zetén látható huzat csíkok, amelyeket a barlangon 
keresztül áramló forró huzat vájt a még képlékeny 
kőzetbe (6. kép). A Pahia Road Cave útépítés so
rán nyílt meg. A keskeny lávafolyosó egy nagyobb 
teremben végződik. A lávafolyosó különlegessége 
a fal mentén húzódó láva göngyöleg (7. kép). A már 
kialakult barlang izzó faláról a még képlékeny kő
zet hosszában levált és „feltekeredett”. A 122 m hosszú Selvyn Street Cave-t csatornaépítés során ta
lálták (CROSSLEY 2014). Lapos járatának a szélessége 3 és 8 m között változik, és egy 3 m magas 
tágas teremben végződik. A barlang sohasem volt nyitott, így mentes a külső szennyezésektől. Kisebb 
lávasztalaktitok, olvadékkéreg és borsókás lávaképződmények díszítik a mennyezetet és a falakat. Az alj
zatot salakos láva építi fel, a végső terem alját homokos agyag borítja.

A 30 ezer éve kitört Mount Albert lávája a völgyeket kitöltve folyt északra a tenger felé. A lávafolyás- 
ban képződött leghosszabb látványos barlang a 250 m hosszú Kitenui Cavern. Könnyen bejárható fo
lyosója kábelaknaszerű búvólyukon leereszkedve érhető el (8. kép). A barlangba tekintélyes mennyiségű 
esővíz jut a vízlevezető utcai csatornán keresztül. 
A víz az aljzatot tisztára mossa és könnyen elszivá
rog a barlang végződésénél. A barlangban ritkaság
nak számító lávasztalagmit is található. A járatban 
egy helyen karbonátos sztalaktit-szerű képződmény 
figyelhető meg, melyet kalcitos bevonat fed. Ere
dete feltehetően a környező járda és épületalapok 
betonjának mállásából származhat.

A Greenhill-vulkán 20 és 30 ezer évvel ezelőtti 
időben volt aktív. A salakkúpból pahoehoe láva öm
lött ki többször egymás után. A kialakult lávaalag- 
útban pahoehoe lávaszőnyeg maradt vissza, melyet 
népszerűén zabkása padlónak hívnak. A Greenhill 
Cave Harris Road melletti telekről nyílt. A 60-as 
években járták be és térképezték fel. Azóta a bejá
ratát sajnos ipari törmelékkel fedték le, majd tájren
dezés során teljesen eltüntették.

A 32 ezer éve működött Puketiti Auckland legki
sebb vulkánja. Mindössze 30 m-re emelkedik a ten
ger színe fölé. Ennek ellenére lávájában több kisebb 
és egy jelentősebb barlang formálódott. A mintegy 

7. kép. Pahia Road Cave. A falról olvadt állatpotban 
levált és felgöngyölődött lávatekercs 

(Peter Crossley felvétele)

60 m hosszú Rubbish Pit Cave nem túl hízelgő nevét 
a bejárati hasadékba dobált szemétről nyerte. A ha- 
sadékot rács védi, hogy a környező farm állatai ne
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• kép. Kitenui Avenue Cave. Az úton nyílott búvólyu- 
n keresztül kötélhágcsóval lehet a barlangba bejutni 

(Peter Crossley felvétele)

9. kép. Rubbish Pit Cave. Lávapárkányok az egymást 
követő lávafolyások tanúi (Szentes György felvétele)

--.anjanak bele. Másik szűk bejáratán keresztül egy tágas lávafolyosóba jutunk, melynek szélein párká- 
k futnak (9. kép}. A párkányokra mesterséges kőrakásokat hordtak, és a folyosóban emelt kőfal mutatja, 

jey a maori őslakosok valamilyen céllal használták a barlangot. A barlang archeológiái tanulmányozása 
: bejáratának kitakarítása folyamatban van.

A Mangere Mountain vulkán 22 és 35 ezer évek között volt aktív. Lávája lapos síkságon, a mai Ambury 
i_~n Park területén terült szét, ahol számos apró lávaüreg nyílik. Közel a hegylábhoz, ahol vastagabb

- ivatakaró, egy jelentősebb barlang alakult ki, az Ambury Road Cave. A barlangot egy beszakadás 
^ki és déli szakaszra osztja. Mindkét részben mesterséges tágítás nyomai vannak. A mesterséges tágí-

- k ellenére a barlangban láthatók a láva áramlási vonalai, és helyenként szokatlan formájú, karbonátos 
■ aggal bevont lávasztalagmitok találhatók (HILL, FORTI1986}.

:dalom
• strong, B. (1990): Report on the protection of the Wiri Lava Cave, Office of the Parliamentary Commissioner 

?r Environment, Wellington, New Zealand, March 1990, p 3-4.
’ -NSON, A.-Vernon (1995): Undara Volcano and its Lava Tubes - a, Revenshone p.1-86.

■ ssley, P. (2014): Inside AucklandLava Caves, New Zealand Speleological Bulletin Vol. 11, No 208, p 192-247. 
Li- C.-Forti, P. (1986): Cave Minerals of the World, National Speleological Society, pp 114.

er, A.-Pereira, M.—Calaforra J. M.-Forti P.-Dionoso, A.-Saiz, C. (2005): Siliceous speleothems and 
zisociated microbe-mineral interactions from Ana Heva lava tűbe in Easter Island (Chile), pp 12.

C AVES BENEATH THE CITY - LAVA CAVES OF AUCKLAND

ABSTRACT

-.uckland is a city built on top of over fifty volcanoes. The 53 volcanic centres are partly explosion 
—ers partly volcanic cones with extensive basalt lava flows. The basalt flows are suitable fór lava cave 

elopment. The author describes the most characteristic examples among the volcanoes and among 
s 250 known and 42 surveyed lava caves of the area.

53



The 176 m long Kermies Cave opens in the Rangitoto Island. The island is the youngest volcano, only 
600 years old. The 290 m long Wiri Cave, the longest cave of the Auckland region, has been presented. 
The earliest known and surveyed lava cave is the Stewarts Cave. Lava roll formation and wind stripes are 
appearing in the in the Pahia Road Cave and the Thousand Press Ups Cave respectively. In the Kitenui 
Cavern a spectacular lava stalagmite formation is to be found. The Mortimer Pass Cave is a pull-apart 
cave, as one plastic lava sheet slides over another. In the cave thin crust of opal developed as a result 
of bacterial - mineral interaction. Weathered ferrous scoria causes the spectacular red discolouration 
in Golan Height Cave. The Rubbish Pit Cave has archaeological significance. In addition the newly 
discovered Selvyn Street Cave, the partly demolished Leonard Street and Greenhill Caves, the privately 
managed 120 Landscape Road Cave, the artificially widened Ambury Road Cave, the Ruapotaka Shaft 
in Mount Wellington and the steam bubble cave in Rangitito Island have been described.

Tágas terem a Selvyn Streeten felfedezett lávabarlangban (fotó: Szentes György)
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Karszt és Barlang 2017—18. p. 55-59. Budapest 2021.

Székely Kinga

ADALÉKOK A BÁNYÁSZHIMNUSZ TÖRTÉNETÉHEZ

ÖSSZEFOGLALÁS

A bányászok, a geológusok és a barlangkutatók egyaránt jól ismerik a Bányászhimnuszt. Ünnepei- 
rendezvényeiken, temetéseiken mindig felcsendül. Ennek ellenére, feltehetően kevesen tudnak a dal 

:rrejöttének, elterjedésének történetéről. Engem is csak egy véletlen vitt rá, hogy több határon át utána 
-ézzek mikor, hol született, hogy formálódott, és maradt fent úgy, hogy a bányászok négy országban, 
-égy különböző nyelven, két változatban ugyan, de a mai napig éneklik.

2014 decemberében a Cseh Barlangok Központja Évköny
vek (Správa jeskynl Ceské republiky, Zpristupnéné jeskyné 

2 13) kézhezvételekor érdekes felfedezést tettem. A melléklet
et szereplő Barlangkutatók himnusza (Jeskynárská hymna) 
eliratú cd-t hallgatva, már az első taktusok után a zene ismé

nek tűnt, aztán gyorsan be is kapcsolódtam az éneklésbe, 
irmészetesen magyar szöveggel. A dallam ugyanis teljesen 
_ egegyezett a bányászhimnusz második részének dallamával 

ábra).
A lemez ismertetője szerint a himnuszt az 1827-ben leírt „Jiz 

cet z veze zaznívá” (Már újra hangzik a toronyból) című, népi 
* .ász ének dallamára, 1954-ben Vladimír Stárka és Jirí Kukla 
■ s • es barlangkutatók írták. A himnuszt 2013-ban Barbora Si- 
- ecková, a Zbrasovi-aragonitbarlang vezetőjének irányításá-
- . a Hranicei vegyeskórus újította meg, a 16. Nemzetközi 

1. ábra. A cseh Barlangászhimnusz 
2014-ben megjelent Cd-jének borítója

- iríangtani Kongresszus tiszteletére. Többek között a kongresszus megnyitóján is elhangzott. A lemez 
; ételére 2014 áprilisában került sor. Nem igazán értettem, hogy egy cseh népdal hogyan alakult át 

. — agyar bányászhimnusszá. A több országot érintő kutatás érdekes eredményt hozott, ami talán a bar-
gkutatók számára is tanulságos lehet.
Az ismert volt, hogy a magyar Bányászhimnusz szövege és dallama egyaránt két részből tevődik 

■ze. Erről Zsámboki László Szerencse föl! Szerencse le! című munkájában (2002) beszámolt. A szö- 
es első két versszaka Kunoss Endre költő (1811—1844), 1838-ban írt „Bányászdalok” című, 10 részből 

versének soraiból (1. vers 3. bekezdés 1—2., 5—6. sor, és 5. vers 1 bekezdés, 1., 3-4. sor) áll. Kü-
- érdekesség, hogy ez az első magyar, bányászokról szóló irodalmi alkotás (2. ábra). Kunoss versét 
vnálta fel Vahot Imre az Ofenbányáról (ma Románia) fennmaradt regét feldolgozó „Bányarém” című 
r zínművének dalaihoz (1850). A betétdalok zenéjét Szerdahelyi József (1804—1851), feltehetően népi 

— írnok felhasználásával szerezte. A színművet 1850-től egészen 1900-ig játszották, nemcsak Budá
én a Nemzeti Színházban, hanem vidéki helyszíneken, így Selmecbányán is. Selmecbánya akkor 

.a bányamérnökképzés központja volt, ahol az 1735-ben alapított tisztképzö iskolából 1763-ban 
behozott bányászati akadémia működött. Ott nemcsak a történelmi Magyarország területéről érkezett 
- -- ok, hanem többek között csehek, lengyelek, sziléziai németek is tanultak.

55



Bányászdalok.

i.

Szerencse föl! szerencse le ! 
Isten hozzád te szép világ, 
Melly annyi bún, keserven át 

örömhez juttatál, 
És kincseid legfőbblkét. 
Mi nélkül olly szegény a lét. 

Egy hú kebelt adál.

Szerencse föl! szerencse le! 
Köszönnek éji alvilág. 
Hová csak a bányászfi hág 

Megborzadatlann!;
Hol a föld sziklakebliben 
Rabeiubereknek érez terem , 

Szivök bálványául.

Szerencse föl! szerencse le!
A bányaélet szertelen, 
Mikint hajó a tengeren, 

Veszély torkában áll,
S mint béreztetőt a förgeteg. 
Váratlanul rohanja meg 

A hirtelen halál.

V.

em kincs után sovárgok én.
Az untig van aknám ölén; 

Bányászleányt óhajtanék, 
Ki szivemben bányászkodjék.

E szív még most is parlagon,
Holott ben annyi kincs vagyon,

Hogy Körmöcz, minden kíncslvel, 
Csak távolrul sem éri fel.

Kökényszemű kis fürge lány! 
Bányászul jer szegődj hozzám!

Kincsemben osztozol velem;
E kincs — a tiszta szerelem.

2. ábra. Kimoss Endre 1838-ban írt Bányászdalok című 
versének J. és V. része, melynek néhány sorában már 
felfedezhető a ma énekelt szöveg

N

A „Bányarém” mint irodalmi alkotás nem volt jelentős, de a „Szerencse fel, szerencse le” című dal 
népszerűvé vált, annak énekléséről több selmeci diák is megemlékezett, nyomtatott változata 1879-től 
ismert (Limbay 1879-1888). Ennek a dalnak az első két versszaka már megközelítőleg azonos a ma is 
énekelt Bányászhimnusz első részével (3. ábra).

A Bányászhimnusz dallamban és szövegben egyaránt jól elkülönülő második része a 19. század óta 
Felső-Sziléziában ismert, „Schon wieder tönt vöm Schachte her” (Megint felhangzik az aknából) német 
bányászének. A harmadik bekezdés első négy sora már sokban hasonlít a ma is énekelt magyar szöveghez:

Und sollte einst in dieser Nacht 
Mein letztes Stündlein schlagen, 
So stört uns doch kein Ungemach, 
Gott hilft mir alles tragen.

És hogyha majd a föld ölében 
Végóránkat éljük,
Isten kezében életünk, 
Ó megsegít, reméljük.

Szerzője Rudolf von Carnall (Klodzko, 1804—Wroclaw, 1874 Lengyelország) német mérnök, geoló
gus, a wroclawi bányászati akadémia igazgatója, a lengyel bányászattörténet kimagasló egyénisége. Az ő 
nevét viseli több bányatáró és utca, az utókor még szobrot is állított neki. Róla nevezték el az Encrinus 
Carnallis fosszilis tavirózsát és a carnallit ásványt. Egyik alapítója és hosszú ideig elnöke volt az 1848- 
ban létrehozott Német Geológiai Társaságnak. 1853-1858 között szerkesztette a Zeitschrift fúr Berg-, 
Hütten- und Salinenwesen szakfolyóiratot. Síremléke a wroclawi temetőben ma is látható.
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Szerencse fel!szerencse le!

3.ábra. Limbay Magyar daltárában megjelent 1188. dallam 
kottája (fent) és szövege (jobbra)

A művészi rajzkészség mellett írói hajlammal és zenei 
adottságokkal is rendelkező bányamérnök nemcsak általá
nos témájú műveknek, hanem bányászatról szóló versek
nek, énekeknek is szerzője. Sokáig tevékenykedett az érc
bányáiról híres Tarnowitzban (Lengyelország, Tamowskie 
Góry), ahol az 1808-ban alapított bányászati iskola felü
gyelői tisztét is betöltötte. Tarnowitzban 1827-ben szerezte 
a „Schon wieder tönt vöm Schachte her” kezdetű bányász
éneket, amit Lengyelországban „Tamogórski dzwoniczek” 
(Das Tarnowitzer Glöcklein, Tarnogórski harangocska) 
címen ma is énekelnek.
https://www.youtube.com/watch?v= 1 DIgSK3vgrY

A dal Csehországban is elterjedt. Egyik változata Klad- 
noból ismert, az első cseh fordítás 1895-ben egy cseh-né- 
met daloskönyvben, majd 1897-ben a „Bányászati és kohá
szati emberek prágai naptárában”, 1898-ban a „Bányászati 
dalok” című kiadványban látott napvilágot. A helyszíni 
énekesek szerint a bányászok már a 19. század kilencvenes 
éveiben énekelték. Az eredetről elfeledkezve, az 1950-es 

Szerencse fel! szerencse le!
» Báuyászdal. «

Szerencse fel! szerencse le !
A bányásznak jeligéje,

[S váratlanul rohanja ineg, 
Mint bércztetó't a fergeteg.

Nem kincs után sóvárgok én,
Bányász leányt óhajtok én, 

TBányász leányt be szeretnék, 
[_Ki szivemben bányászkodnék.

Kökényszemü barna kis lány,
Jöjj szivembe, bányászkodjál!

[Kincsekben osztozzál velem, 
E kincs a tiszta szerelem !

Arany érczet tör a csákány,
Aranyat ér az oly leány, 

[Aki bányász legényt ölel, 
Szerencse le, szerencse fel!

Arany az éreznek legszebbje, 
Gyémánt az oly leány szeme, 

[Aki bányász legényt ölel, 
Szerencse le, szerencse fel!

években népi eredetű dalként tartották nyilván.
A cseh Barlangászhimnusz egyértelműen Camall művén alapszik, nemcsak a dallam, hanem a szöveg 

egy része is (refrén). Az azonosságra utal az ismertetőben szereplő évszám (1827), és az eredeti német 
szöveg kezdő sorának cseh fordítása. Elterjedése nyilván a határ közelségének köszönhető. Az, hogy 
Camall műve Csehországban, mint népi eredetű bányászdal vált ismertté, azzal magyarázható, hogy Len
gyelországban is sokáig úgy tartották nyilván. A szerzőt csak azután azonosították, hogy megtalálták 
Camall eredeti kézirati anyagát, az ének kottáját.

A Lengyelországban született, tamowitzi bányászdalt Selmecbányán is ismerték. Már 1837-ben szere
pelt K. Spiske énekeket tartalmazó kéziratában, majd 1857-ben Tarnowitzi dal (Tarnowitzer Lied) címen 
J. Hrabák is feljegyezte daloskönyvében. Egy visszaemlékezés szerint már az 1850-es években énekelték.
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Bányász himnusz
■-j?TrS J; J 7 J | g' g r > J11 F’ R ? g

Sze- ren- cse fel! Sze- ren- cse le! I- lyen a bá- nyász

é- le- te. Vá- rőt- Ion vész ro- hon- ja meg, mint

F~ g r » > l F' F r QI Ji J >-~g
bérc- te- tőt a fér- ge- teg. Nem kincs u- tán só-

vár- gok én. Bá- nyász kis-lányt ó- haj- tok én. Bá-

l<| p- p J y J-1 p- J > J- | F'-M--..^
nyász kis-lányt ó- hajt szí- vem, ki szí- vé- ben bá-

F' p r y f hí r *
nyász le- gyen. És hogy- ha majd a föld ö- lé- ben

i<^r f F f f i r h i r r
vég-ó- rán-kat él- jük, is- len ke-zé- ben é- le- tönk 0 meg-

ixp-Lífr fipfef.h

F r F lJ F r|!
se- gít re-mél-jük! S le kis- le- ány ne bán- kód- jól bá- nyósz-nok

hal- ni szép ha- lói! E- gek- be szál- lo- ni fel, fel! Sze- ren- cse 

[^77~T'i r 7 r F íf3 J J'ix kü 
fel! Sze-ren- cse fel! Sze- ren-cse fel!

4. ábra. A napjainkban is énekelt magyar Bányászhimnusz kottája és szövege 

58



Atamowitzi bányászdal és a Bányász himnusz 2. részének dallamazonossága azonnal felismerhető, i szö
veg rokonsága nehezebben vezethető le, de tény, hogy az a Tamowitzi bányászdal 3. versén alapszik.

Azt, hogy a Bányászhimnusz ezen részének szövegét ki írta, vagy ki „műfordította'’ nem ismert. Mint 
ahogy az sem, hogy a két szöveget és dallamot ki és mikor építette egybe. Feltételezhetően ez a 19. szá
zad végén történt, és mindjárt ismertté is vált. Nyomtatásban először Tassonyi Ernő „Aki a párját keresi” 
című, selmeci diákregényében szerepel (1905). A történelmi Magyarország teljes területén, Erdélytől 
a Felvidékig énekelték, az 1920-as évektől pedig már, mint Bányászhimnusz szerepel. Valószínűleg az 
1920-as évek után fordították le szlovákra, és a Felvidék egyes bányavidékein a szlovák Bányászhim
nusz mellett a mai napig ezt is éneklik.
https://www.youtiibe.com/watch?v=uq-vliU84Fg

A Bányászhimnusz történetének érdekessége, hogy a Lengyelországban született Bányászdal ugyan
azon dallammal, valamint szöveggel (lengyel és cseh fordításban) máig él Lengyelországban, és Cseh
országban. Magyarországon és Szlovákiában az eredeti változat feledésbe merült, csak a két részből 
összeállt Bányászhimnusz terjedt el és maradt fent a mai napig (4. ábra).
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CONTRIBUTIONS TO THE H1STORY 
OF THE MINER’S HYMN

ABSTRACT

Miners, geologists and speleologists equally know well the Miners’ Hymn. The song can always be 
heard on their festivities, professional events and funerals, bút perhaps just a few know the history of 
its creation and spreading. It was a coincidence that led me, through several borders, to look after when 
and where it was bőm, how it shaped and survived in such a way that miners in four countries, in four 
different languages and though in two versions, bút sing it still in our days.
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HELYREIGAZÍTÁS

A Karszt és Barlang 2015-2016. évi számában megjelent Kraus Sándor: Gázmozgás nyomai és kivá
lásai barlangban című cikkének 62. oldalán a két fotó címe felcserélődött.

Helyesen:
17. fotó. Barlangi perem a feláramlási cső fölött a Berger Károly-barlangban (fotó: dr. Riskó Ágnes)
18. fotó. Páralecsapódásos oldás a Földvári-barlangban (a szerző felvétele)

A hátsó borító képeinél lemaradt a szerző. A fotókat dr. Ambrus Gergely készítette.

A hibákért szíves elnézést kérünk. (A szerk.)



HAZAI
ESEMÉNYE

A PILISI 870 M-ES KÖTÉLHÍD TÖRTÉNETE

Az ötlet
Kötélhíd építés, mint technikai kihívás, és az átkelés nagyobb kötélhidakon, mint izgalmas élmény 

már évtizedekkel ezelőtt is foglalkoztatott. Az első komolyabb tapasztalatot még a nyolcvanas évek vé
gén szereztem, amikor egy baráti társasággal a Papp Ferenc-barlang előtti kőfejtőben próbálkoztunk egy 
50-60 m körüli híddal, aminek eredményeképp a Pozsonyban vásárolt és kincsként kezelt „cseh” kötelet 
sikerült úgy megnyújtanunk, hogy simán fel lehetett tolni akár három-négy méter magasra is. A tanulsá
gokat hamar leszűrtük: nem elég, ha ész nélkül kifeszítünk egy kötelet, aztán még esztelenebbül végig
csúszunk rajta, érdemes kicsit jobban is körüljárni a problémát, ha nem akarunk túl hamar véget vetni 
a barlangász pályafutásunknak.

Később aztán, amikor örvendetesen terjedni kezdett a via ferrata divat, jöttek az ötven, a száz, majd 
a többszáz méteres hidak élményei, ismét felelevenedett bennem, hogy meg kéne próbálni itthon is vala
mi nagyobb szabású attrakciót összehozni. A legkomolyabb lökést végül Stibrányi Guszti egyik előadása 
adta, ahol beszámolt a Szádelői-völgyben épített, nyolcszázötven méteres hídról. Erősen vágyakozva 
néztem a felvételeket, ahogy nem kevés technikai kreativitást bevetve legyőzik a nehézségeket, és elin
dul az első ember a szakadék fölé egy alulról szinte láthatatlanul vékony spárgán.

Azt nem állíthatom, hogy az erős vágyat azonnal tett követte, de a gondolat folyton ott motoszkált 
bennem, hogy valami ilyesmit kéne nekünk is, csak kellett még egy utolsó löket, egy szikra, ami begyújt
ja a rakétákat. Például egy jó hely, ahol meg lehet valósítani az álmot. És ahogy az sokszor lenni szokott, 
az ember néha évekig megy el a kézenfekvő megoldás mellett anélkül, hogy észrevenné.

Pedig már régen belebotolhattam volna, hiszen az Ariadne Egyesülettel a Csévi-szirteki kutatásokat 
1991-ben kezdtük, és párszáz alkalommal biztosan megcsodáltam már a Bivak-szirt kimagasló szikla
tömbjét, és jó pár tucatszor az onnan elénk táruló gyönyörű kilátást is. Egyik alkalommal aztán, amikor 
ott álltam a világ felett, a szemközti Kémény-sziklára lenézve hirtelen belém hasított a gondolat: „IDE 
kell a kötélhíd, és ide KELL egy kötélhíd!” És lett itt egy kötélhíd.

A terv
A heuréka élmény után már tényleg hamar elkezdtem a konkrét tervezést. Az rögtön látszott, hogy 

a dolog nem lesz egyszerű, a terepi adottságok jóval bonyolultabbak a Szádelői-völgyénél, ahol bőven 
volt hely, és a kikötések majdnem egy szintben voltak, de a híd itt is megvalósíthatónak tűnt, és meg is 
akartam valósítani. Figyelembe kellett venni azonban a következőket:

• A terep adott, kikötési végpontokként csak a Bivak-szirt és az oldalt-szemben lévő Klastrom- 
szirteken lévő jellegzetes torony, a Kémény-szikla jöhet szóba, a geometrián nem tudok variálni.

• A dolog pénzügyi értelemben biztosan amatőr munka lesz, tehát minimál költségből kell kihozni.
• A híd csak rövid ideig működhet, mert a hazai viszonyok miatt folyamatos őrzés nélkül magára 

hagyni felelőtlenség.
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A konkrét statikai tervhez már előzetesen szin
te minden geometriai adat rendelkezésre állt. Már 
évekkel korábban kihasználtuk azt, hogy a Kémény
szikláról jó a rálátás a Csévi-szirtekre, így a bar
langbejáratok pontos bemérését, valamint a felszín 
modell számos alappontját - a GPS-es mérések prob
lémáira tekintettel — a Kémény-sziklán felállított 
teodolittal oldottuk meg (7. kép). így ismert volt, 
hogy a két kikötési pont közötti ferde távolság 867 m, 
a szintkülönbség pedig 140 m. A két pont közötti 
domborzat az általunk készített Csévi-szirtek mo
dellből, valamint a korábban a hallgatóimnak tar
tott terepgyakorlatok geoelektromos méréseinek 
geodéziai adataiból szintén nagy pontossággal is
mert volt. Az egyetlen problémás adat a famagas
ság volt, amit csak becsülni tudtam, és ez némileg 
aggaszó volt, tekintve, hogy a két végpont között 
kb. félúton húzódó kisebb gerinc feletti átjutás volt 
az egész projekt legproblémásabb része (2. kép). Ké
sőbb aztán kiderült, hogy jól sikerült a famagas
ság-becslés, és az első, lombkoronában végződő próbálkozások kudarca más oknak volt köszönhető.

Ez a más ok pedig szoros kapcsolatban állt a második ponttal. Gusztiéknak anno speciálisan az ő céljuk
ra gyártott, 13 mm-es, szuperstatikus kötél állt rendelkezésükre. Ilyesmiről itt szó sem lehetett. Már az első 
gyors kalkulációkor is elsápadtunk a szükséges 900 méternyi kötél félmilliós árától, pedig ez csak a nor
mál, 11-es, statikus barlangász kötélre vonatkozott. Szerencsére — a Montex nagylelkű szponzorációjának 
köszönhetően - sikerült végül jóval a piaci ár alatt hozzájutnunk 11-es kötélhez, de nyilvánvaló volt, hogy 
így egészen más paraméterekkel kell tervezni, mint Szádelőn. A kritikus érték a nyúlás. Viszont pont erről 
semmilyen érdemi információt nem sikerült kipréselni a gyártóból. Csak a „normál” terhelésre megadott 
3% volt a kiinduló adat. Itt nem normál terhelés lesz, tehát a kötél jobban fog nyúlni. Na de mennyivel?

1. kép. A Bivak-szirti végpont (nyíllal jelölve) 
a Kémény-szikláról nézve 

(fotó: Dr. Surányi Gergely)
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2. kép. A kötél alakja a különböző terhelések hatására
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3. kép. Nem várt mértékű nyúlás (alul a terheletlen szár) 
(fotó: Dr. Surányi Gergely)

.Azt gondoltam, hogy a famagasság-becslés mellé be
lefér még egy, a nyúlás becslése a várható 7,5 kN-os 
terhelésre. Hát ez nem jött be: 8% volt az álom, 14% 
lett a realitás, és még csak nem is 7,5 kN-nál, hanem 
már 4 kN-nál is (.?. kép). Konkrétan többször felme
rült bennem a gyanú a feszítéskor, hogy tévedésből 
gumipókot kaptunk statikus kötél helyett, na de ne 
vágjunk a dolgok elejébe.

A harmadik kritérium is alapos fejtörést okozott. 
Mikor építsük meg? A közelgő, az Egyesület áltál
rendezett klastrompusztai Barlangnap kézenfekvő
nek tűnt, amikor rövid idő alatt is sokan láthatják, 
és akár ki is próbálhatják a hidat. Ugyanakkor a konkrét tervezés beindulásától már csak hónapok álltak 
rendelkezésre egy rakás bizonytalan paraméter mellett, és az is félő volt, hogy a Barlangnapon az amúgy 
is sok teendő miatt szétforgácsolódik a csapat energiája. Ez utóbbi valóban probléma volt, de szerencsére 
több lelkes külső segítővel - bár heroikus küzdelemmel — de végül sikerült a Barlangnapra időzítve meg
valósítani a tervet.

Az egyik, eleinte bizonytalan, ámbár meglehetősen fontos kérdés volt, hogy hogyan juttassuk át a kö
telet. Az íjászoktól kezdve a drónokon át motoros siklóemyőig számtalan verzió felmerült, de végül csak 
a „hagyományos” megoldás tűnt reálisnak, a helikopter. Ez viszont nem könnyített meg egy másik fontos 
kérdést, az engedély megszerzését. A DINPI képviselői eleinte pozitívan álltak a dologhoz, de az utolsó 
pillanatban felmerült, hogy egy fészkelő, és éppen költő sólyompár boríthatja az egész tervet. Végül 
szerencsére kiderült, hogy a sólymok mégsem a Kémény-sziklán laknak, és a józan érvelésem, — hogy 
az ötven méter magasan egy percig köröző kis kávédaráló hatását ne hasonlítsuk a Vietnámi háború heli
kopteres invázióihoz — is meghallgatásra talált.

A számításhoz a következő adatokból kellett kiindulni:
A kötélhíd ferde hossza: 867 m
Vízszintes távolság: 855,6 m
Szintkülönbség: 140 m 
Átlagos lejtés: 9,29 fok

Kötél adatai:
Átmérő: 11 mm
Szakítószilárdság: 33 kN
Nyúlás: 3,3% (~1 kN terhelés esetén) 
Kötélsúly (nedves állapotban): 0,1 kN/100 m 
Szükséges teljes kötélhossz: 900 m 
Tervezett normál terhelés: 1,1 kN 
Biztonsági tényező normál terhelésre: 4,5 X-ös 
Tervezett teljes terhelés (csak mentés esetén): 2 kN 
Biztonsági tényező teljes terhelésre (csak mentés esetén): 4 X-es 
Kötélhossz többlet normál terhelésre (az elméleti ferde távolsághoz viszonyítva): 5 m 
Kötélhossz többlet teljes terhelésre (csak mentés esetén): 10 m

Az adatokból látszik, hogy a teljes kötélsúly azonos nagyságrendű a tervezett plusz terheléssel, de 
míg az utóbbi pontszerű, az előző megoszló terhelésként jelentkezik. A folyamatosan változó görbületű 
kötélen folyamatosan haladó terhelés meglehetősen bonyolult erőjáték-számítása helyett jóval egysze
rűbb, közelítő, de a célnak tökéletesen megfelelő numerikus számítást választottam. Egy mondat na
gyon megragadt rövid műegyetemi tanulmányaimból: kötélben csak kötélirányú erő ébredhet. Ennek 
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szem előtt tartásával tulajdonképpen minden megoldható. 
A teljes hosszt 10 részre osztottam, és a megoszló terhe
lést a szakaszközéppontokon pontszerűnek vettem. Ezzel 
a kötél valós, láncgörbe által leírható alakját egy egyenes 
szakaszokból álló poligonnal helyettesítettem, ahol a sa
rokpontokon jelentkezik az egyes szakaszokra jutó kötél
súly, illetve a tervezett pontszerű terhelés, jelesül az életét 
kockáztató lelkes barlangász. Az egyes csomópontoknál 
a kötélben ébredő erők csak a csatlakozó szakaszok irá
nyába mutathatnak, és ezek az erők egy szakaszban a két 
szomszédos pontnál azonos nagyságúak, de ellentétes irá
nyúak. Ezekkel a feltételekkel felírható egy trigonometrikus 
egyenletrendszer, ahol az ismeretlenek az erők és az egyes 
szakaszok szögei. A megoldás számítógéppel nem problé
ma, a kilenc különböző pontba helyezett plusz terhelés ki
lenc számítása is másodpercek alatt lefut. Az eredmények 
azt mutatták, hogy még a rendkívül konzervatív 4,5 szőrös 
biztonsági tényezőt is lehet tartani, a mentés esetére pedig 
a feszítő rendszer lehetővé teszi plusz 5 m kötél ráengedést. 
Ha pedig mentéskor valamiért mégsem sikerülne terhelés
alatt plusz kötelet ráengedni a hídra, akkor lehetett bízni a megnövekedett nyúlásban, amely a szögválto
zások miatt csökkenti a kötélerőt, de még további nyúlás nélkül is 3 szoros volt a biztonság.

A feszítést egy négyes csigasor utáni flaschenzug-gal oldottuk meg, a kikötéseknél pedig a kötelet 
egy 15 cm átmérőjű fix acélhengerre csavartuk fel három fordulattal, és csak azután rögzítettük (4. kép}, 
így elkerülve a csomózás miatti jelentős szakítószilárdság-veszteséget. A Kémény-sziklán fix kikötés 
volt, a feszítő szerkezet a Bivak-szirt mögötti nem túl komfortos lejtőn kapott helyet, ahová a kötél a szírt 
peremére szerelt állványon lévő csigán keresztül futott.

A nagy szintkülönbség miatt be kellett még tervezni egy eresztő rendszert, amivel az első, nagyon 
meredek szakaszon szabályozottan le lehetett ereszteni az átkelőket, mert a számítás szerint a felgyor
suló futócsiga veszélyesen felmelegedhetett volna. Mindenképpen el akartam kerülni egy beállt csapágy 
miatt hirtelen lefékeződött tüzes csiga rémképét, ahogy szép lassan átolvasztja a kötelet...

4. kép. Feszítő rendszer a Bivak-szirten 
(fotó: Kovács Richárd)

A kivitelezés
És végre felvirradt a nagy nap, indult a munka! De mennyire, hogy felvirradt! Olyannyira, hogy az épí

tés három igen kemény napját folyamatosan 35 fokos hőségben kellett végigélvezni a tűző napon, két 
átforrósodott sziklaszirten. De a nem teljesen várt nehézségek sora még hátra volt.

Először felszereltük a rögzítőket a két végponton, közben a csapat egy része az 1 km segédkötelet 
csévélte át egy dobra. Az ugyanis nyilvánvaló volt, hogy a kis helikopter nem fogja tudni áthúzni a főkö
telet, tekintve, hogy annak már terheletlenül is bő 1 kN feszítőerőt kell adni ahhoz, hogy a fák fölé kerül
jön, és ez az erő közel vízszintesen hat. A pilótákkal való konzultálás után egy 4 mm vastag segédkötélre 
esett a választás. Ez egyrészt ráfért egy kezelhető méretű dobra, másrészt kézből elbírta a másodpilóta, 
aki nem barátkozott meg egy fixen a földhöz kötött helikopter gondolatával, harmadrészt elég erős volt 
ahhoz, hogy elbírja a főkötél behúzásakor fellépő erőt. Legalábbis eleinte ezt reméltem.

A helikopter érkezésekor fokozódott a nemzetközi helyzet, meg a pulzusszámunk is. A Kémény-szik
la felett lebegve kiengedtek egy 50 m-es erősebb kötelet, amihez csatlakoztattuk a 4 mm-est (5. kép). 
Aztán pár idegtépő perc, és átértek a Bivak-szirt fölé, ahol sikerült is rögzíteni a kötelet. Útközben egy
szer kicsit meglökhette a pilóta a botkormányt, mert hirtelen felpörgött a kötéldob, majd a rádión történő
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5. kép. Munkában a helikopter 
(fotó: Dr. Surányi Gergely)

ordítozás hatására a helikopter lassított, de a centrifugaként 
pörgő dob a leszaladt kötélmennyiséget a másik irányban 
magára gyűrte. Na itt a vég, gondoltam, mert most biztosan 
elszakad a kötél, és a pilóták nem fogják megvárni, amíg 
újra összecsomózzuk valahogyan. De csodák csodájára nem 
szakadt el, és a dobról pár ide-oda forgás után letekeredett 
a gubancos kötélrész, és még bele sem akadt semmibe. A tá
vozó helikopter után nézve, a fák tetejét több helyen súroló, 
de a helyén lévő segédkötelünket szemlélve már azt hittük, 
hogy túl vagyunk az izgalmakon. Pedig nem.

A majd 100 kilós fokötelet már előzőleg felvittük a Bivak- 
szirtre, kezdődhetett a behúzás. Fentröl lefelé húztuk át a fö- 
kötelet, hogy a nagyobb terhelésű oldalon legyen az erős kö
tél. De 300 m után így is meg kellett állni, mert a 4 mm-es 
segédkötél már idegesítő mértékben megfeszült. Dilemma: 
hagyjuk, hogy a főkötél hosszabban rásimuljon a fák tete
jére, ami azzal járhat, hogy menthetetlenül beakad valahol, 
vagy erőltessük, feszítsük meg még jobban a segédkötelet, 
kockáztatva, hogy a helikopteres rángatásnál esetleg meg
sérült kötél elszakad. Mindkét verzió a vállalkozás buká
sát jelentette volna. Mentő ötlet: kéne egy erősebb, máso
dik segédkötél, és két lépcsőben kéne áthúzni a főkötelet. 
De honnan szedjünk egy kilométernyi, 6-7 mm-es kötelet, ráadásul azonnal? A helyzetet végül — mint 
oly sokaknak oly sokszor - Frédi mentette meg. Felajánlotta a teljes 5 mm-es készletét, amiből, és a még 
sebtében összeszedett egyéb kötelekből szerkesztettünk egy második segédkötelet, amiből 700 m dupla 
5-ös, a maradék pedig 8-as és 9-es volt, fokozatosan növekvő sorrendben. Másnap reggel elkezdtük 
áthúzni a második segédkötél-szerelvényt (nehéz volt), majd déltől nekiláttunk a főkötél áthúzásának 
(nagyon nehéz volt). A nehézség egyértelműen tervezési hiányosságból adódott, nem gondoltam végig, 
hogy 900 m kötél áthúzása, amiből jó 2/3-át 100 kg feletti erővel kell húzni, mekkora munka lesz. 
Egy egyszerű kézi csörlő töredékére redukálhatta volna az elpárologtatott izzadtságot, de végül a marok
nyi, ám rendkívül lelkes ember kitartó elszántsága meghozta a sikert! Helyére került a fokötéi! (6. kép)

6. kép. A híd nyomvonala (fotó: Dr. Surányi Gergely)
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7. kép. A szerző elindul a terhelési próbára 
(fotó: Regős Bálint)

Harmadik napra már „csak” a finomhangolás 
maradt - gondoltuk reggel — és aztán már indulhat 
is a móka! Két kis nehézség azért akadt még. Reg
gel kicsit feltámadt a szél, és a kötél ijesztő mér
tékben berezonált, szinte zenélt, mint egy hegedű
húr. Mi legyen? Probléma, nem probléma? Mennyit 
gyengíthet a kötélen a vibráció? Csökkenni vagy 
erősödni fog a rezgés, ha elkezdjük terhelni? Át
gondolva a dolgot, a rezgés a műanyag kötélben rö
vid idő alatt nem tehet akkora kárt, hogy probléma 
legyen, de azért jó lenne egy megerősítés. Gyors te
lefonos segítségkérés Gusztihoz: szerinte sem lesz 
probléma. Ez megoldódott. De aztán jött a másik: 
az a bizonyos ismeretlen mértékű nyúlás. A feszítő 
rendszer tervezésekor azzal számoltam, hogy ha 
egy körben 10 m-t tudunk feszíteni, akkor három
négy kör elég lesz ahhoz, hogy kellő mértékben 
a középső gerincen lévő fák fölé tudjuk emelni a kö
telet. Amikor már úgy tűnt, hogy jó helyen van, 
eljött a terhelési próba ideje. Egyem meg amit főz
tem alapon némi izgalommal vegyes bizodalommal 
akasztottam rá a csigámat a kötélre (7. kép). A terv 
az volt, hogy leeresztenek az első 200 m-es szaka
szon, közben folyamatosan figyelve az erömérőt, és 
ha minden rendben, akkor irány a túloldal. A Bivak- 
szirt nagyon kiugrik a lejtőből, így 50 m út után már 
100 m, aztán nemsokára 140 m mélység volt alattam. Nem csoda, hogy egyre sűrűbben érdeklődtem 
az adóvevőben az erőméröről. „4 kN, annyi, mint az előbb” hangzott újra és újra. Hogy a fenébe nem 
változik?? Már rég felfelé kéne menni, 5—6-nál kéne járni. És miért volt már 4 az elején? És nem olyan, 
mintha ott a távolban, félúton már a fák tetejét súrolná a kötél? Na jó, gyerünk vissza.

A „miért 4 az elején is, és miért nem változik” kérdésre hamar választ kaptam, mert kiderült, hogy 
a műszerfelelös izgalmában az állítható, végkitérést jelző piros mutatót nézte, az aktuális értéket mutató 
fekete helyett. Oké, ez megnyugtató, mégsem számoltam el vészesen, nagy kő esett le a szívemről. Csak 
az a baj, hogy a lábujjamra, mert világossá vált a fő probléma is: a piros mutató azért marad a korábban 
beállított értéken, mert a terhelés el sem érte a 4 kN-t. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogy a kötél sokkal 
jobban nyúlik a tervezettnél. Az egyetlen megoldás a további feszítés maradt, aminek technikai akadálya 
nem volt, csak rendkívül fáradtságos és persze időt rabló tevékenység. Újabb tanulság, hogy itt is elkelt 
volna egy csörlő, ami persze eléggé elbonyolította volna a kivitelezést, de értékes órákat spórolhattunk 
volna meg vele. A második próbát Tegzes Andris vállalta. A biztonság kedvéért magával vitt egy 60-as 
kötelet, amire sajnos szükség is volt, mert még mindig elakadt a fákban, és így félúton le kellett eresz
kednie a talajra. Végül, további két—három újabb feszítő kör után sikerült annyira megemelni a kötelet, 
hogy pár méter fák tetején gyaloglást leszámítva gond nélkül végig tudtam menni a Kémény-szikláig. 
Újabb feszítések után a többi átkelő nagy része már akadálytalanul végigsiklott a kötélen, csak azok 
érintették a fákat, akik elővigyázatlanul többet reggeliztek a kelleténél.
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Az élmény
Végre kijelenthettük, hogy készen van a nagy mü, megkezdődhetnek az átkelések (8. kép). A több 

mint félnapos csúszás ugyan kissé szétzilálta a programot, de egy rövid üresjáratot leszámítva folyamatos 
• olt az érdeklődés. Ezért további két teljes áthaladás után a gyorsítás érdekében 750 m körül beszereltünk 
egy ereszkedő kötelet, ezzel a kötélhíd utolsó, már emelkedő szakasza kihagyható volt (9. kép). így vé
gül a hátralévő bő két nap alatt 16 ember gond nélkül tudott átkelni, a kikötési pontokról, a táborból 

■ agy az erdőből pedig több százan nézték meg a hidat. Aki átmehetett rajta, annak biztosan életre szóló 
élmény volt, akár a százméteres mélység felett fityegni egy cémaszálon a semmiben, akár méterekkel 
a fák koronája felett suhanni, és olyan perspektívából látni az erdőt, ami csak a madaraknak adatik meg, 
de azt gondolom, hogy mindenkinek, aki segítőként vagy nézőközönségként jelen volt, felejthetetlen 
marad. Nekem különösen jó érzés volt, hogy felavathattam a hidat, és ebből a jó érzésből az sem von le, 
nogy a nagy izgalomban a Kémény-sziklára átérve elfelejtettem kikapcsolni a fejemre szerelt go-pro-t, 
ímely aztán végigvette a táborba levezető kies ösvény minden részletét, cserébe letörölte a történelmi 
átkelés 90%-át.

Azt hiszem, a többiek nevében is kijelenthetem, hogy egy, a hazai viszonylatban egyedülálló rekord 
elérése mellett ez a munka gyönyörű példája volt annak, hogy egy lelkes kis csapat minden erejét meg
feszítve meg tud valósítani egy olyan álmot, ami még profiknak sem lenne könnyű feladat, és amiről 
sokáig magam sem mertem elhinni, hogy egyszer valóra válhat. Csodálatos volt, köszönöm mindenki
nek a segítséget!

Az építésben részt vettek:
Adám Bence, Barnafoldi Gergő, Chorendzsák Gyuri, Deák Pista, Deák-Kövér Szilvi, Erdélyi Ba- 

lázs, Horváth Gábor (HG), Juhász Péter, Kocsis Ákos, Kovács Ádám, Kovács Richárd (Ricsi), Kozmer 
.Ákos, Krkos Márk, Mozga Attila, Németh Tamás, Szabó Zoli (Roki), Zsólyomi Zsolt (Frédi), valamint 
köszönet illeti Szongoth Gábort és Juhász Károly Pétert az erömérő kölcsönzéséért és kalibrálásáért, 
i Mountex-et pedig a kötél szponzoráé tójáért.

Dr. Surányi Gergely

8. kép. A kész híd, egy átkelővel az eresztő kötél végén 9. kép. Függés a semmiben
(fotó: Dr. Surányi Gergely) (fotó: Schubert Nóra)
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EGY ÉVSZÁZADOS TITOK MEGOLDÓDIK

PREHISZTORIKUS BEÁSÁSOK A BARLANGI KITÖLTÉSEKBEN

A kutatások során gyakran találkozunk olyan jelenségekkel, melyekre nem tudunk magyarázatot adni. 
Aztán idővel jön egy új ötlet, vagy egy új lelet, ami elfogadhatóan megmagyarázza az adott problémát. 
Néha azonban több évtizedet, esetleg - mint ebben az esetben is - száz évnél is többet kell várni a megol
dásra. Egy ilyen kérdést rejtenek a bükki ősemberbarlangok kitöltései is.

Több mint száz éve, 1906-ban, Hermán Ottó kitartó közbenjárásának eredményeképpen elkezdő
dött a bükki barlangok régészeti célú megásása. A munkát példaszerű pontossággal eleinte csak Kadic 
Ottokár geológus végezte, majd később mások is bekapcsolódtak a munkába, nem mindig ugyanolyan 
precizitással. A Kecskelyuk sikertelensége után sorra jöttek az eredményes ásatások a Szeletában, 
Büdöspestben, Balla-barlangban, Hermán Ottó-barlangban, majd az Istállós-kői- és a Peskő-barlangban, 
de sorolhatnám még tovább. A feltárások során részletes rétegtani leírásokat is készítettek, és ezekben 
szerepel a legtöbb barlangban egy prehisztorikusnak mondott, tehát az írott történelem előtt készített vál
tozó mélységű beásás. Amikor ezeknek a barlangoknak az állapotfelvételeit készítettem, akkor figyeltem 
fel erre a furcsaságra. A korabeli leírásokban agyagfejtő gödörnek vagy gödörkunyhó alapjának írják 
le, de mindkét magyarázat igen egyszerűen cáfolható. A barlang rétegei között tiszta agyagréteg szinte 
sehol nincs, miközben a barlangon kívül remek agyaglelőhelyek voltak. A gödörkunyhónak pedig a bar
langon belül semmi értelme, semmi előnye, inkább csak hátránya lenne. A leglátványosabban Vértes 
László ábrázolta az Istállós-kői-barlang feltárásán 1951-ben készített keresztszelvényében. A 2000-ben 
dr. Ringer Árpád vezetésével folytatott ásatásunkon ezt a szelvényt bontottuk meg úgy, hogy a beásás 
is beleesett a szelvényünkbe. A beásás kb. a negyvenezer éves rétegekig lehatolt, de benne őskori cse
réptöredékeket is találtunk. Ezek maximum hétezer évesek lehetnek. A beásásra azonban semmilyen

Szeleta-barlag
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Az Istállós-kői-barlang rétegsora a hossztengelyre merőlegesen

Függőleges vonalazás: sárgásbarna réteg; ferde vonatozás: sötétbarna, mészkőtörmelékes réteg; 
keresztben vonalazás: szürkés színű réteg; vízszintes vonalazás: világosbarna réteg, apró mészkötörmelékkel; 

legalsó, ferde vonalazás: helyben mállóit mészkő. Az x-jelek a tűzhelykeresztmetszeteket jelzik.

elfogadható magyarázatot nem találtunk. Persze az ásatás célja nem is ez volt. A kérdés megoldására 
még 2016-ig kellett várni.

2015-ben többévnyi munkám eredményeképpen elkészült Szilvásvárad belterületének régészeti to
pográfiája, éppen időben. A lovaspályán nagyberuházás kezdődött, építeni kezdték az új, hatalmas lovas 
stadionunkat, és a fenti összesítésem alapján régészeti terület lett a lovaspálya, ahol kötelező volt meg
előző régészeti feltárást végezni. A feltárást Farkas Csilla a Dobó István Vármúzeum régésze vezette, 
és rengeteg érdekes lelet került elő a területen. A fenti problémához kapcsolódva, számunkra egy kis 
jelentéktelennek tűnő lelet hozta meg a választ az évszázados kérdésre. A lelet egy kifúrt barlangi medve 
karomcsont volt, amibe egy zöldre patinásodon bronz karika volt belefüzve. Ezzel csak az a gond, hogy 
amíg a barlangi medvék kb. tizenötezer éve kihaltak, addig a bronzot csak háromezer évvel ezelőtt kezd
ték használni, tehát a kettő között tizenkétezer év a hiányosság. Tehát a fosszilis csontokat csak a bar
langból áshatták ki. Tudjuk, hogy a barlangi medve karomcsontja kétszer akkora, mint a bronzkorban élő 
barna fajtársáé, és az akkori emberek még úgy gondolták, hogy a méret a lényeg, ezért hajlandók voltak 
a barlangban ásni, ahol ezek a csontok voltak. Tulajdonképpen 3000 évvel ezelőtt végezték a barlangok
ban az első őslénytani ásatást!

A rajzokon a fekete a prehisztorikus beásás.
Regös József

Istállós-kői-barlang szelvény A lelet rekonstruált változata
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AZ MKBT RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI SZAKOSZTÁLYA 
(TÖRÉSZ) 2017-ES ÉS 2018-AS KUTATÁSAINAK EGYIK 

LEGÉRDEKESEBB TEVÉKENYSÉGE

A címben szereplő két év folyamán 8 alkalommal, 18 napon át végeztünk terepbejárást az ország 
különböző karsztterületein, összesen 20 helyszínen. Terepbejárásaink közül egy kimagasló helyszínt, 
a Budai-hegységben húzódó Remete-szurdokot és barlangjait választottuk ki, mellyel kapcsolatban az 
alábbiakat adjuk közre.

A szurdokot és a benne található már ismert, régészetileg érintett barlangokat 2017-ben két alkalom
mal kerestük fel. Cikkünkben a Remete-barlanggal és a Remete-völgyi Felső-barlanggal kapcsolatos 
megfigyeléseinket ismertetjük. (7. kép)

Remete-barlang
A barlang a völgytalptól mintegy 10 méterrel magasabban nyílik. Ennek köszönhetően hiába meredek 

az oda felvezető út, mégis könnyen megközelíthetőnek könyvelhetjük el.
Bejárata egy kisebb sziklaudvarral indul, amelynek falain és mennyezetén a fagyaprózódás nyomai 

figy elhetők meg. Kraus Sándor hívta fel a figyelmünket arra, hogy a barlang bejárati arculata az előbb 
említett eseményeknek is köszönhetően néhány ezer év alatt is jelentősen meg tud változni. A sziklaudvar 
baloldali sziklafalán (ha szemben állunk a barlanggal) egy erősen kopott karcolat látható (név és évszám), 
amely valószínűleg nem idősebb 200 évnél, de ettől még történeti jelentőséget hordozhat. Sötétedés után 
surlófénnyel talán olvashatóvá válna.

A bejárat után következő első terem kitöltésének jelenlegi állapota mind a turista útvonal melletti 
helyszín átkát, mind a már megtörtént ásatások nyomait viseli. A bejárat vonalától egy meredek rézsűn 
keresztül kb. 4 métert ereszkedhetünk lefelé, majd tovább haladva 4-5 méteren keresztül „vízszintes” 
részen haladhatunk. A terem hátsó részébe és az onnan nyugati irányba nyíló oldalterembe egy szintén 
meredek rézsűn keresztül tudunk felmászni. A leírt terepviszonyok nem az eredeti felszínt tükrözhetik, 
sokkal inkább az itt folytatott ásatások hagyatékai.

Az első ásatás alkalmával 1914-ben Kadic Ottokár az első terem bejárathoz közeli területen 2 méter 
mélységig ásatta le a próbagödröt, azonban a gödör kiterjedéséről nem tesz említést.1

1 Kadic 1915. 15. p. / 1919. 16. p. / 1952. 278-279. p.
2 Vértes 1954. 10-11. p.
3 Vértes 1954. 11-12. p. / Gábori 1958. 9-10. p.

A következő feltárásra 1949-ben került sor. Ekkor Vértes László javaslatára kezdték meg a munká
latokat a tárgyév tavaszán. Négy egyetemi hallgató végezte a próbafeltárást Gábori Miklós vezetésével. 
Később Vértes László átvette az ásatás irányítását, amelyet 1949 júniusától őszig folytattak. Szelvényét 
az első terem közepén nyitotta. Vértes már egy jól azonosítható ábrát közöl a munkagödörről, amelynek 
segítségével jól behatárolható annak elhelyezkedése. Mérete a feltárás végére 8,5X5 méter alapterületű 
lett, s legmélyebb pontján 10,5 méter mély volt.2 Tizenhárom, jól elkülöníthető réteget tárt fel. Ebből 
az első 9 réteg holocén korinak, az alsó 4 réteg pedig pleisztocén korinak bizonyult. A holocén rétegek 
több korszakot és azon belül is több fázist zártak magukba (neolit, rézkor, bronzkor, vaskor, rómaikor, 
népvándorláskor, árpádkor, középkor, kora újkor).3

A rétegek jó elkülöníthetősége ellenére a holocén kori leletek időnként keverten jelentkeztek a kü
lönböző sztratigráfiai egységekben. Ez magyarázható egyrészt a korábbi ásatások visszatemetett gödrei
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Gábori 1958. 9. p. — Kadic Ottokár egykori szelvénye is okozhatott leletkeveredést, de csak a felső 2 méteren.

1. kép. Remete-barlang alaprajza
. Recens róka tetem; 2: 19. század utolsó harmadából származó felíratok; 3: A sziklaudvarban található karcolat; 

4: Az ásatások által bolygatott felszín; 5: Olajmécses vagy olajlámpa kormozódást nyom.

i tal okozott anomáliával, másrészt a szelvényt lépcsőzetesen mélyítették lefelé, és a kiásott kitöltést 
i meghagyott tereplépcsőkön keresztül juttatták a szelvényen kívülre. Ezek hatására kerülhettek bizo
nyos mélyebben fekvő leletek fiatalabb, magasabban fekvő rétegek leletei közé.4

A leletanyag keveredését magyarázhatjuk a rétegek esetleges másodlagos helyzetével, ugyanis a hátsó 
:erem végében található kürtőn könnyen bemosódhatott a kitöltés jelentős része, valamint a bejáratnál hú
zódó, Vértes leírásából ismert szálkő-padka könnyedén megakaszthatta és feltorlaszolhatta a bemosódott 

lajt. De ez csak feltételezés, sokkal valószínűbbnek tartjuk a lépcsőzetes szelvényoldalnak köszönhető 
keveredést.
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Az első terem oldalfalain jól megfigyelhető az egyko
ri kitöltés eredeti szintje: a kisebb repedésekben és szik
lapárkányokon megmaradt a rétegek anyaga és a falakon 
megfigyelhető falfirkák, feliratok is mutatják, hogy hon
nan hiányzik az eredeti, ásatások előtti terepszintből, mi
vel a mostani talajszinthez képest túl magasan vannak.5 
A falfirkák között vannak néhány évtizedes „Szeretlek 
Bözsi” és az „IttjártXJakab + évszám” jellegű alkotá
sok is, de akad jó néhány a 19. század végéről is.6

5 Ugyanezt már korábban is megfigyelték: Borzsák Sarolta —Székely Kinga: Remete-barlang, Magyarország foko
zottan védett barlangjai, (szerk.: Székely Kinga) 279. p.

6 A feliratokról említést tesznek: Horváth János—Szunyogh Gábor: A Máriaremetei Szurdok-völgy barlangjainak 
felmérése. Karszt és Barlang 1971.1. fűz. 12. p.

7 Kadic 1952. 278. p. / Bereghy 1900.
8 Saád 1929. 238-241. p.

Az első terem hátuljából nyugati irányba nyíló hát
só terem É-ÉK-i falán további feliratokkal találkozha
tunk. Ezek az 1800-as évek utolsó harmadából valóak: 
név + évszám, néhánynak keret is van rajzolva. (2. kép)

A 18. század végén II. József feloszlatta a Pálos ren
det, ezt követen az egyik szerzetes ebben a barlangban 
élte le életét remeteként.7 Nem kizárt, hogy a felira
tok összefüggenek a Pálos szerzetes egykori itt-tartóz- 
kodásával. Ha ez tényleg így van, akkor az hatalmas 
mértékben növelné a barlang történeti vonatkozásainak 
jelentőségét, hiszen nem gyakori, hogy a terepen is kéz
zelfogható bizonyíték marad az utókorra egy történel
mi eseményről. Érdemes volna a feliratokat felmérni, 
dokumentálni.

A barlang bejáratánál, a mennyezeten egy szvasz
tikát (horogkereszt) mintázó, szénnel készült ábrát ta
láltunk. Ez könnyen lehet, hogy a második világháború során keletkezett. Mivel annyira magasan van, 
hogy a jelenlegi járószinttől nem lehet elérni, biztosra vehetjük, hogy az 1947-es ásatások előtt került 
oda, azonban az sem állítható biztosan, hogy az ásatások előtt a talajon állva elérhető volt a mennyezet 
azon pontja. A szvasztika nagyon ősi szimbólum, régóta használják. Ismerünk Magyarország területéről 
a középső neolitikum időszakára datálható edénytöredéket, amelyen már szerepel ez a motívum. Az em
lített edény darab Saád Andor és Megay Géza 1927-es ásatása során az Istállós-kői-barlangból, került 
elő.8 (3. kép és 4. kép)

A barlang hátsó termének Ny-Dny-i végében egy egészen friss róka tetem feküdt. Pár méterről már 
érezni lehetett a szagát, de még egész jó állapotú volt. Kitűnően mutatja, hogy egyes állatfajok marad
ványai miként kerülnek a barlang kitöltéseibe képződésük során, vagyis, hogy óvatosnak kell lennünk, 
amikor olyan misztikus dolgot feltételezünk a háttérben, hogy a kőkori sámán ajánlotta fel Róka-komát 
a barlang istenének. Továbbá a tetem mögött lehetett látni a kotorék bejáratát, amely alapján további 
barlangjáratokat is sejthetünk az ismert részek mögött.

Az első terem végében, ahol elkezd beszűkülni a terem, a Ny-i falon egy kis fülkécskében Kotán Dávid 
tagtársunk észrevett egy feltételezhetően olajmécses vagy olajlámpás okozta kormozódási nyomot. (5. kép)

Összegezve a Remete-barlangnál tapasztaltakat: az ásatások alkalmával kimélyített szelvényt nem 
teljesen töltötték vissza, kb. a felső 4 métert nem töltötték fel eredeti állapotába. Valószínűleg a szelvény
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3. kép. Szénnel rajzolt szvasztika a Remete-barlang mennyezetén (fotó: Szeredi Anna)

felső 4 métere, mivel eredetileg lépcsőzetesen volt 
Kialakítva, lepusztult, ma meredek rézsű formájá
ban látható. A lepusztulás során biztosan kevered
tek a rétegek és a bennük rejlő leletek, valamint 
folyamatosan pusztul a természetes erózió hatásá
ra is. Az ásatásból származó vissza nem töltött talajt 
több mint valószínű, hogy a bejárat és a patakmeder 
közötti meredélyre deponálták. így legalább ezen 
a részen nem az eredeti rétegeket pusztítja az eró
zió. A lelőhelyen további kutatási lehetőséget nyújt 
a feliratok és a rajzolt ábrák dokumentálása.

4. kép. Szvasztikával díszített, új kőkori edénytöredék 
az Istállós-kői-barlangból 

(Saád 1929. 241. old., 98. kép)

Remete-völgyi Felső-barlang
A Remete-barlang után a Remete-völgyi Felső- 

barlangot vizsgáltuk meg. Azt leszögezhetjük, hogy 
a Felső-barlang megközelítése kimondottan nehéz, 
lentről és fentről is nehezen megközelíthető hely
színnek számít. A lelőhelyhez érve megállapítható, 
hogy a vele szemben lévő, mára már elbányászott hegytetőn lévő középső bronzkori teleppel vizuális 
kapcsolatban lehetett. A bejárattól ÉNy-ra a felszínen egy kb. 10 méter hosszú, átlag 2 méter széles terasz 
húzódik, amely alkalmas lehet bármilyen jellegű tevékenységre. A meredek hegyoldalra ez a teraszos, 
lépcsőzetes felszíni morfológia jellemző.

A barlang bejárati zónájában hagyott csekély tanúfalat az erózió erősen pusztítja. A tanúfal mögött 
az első teremben sok a jelenkori szemét. A barlang belső termében hagyott tanúfal/kitöltés szintén nincs 
ó állapotban, helyenként modern gyertyák és kis mécsesek hevernek a barlangban.

A meghagyott tanúfalak rossz állapotával más barlangok esetében is találkoztunk.9 Véleményünk 
szerint lenne megoldás a meghagyott tanúfalak állapotmegörzésének javítására: mivel nem támasztották 
meg semmivel, ezért teljesen érthető, hogy elkezdtek lepusztulni. Amennyiben már az ásatások során 
szárazon rakott kőfallal megtámasztották volna, ez nem következik be. Kő pedig a helyszínen rendel
kezésre áll. Ugyanakkor a mai ásatási technológiák mellett már nem szükséges a kitöltés ilyen szintű 

Pl: Zöld-barlang esetében is kritikán aluli a tanúfal állapota.

eltávolítása, mi sem javasoljuk.
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5. kép. Olajmécsesre vagy olajlámpásra utaló kormozó
dást nyomok (fotó: Szeredi Anna)

A lelőhelyen 1969-ben és 1970-ben végeztek 
ásatást, a munkálatokat Gáboriné Csánk Veronika 
vezette. A feltárás megkezdése előtt a barlang be
járatánál a kitöltés eredeti felszíne és a mennye
zet legmagasabb pontja között alig 70 centiméter 
volt.10 Ezt figyelembe véve, a belső terem négykéz
láb, vagy hason kúszva volt megközelíthető, onnan 
azonban (a kitöltés eredeti állapotában is) kényel
mesen járható méretű üreggé magasodott.

10 Gáboriné Csánk V. 1984. 5-6. p.
11 Gáboriné Csánk V. 1984. 7. p. / 3. ábra, 26. p.

Az ásatások során az első teremben egy közép
ső bronzkor végére datálható kincsdepót találtak. 
A hátsó teremben a kitöltés felszínén és a felső 
2 rétegben rézkori kerámiatöredékek, pattintott kő- 
és csonteszközök kerültek elő.11 Figyelembe véve 
az eredeti kitöltés magasságát és a depó jelölt helyét, 
a helyszínen megállapítható volt, hogy azon a he
lyen, ahol a kincslelet előkerült, kissé kimagasodik 
a barlang főtéje. Abban az esetben, ha a barlangba 
bekúsztak a kincs elásói, a találási pontnál felma
gasodó fötének köszönhetően „könnyebb” munka 
lehetett azon a helyen kimélyíteni a depó gödrét. 
A teremben hagyott kitöltés felszínén, a bejárás so
rán leleteket nem találtunk.

A hátsó terem falain lévő piros számozásos je
lölések Kraus Sándor véleménye szerint nem bar
langtérképezési pontok, inkább az ásatás idejéből 
maradtak ott. A jelöléseknek érdemes utánajárni 
(ásatási dokumentáció átnézése), a későbbiekben hasznos lehet a rétegek rekonstrukciója során. A jelö
léseket montmilch kezdi befedni, eltüntetni, ezért érdemes lenne ezeket felfrissíteni, amíg azonosítható
ak. A terem végében, a meghagyott tanúfal mellett alul látszik a barlang folytatása, nagy kőtömbök tor
laszolják el a tovább vezető Járatot”. Felmerül a kérdés, hogy a barlang e pontján leástak-e ténylegesen 
a kutatók a barlang aljáig, a szálkőig? Ezt a kérdést Kraus Sándor is feszegette a bejárás során, de nem 
csak erre a részre, hanem az egész barlangra vonatkozóan.

A szurdokvölgy ezen oldalán van még két ismert felszín alatti lelőhely, valamint pár barlang, ame
lyeket térképük alapján érdemes lehet felkeresni. Utóbbiak nem ismertek, mint régészeti lelőhelyek, de 
morfológiájuk és a hegyoldalban található lelőhelysűrűség azt mutatja, hogy lehetnek még az Ördög
árok szurdokvölgyében régészeti (vagy történeti) szempontból optimális üregek. A hegyoldal meredek 
mivoltának és a felszíni eróziónak köszönhetően a néhány ezer évvel ezelőtt nyitott barlangok bejárata 
mára már betemetődhetett. Terepbejárásaink alatt számos esetben tapasztaltuk, hogy érdemes a barlan
gokban a falakat és a mennyezetet is figyelni kormozódások, falfirkák miatt. Valamint fontos a barlang 
megközelíthetőségét is mérlegelni, könnyen, vagy nehezen megközelíthető-e?

A két év kutatásainak résztvevői: Szeredi Anna, Polónyi Emese, Tóth Éva Mária, Szilágyi Eszter, 
Virág Magdolna, Nyírő Ádám Artúr, Kotán Dávid Márk, Povázsay Zoltán, Regös József, Tegzes András, 
Kraus Sándor, Holl Balázs, Szabó Zoltán. - Ez úton is köszönjük minden résztvevőnek a ránk fordított 
időt és a kutatási törekvéseinket patronáló társainknak támogatásukat.
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idegenforgalmi es turista barlangjaink
2017-18. ÉVI LÁTOGATOTTSÁGA

Hegység Barlang A látogatók száma
2017 2018

Aggteleki-karszt Baradla-barlang 107 092 113 410
Béke-barlang* 10 0
Kossuth-barlang* 8 29
Meteor-barlang* 0 0
Rákóczi -bari ang 3 285 1 373
Vass Imre-barlang 329 159

Összesen 110 724 114 971

Bakony, 
Balaton-felvidék

Lóczy-barlang 16 576 14 283
Tapolcai-tavasbarlang 153 299 157 402
Csodabogyós-barlang* 3 389 3 144
Szentgáli-kölik* 253 79

Összesen 173 517 174 908

B udai -hegység. 
Pilis

Pál-völgyi-barlang 36 324 36 638
Szemlö-hegyi-barlang 33 788 34 428
Vár-barlang 25 878 29 088
Mátyás-hegyi-barlang* 8 031 8 068
Ferenc-hegyi-barlang* 414 520
Solymári-ördöglyuk* 161 403
Sátorköpusztai-barlang* 244 688
Molnár János-barlang** 1 956 2 150

Összesen 106 796 111 983

Bükk hegység Anna-barlang 27 411 24 985
Szt. István-barlang 42 765 55 152
Kő-lyuk* 234 159
Létrási-vizesbarlang* 99 105
Esztázköi-barlang* 399 408
Lilla-barlang* 10 0
Szeleta-barlang* 0 0
Bolhási-víznyelöbarlang* 24 6
Istállós-kői-barlang* Ö” 0
Vénusz-barlang* 0 4
Kecske-lyuk* 6 4
Hillebrand J.-barlang* 6 0

Összesen 70 954 80 817

Mecsek hegység Abaligeti-barlang 48 038 53 871
Tettyei-mésztufabarlang 9 799 12 738
Mészégető-források barlangja* 58 20
Trió-barlang* 266 265
Szúadó-barlang* 4 0

Összesen 58 165 66 894
Összesen idegenforgalmi 500 970 531 995

Összesen turista 19 186 17 584
Mindösszesen 520 156 549 575

* turista kiépítésű (overállos) barlangtúra
** búvár
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A BARLANGI MENTŐSZOLGÁLAT
HÍREI

11. EURÓPAI BARLANGI MENTŐ TALÁLKOZÓ

Az Európai Barlangi Mentő Szövetség (Euro- 
pean Cave Rescue Association — ECRA) a Bol
gár Barlangi Mentőszolgálat közreműködésével 
2017. október 5—8. között rendezte meg all. Eu
rópai Barlangi Mentő Találkozót a bulgáriai Vö
röskereszt Szófiához közeli (Dőlni Lozen) ok
tató központjában. A találkozóra 14 országból 
62 barlangi mentő érkezett.

A rendezvényt Antoniya Vlaykova, az European Speleological Federation (ESF) barlangi mentő bi
zottságának elnöke nyitotta meg. Bevezetőjét követően dr. Yavor Shopov, a Bolgár Barlangkutató Tár
sulat elnöke elismerő okleveleket adott át a 2016-ban a Golemia Izvor-barlangban az ország barlangász 
történelmének egyik legnehezebb mentőakciójában résztvevőknek. Ezt követően Kostadin Chifligarov, 
a bolgár tűzoltóság és polgári védelem, Iván Vidolovski, a Nemzeti Önkéntes Szövetség elnöke, Emil 
Neshev, a Bolgár Vöröskereszt Hegyimentő Szolgálatának igazgatója, valamint Dinko Novosel (Horvát
ország), az ECRA elnöke köszöntötte a résztvevőket.

A megnyitót követően kiemelt programként a barlangi mentő szervezetek és a hatóságok gyakorlati 
együttműködésének kérdései kerültek megvitatásra. Ennek során a résztvevő országok képviselői meg
osztották saját hazai tapasztalataikat.

Ezután előadásokkal és gyakorlati bemutatókkal folytatódott a találkozó. Ennek során először a bol
gár, horvát, lengyel és magyar résztvevők mutattak be ön- és társmentési módszereket. Nagy érdeklődés 
kísérte a barlangi mentéseken használt eszközök tesztelési eljárásait és a tesztek eredményeit.

Magyar részről három előadás hangzott el.
Hegedűs Gyula:

• Barlangászok a barlangászokért - a Nemzetközi 
Barlangtani Unió Barlangi Mentő Bizottságának 
50 éves története [Cavers fór Cavers — 50 years of 
UIS Cave Rescue Commission],
• Az UIS barlangi mentésekkel kapcsolatos aján- 

lása (Aggteleki megállapodás) [UIS Governmental 
Recommendation on Cave Rescues (Aggtelek Ag- 
reement)]
Tamasi Dóra:
• EU projektek és támogatási lehetőségek [EU pro- 

jects and funds] Hegedűs Gyula előadása a találkozón

77



Az ECRA közgyűlésére október 6-án, pénteken került sor. Dinko Novosel tájékoztatást adott arról, 
hogy a 2016-ban megalakításra került Orvosi Bizottság hivatalosan is elismerésre került. Ennek elnöke 
Lana Donlagic (Horvátország). A jelen közgyűlésen két új bizottság megalakítására érkezett javaslat, 
melyek elfogadásra kerültek. így megalakult a Műszaki Bizottság, melynek elnöke Guiseppe Conti-t 
(Olaszország) lett, és a Barlangi Búvár Bizottság, melynek elnökéül pedig Róbert Anzic (Szlovénia) 
került megválasztásra.

Négy új szervezet jelezte az ECRA-hoz való csatlakozási szándékát:
• Speleo-Secours Switzerland - Svájc;
• GRJ (Cave Rescue Group) - Lengyelország;
• Cave Rescue Commission - Törökország;
• Federa<?ao Portuguesa de Espeleologia - Portugália.

Felvételi kérelmüket a közgyűlés elfogadta és ezzel 19-re bővült az ECRA tagszervezeteinek száma:
• British Cave Rescue Council (BCRC) — Nagy-Britannia
• Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - Olaszország
• Corpul Román Salvaspeo (CORSA) — Románia
• Gorska Sluzba Spasavanja Cme Gore - Montenegró
• Höhlenrettungsverbund Deutschland (HRVD) - Németország
• Gorska Sluzba Spasavanja Srbije (GSS RS) - Szerbia
• Hoehlenrettung Baden-Württemberg e.V. - Németország
• Véréin fiir Höhlenkunde in München — Németország
• Hrvatska Gorska Sluzba Spasavanja (HGSS) - Horvátország
• Jamarska Resevalna Sluzba Slovenije (JRS) - Szlovénia
• Magyar Barlangi Mentőszolgálat
• Österreichische Höhlenrettung (ÖHR)/Austrian Cave Rescue Association - Ausztria
• Österreichischer Höhlenrettungsdienst - Ausztria
• nenjepHO cnacaBaHe / Cave Rescue Bulgária — Bulgária
• Savez Gorskih Sluzbi Spasavanja u BiH (GSSUBIH) - Bosznia és Hercegovina
• Speleo-Secours Switzerland - Svájc
• GRJ (Cave Rescue Group) - Lengyelország
• Cave Rescue Commission - Törökország
• Federa?áo Portuguesa de Espeleologia — Portugália

A találkozó résztvevői
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A találkozó utolsó napjának estéjén kötetlen baráti összejövetelen erősödtek tovább a szakmai kap
csolatok és a barátságok.

Hegedűs Gyula

12. EURÓPAI BARLANGI MENTŐ TALÁLKOZÓ

Az Európai Barlangi Mentő Szövetség (European Cave Rescue As- 
sociation — ECRA) ebben az évben 2018. november 1-4. között Casola 
Valsenio-ban (Olaszország) rendezte meg a 12. Európai Barlangi Men
tő Találkozót.

A mintegy 90 regisztrált résztvevő és további cca. 50 nem regisztrált 
résztvevő (elsősorban olasz barlangászok) az ECRA 14 tagszervezeté
től érkezett. A jelenlegi az ECRA ezidáig legnépesebb találkozója volt.

Az idei találkozó megfogalmazott célja az volt, hogy megismertes
se az ECRA tevékenységét a barlangászok széles körével. Éppen ezért 
az idei összejövetel a Casola Valsenio — Speleopolis-ban tartott bar
langász találkozóhoz kapcsolódóan került megrendezésre. Az ECRA 
már az első találkozó óta dolgozik azon, hogy szoros és erős együtt
működés jöjjön létre a szervezet keretein belül. Az ECRA-nak jelen
leg 19 tagszervezete van, amelyek 16 országot képviselnek. Ennek 
köszönhetően az európai barlangi mentő szervezetek közötti együtt
működés mára valósággá vált. A barlangi mentők maguk is barlan
gászok, ez adja az ECRA igazi erejét. Az érintett barlangászok köré
ben azonban az ECRA nem kellően és nem elég széles körben ismert, 

letve mi az, amit már eddig is tett a barlangi mentés és a biztonságos 
barlangászat érdekében. Ebben az évben az ECRA megragadta azt a le
hetőséget, hogy az Olasz Barlangász Szövetség (Societá Speleologica 
Italiana) Casola Valsenio-ban megtartásra kerülő éves találkozójához csatlakozzon, ahol mintegy 2000 
barlangász jött össze a világ minden részéből és így egy nagyon széles körben mutathatta be magát.

Maga Casola egy 2500 lelket számláló kisváros. A település helység névtáblája alatt egy hivatalos 
Kiegészítő táblán szerepelt, hogy „Speleopolis” és erre a néhány napra még egy barlangász társ-polgár- 
mester is megválasztásra került. A városka nagy szeretettel fogadta a vendégeket, akik latinos „visszafo
gottsággal” igyekeztek jól érezni magukat. Az errefelé gyakori esős időjárás miatt több utcát rendezvény- 
satrakkal fedtek be sok száz méter hosszan, ahol étel és ital bőségesen állt rendelkezésre, a köztereken 
pedig az ideiglenesen felállított színpadokon szórakoztatták a közönséget az alkalmi zenészek és éneke
sek — hajnalig.

Az ECRA bizottságai (technikai, orvosi, barlangi búvár) önálló workshopokat szerveztek.
Külön kiemelendő, hogy a rendezvényen részt vett és megosztotta tapasztalatait Chris Jewell, aki 

egyike azoknak az angol barlangi búvároknak, akik személyesen is részt vettek a thaiföldi Tham Luang- 
barlangban lezajlott mentőakcióban, melynek során eredményesen kimentették az árvíz miatt barlang
ban rekedt gyerek focicsapatot. Beszámolóját a meglehetősen nagy befogadó képességű moziban tartotta 
: lyan érdeklődés mellett, hogy „még a csilláron is lógtak”. A thaiföldi barlangi baleset az egész világ 
barlangászait megmozgatta, így az ECRA-t is. A szervezet felkészült az esetlegesen szükségessé váló
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közreműködésre, ennek megfelelően 6 olasz és 5 
horvát barlangi búvár állt készenlétben. A kiutazás 
pénzügyi feltételeit is sikerült megteremteni, a thai 
hatóságok azonban nem tartottak igényt a közremű
ködésre. Az esetet minden országban élénk sajtó
érdeklődés kísérte. A felkészülés során vált vilá
gossá, hogy adminisztratív akadályokba is ütközik 
az ECRA, mint szervezet által nyújtandó segítség
nyújtás. A mentőszervezetek határon átnyúló te
vékenysége rendszerint kétoldalú megállapodások 
alapj án működik, viszont ezek létrehozásához már 
a kormányokat/politikát is be kell vonni, ami meg
lehetősen bürokratikus folyamat.

A helyszín

Az ECRA casolai programjára is rányomta bélyegét a thaiföldi baleset tapasztalatainak és tanulsága
inak értékelése. Ennek során - sok minden más mellett - megvitatásra kerültek:
• a kormányzati és a civil szervezetek együttműködése,
• a barlangi mentő szervezetek nemzetközi együttműködési lehetőségei nagyméretű katasztrófák esetén,
• traumák blokkolási lehetőségei barlangi körülmények között balesetet szenvedett sérülteknél,
• több sérültes balesetek,
• a telemedicina felhasználása a barlangi mentésben (science fiction?),
• fájdalomcsillapítás és kábítás barlangi búvár baleseteknél,
• fájdalomcsillapítás barlangi baleseteknél,
• halott személy mentése forrásból és/vagy nagy mélységből,
• sérült szállítás a barlangi búvármerülő helytől a kijáratig,
• nem búvárok mentése,
• szifonon túli orvosi esetek kérdései.

ECRA 2018. évi közgyűlése tájékoztatást kapott arról, hogy szlovén barlangi mentő szervezet az idén
- az ECRA tagszervezetek közül elsőként - csatlakozott az EU katasztrófavédelmi rendszeréhez.

Az orvosi bizottság ebben az évben az anesztézia, a mentések közben szükségessé váló kábítás, illet
ve a fájdalomcsillapítás kérdéseivel foglalkozott. A kérdés aktualitását az adta, hogy a thaiföldi baleset 
elszenvedőinél kábítással csökkentették a mentési folyamattal járó stressz hatását. Az eset kapcsán azon
ban más kérdések is felmerültek. Ilyen például az orvosok jogi védelme nemzetközi missziók esetén. 
Ennek egyik kulcskérdése, hogy hogyan lehet elfogadtatni az orvosi felkészültségüket egy másik ország
ban, hogyan tudnak egy olyan országban működni, ahol formálisan nincs az orvosi működésre engedé
lyük. Az ilyen kérdéseket még az indulás előtt tisztázni kell. Miután emberéletekről van szó, felelősen 
csak a saját eszközeiket és protokolljaikat tudják használni és ez nem mindig egyezik az adott ország 
előírásaival. Hiába íratnak alá velük különböző nyilatkozatokat, az orvosok közül sokan (pl. Oroszor
szágban) azt el sem tudják olvasni. Ehhez a kérdéskörhöz csatlakozik a használható gyógyszerek alkal
mazhatósága is (pl. fájdalomcsillapítók, kábítószerek stb.), melyekre országonként eltérő szabályozás 
lehet érvényben.

Dinko Novosel, az ECRA elnöke tájékoztatta a közgyűlést, hogy egy új szervezet nyújtotta be tag
felvételi kérelmét, az Israel Cave Explorers Club. A Club jelenlévő képviselője elmondta, hogy a bolgár 
barlangászok Holt-tenger menti expedíciója során találkoztak az ECRA hírével. Ok egy viszonylag új 
szervezet és fejleszteni szeretnék barlangi mentő felkészültségüket, melyhez az ECRA-t jónak tartják.

Hegedűs Gyula javasolta a Nemzetközi Barlangtani Unióval (Unión Internationale de Spéléologie
- UIS) való együttműködés kialakítását. Az UIS belső működési szabályzata háromféle partneri együtt
működést tesz lehetővé. Ezek közül az ECRA a „Cooperating Organizations” követelményeinek felel
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A találkozó résztvevői

~eg, ezért javasolta, hogy az ECRA nyújtson be kérelmet az UIS Cooperating Organization státusra, 
alamint támogassa az UIS „Barlangok és Karsztok Nemzetközi Eve — (IYCK 2021) kezdeményezését.

A tervek szerint a következő, immáron 13. Európai Barlangi Mentő Találkozó Törökországban lesz.

Hegedűs Gyula

MENTÉS A THAM LUANG-BARLANGBÓL 
(THAIFÖLD)

Amikor 2018. június 23-án egy gyerek-futball klub 12 tagja- 11-16 év közötti fiúk —és 25 éves edző
ik. aki korábban 10 évig buddhista szerzetes volt, egy rövidre tervezett túrára indult az észak-thaiföldi 

Tham Luang-barlangba, még nem gondolták, hogy 18 napot fognak bent tölteni, és egy addig példátlan, 
emzetközi mentőakció fogja őket a felszinre segíteni. Bár a bejáratnál tábla jelezte, hogy júliustól no- 
emberig a barlang látogatása a monszun miatt veszélyes, semmi nem utalt arra, hogy az esőzés rövid 
15n belül megérkezik.

Mintegy 4 km-t mentek befelé a Pattaya Beach nevű teremig. Körülbelül 2 óra múlva elindultak ki
ké. de meglepve tapasztalták, hogy az úgynevezett T-elágazásnál a röviddel azelőtt még száraz járatot 

; öntötte a víz, és nem tudnak kimenni.
Közben beesteledett, és a szülök elkezdték keresni a gyerekeiket. Megtudták, hogy a barlangba men- 

rk. amelynek bejáratánál a természetvédelmi őrök azzal fogadták őket, hogy a járatokat elöntötte a víz, 
*em tudnak segíteni. Erősítést kértek, a falu polgármesterét és a helyi önkéntes mentőket hívták, de 
ízesítették a tartományi kormányzót is. Futótűzként terjedt a hír, így estére a bejárat környékén már 
■yüzsögtek a rendőrök és katonák. A barlang bejáratának környékét kivilágították, a keresés gyorsan 
eszkalálódott, és a bejárat környéke irányító központtá alakult.
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T gyermek focicsapat a barlangi túra előtt

Közben a fiúk a barlangban nem estek kétségbe, azt gondolták, hogy amilyen gyorsan jött a víz, olyan 
gyorsan le is fog apadni. Mintegy 200 m-t visszamentek a Planetárium nevű részre, és lefeküdtek a hideg 
talajra. A barlang hőmérséklete 23 °C volt.

Reggelre a Thai hadsereg SEAL (Sea, Air, Land) elit alakulata is megérkezett. A bejárat körül kialaku
ló káosznak a belügyminiszter érkezése vetett véget. Anupong Paochinda tábornoknak mind a felkészült
sége, mind a hatásköre megvolt ahhoz, hogy irányítsa a folyamatokat. Innentől vált szervezetté a mentés. 
Az angol, de Thaiföldön élő 63 éves Vemon Unsworth, aki már 16 éves kora óta barlangászott, gyorsan 
átlátta a helyzetet. Megkereste a belügyminisztert, és a kezébe nyomott egy papírt:

„ Nagyon megy az idő!
1. Rob Harper
2. Rick Stanton
3. John Volanthen

Ok a világ legjobb barlangi búvárai.
Kérem, hogy lépjen velük érintkezésbe, 
amilyen gyorsan csak lehet a UK nagykö
vetségen keresztül."

A tábornok telefonért nyúlt, kérdése rövid volt: „ Mennyi időn belül tudnak a repülőtéren lenni? ” Hat 
órán belül mindhárman a levegőben voltak útban Bangkok felé.

Az eső egész éjszaka esett, a vízszint óránként 10 cm-t emelkedett. Szivattyúkra volt szükség. Június 
26-án kezdtek szivattyúzni. A mentőakció során mintegy 2,7 millió m3 vizet mozgattak meg. A kiszivaty- 
tyúzott víz több száz gazda termőföldjét tette tönkre a környéken. Senki nem tiltakozott - a gyerekek 
fontosabbak voltak, mint a rizs.

Az USA Indo-Pacific Parancsnokságának okinawai támaszpontján június 27-én hajnalban csörrent 
meg a telefon. Charles Hodges őrnagy vette fel és egy óra múlva a légierő speciális műveleti egységének 
30 fős csoportja hagyta el a bázist. Másnap hajnalban érkeztek a barlanghoz. Ezen a napon az eső 1 órán 
belül 3 m-rel emelte a vízszintet a barlangban.

Június 29-én a Beijing Peaceland Foundation, másnap pedig az Australian Federal Police tagjai ér
keztek meg. Ekkor az angol búvárok azzal szembesültek, hogy a thai SEAL nem akarja engedni őket 
merülni, mert ez az ő országuk és az ő mentőakciójuk. Bár a thai hatóságok hivatalosan kérték fel őket, 
a katonák ezt nem akarták.
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Július 2-án az orvosok elemezték
- helyzetet — a gyerekek életben mara- 
tísi esélye ennivaló nélkül 10%. Ha
- 0. napon sem találják meg őket, ak- 

: r stratégiát váltanak, a mentés átala-
<_il. és már nem élőket keresnek.

A barlangban az egyik fiúnak volt 
rája, így pontosan tudták, hogyan te- 
< az idő. Július 2-ára már kezdték 

; ladni a reményt a megmenekülésük- 
*e. Világításuk régen nem volt, 245 
zrája nem ettek és az egyetlen dolog, 
mit tehettek, imádkoztak. 20 óra kö- 
-11 hangokat hallottak. Először azt hit
ték. hogy hallucinálnak, de ehelyett 
■ et ember jelent meg búvár felszere- 
esben (Rick Stanton és John Volant- 

Búvárok úton a barlang bejáratához

- en - UK). 40 percet töltöttek az ottlévőkkel és látták, hogy mindenki életben van. Csak néhány lámpát 
_dtak otthagyni, ennivaló nem volt náluk, de megígérték, hogy haladéktalanul küldenek azt is. A hír,

■ agy mindenki életben van, előbb ért a felszínre, mint a búvárok.
A legfontosabb az volt, hogy élelmet és felszereléseket juttassanak be. 4 fő vállalkozott erre - dr. Pák 

_-.ai katonaorvos és 3 fő thai SEAL katona. Veszélyes vállalkozás volt, mert a thai SEAL tagjai nyílt vízi 
~ -varok voltak, es nem kaptak barlangi kiképzést.

Aztán számba vették a mentési lehetőségeket. Abban egyetértés volt, hogy nincs egyértelmű, kocká
zatmentes megoldás. 3 alternatíva merült fel:
• 4—6 hónapig életben tartani őket, amíg elmúlik a monszun;
• keresni egy olyan, eddig ismeretlen járatot, amin 
i felszínre lehet hozni őket (több, mint 400 közeli 
zarlangot kutattak át, közülük 28-at részletesen);
• és a legkockázatosabb, hogy búvárúton menteni ki 

: <et (minden fiú tudott valamennyire úszni, de még
>ha nem búvárkodtak még nyílt vízen sem).

Július 5-re világossá vált, hogy az egyetlen meg- 
: dás a búvárút - a barlangban fogyott a levegő és 
-iius 10-től nagy esőzéseket jósoltak. Ehhez a fiúkat 

; kell kábítani, és a teljes arcot lefedő maszkban tud- 
zk kihozni őket a búvárok. Nagy problémát jelentett 
- maszkok mérete. Ezeket felnőtteknek gyártják, és 
: részt nagyok voltak a fiúk kicsi fejére.

Az angol búvárok összesen 2 barlangi búvár altató 
: rvost ismertek a világon: egy franciát és az auszt- 
~il Dr. Richard Harris-t. Ez utóbbi Craig Challen-nel 
znpen egy búvár túrára készült, amikor kaptak egy 
zelefont. Mindössze 45 percük volt a tervük módosí- 
zasára és kiérni a reptérre. Közben némi bürokráciára 
s szükség volt, mert Dr. Harris orvosi diplomáját ér- 
ényesítenie kellett a Thai Medical Board-nak ahhoz, Rick Stanton teljes felszerelésben
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A közös munka szabályai A búvármaszk uszodai kipróbálása — John Volanthen 
és Rick Stanton

hogy orvosi tevékenységet folytathasson, és mindkettőjüknek szüksége volt diplomáciai mentességre 
is. Mire július 6-án a barlanghoz érkeztek, a thai hatóságok mindent elintéztek. Az azért nyugtalanította 
őket, hogy ha a dolgok nem jól végződnek, akkor nem biztos, hogy elhagyhatják az országot.

Időközben kiderült, hogy a thai katonai búvároknak a feladat túl nehéz, de nem volt idő várni. John 
Volanthen bejelentette a thaioknak, hogy ők végrehajtják azt a feladatot, ami még a világ legjobb búvárai 
számára is kihívás volt. Gyakorlatilag az angolok ultimátumot adtak - ha búvárúton megpróbálják, akkor 
néhányan életben maradhatnak, ha nem, akkor mind meghalnak. Erősítésre volt szükségük, ezért értesí
tették Jason Mallinson-t és Chris Jewell-t a British Cave Rescue Organization tagjait, akik haladéktalanul 
elindultak Thaiföldre.

Július 6-án baleset történt. Sámán Kunan (37), aki korábban a Thai Navy SEAL tagja volt, meghalt. 
Sámán július 1-én érkezett a barlanghoz. Társával július 5-én 10.30-kor indultak a barlangba, feladatuk 
tartalék búvárpalackok bevitele volt a búvárútvonal belsőbb részeibe. Társa egyszer csak azt vette észre, 
hogy nem mozog. Elvitte egy olyan helyre, ahol meg tudta vizsgálni és megpróbálta újraéleszteni, de 
nem járt eredménnyel. A merülő társ másnap hajnalban, 15 órával a merülés megkezdését követően 
érkezett a felszínre a hírrel. Senki nem tudja, hogy mi történt.

Július 7-én a közeli város uszodájában angol búvárok thai és amerikai katonák kíséretében három ön
ként jelentkező gyerekkel kipróbálták, hogyan lehet őket a víz alatt szállítani. Aztán végig modellezték 
az egész mentési folyamatot: Dr. Harris elkábítja a fiúkat és a legnehezebb munkát, a víz alatti szállítást 
az angol búvárok (Rick Stanton, John Volanthen, Chris Jewell, Jason Mallison) fogják végezni. A leve
gős szakaszokon segítő búvárok fogják ellenőrizni és átvenni a „csomagot”, majd elvinni a következő 
merülési pontig. Amikor elérkeznek a búvárútvonal végéhez, az amerikai katonák átveszik, orvosuk 
megvizsgálja a fiúkat, majd transzport hordágyba átteszik és a felszínre szállítják őket.

A szállításhoz teljesen el kellett kábítani a fiúkat. Az egyik legnagyobb kockázat az volt, hogy a víz 
alatt pánikba esnek. Mivel korábban ilyenre nem volt példa, Dr. Harris-nak kellett kitalálnia az eh
hez szükséges gyógyszer koktélt. A mentőakció kockázata hihetetlenül magas volt. Az amerikai katonai 
egység parancsnoka, Hodges őrnagy tájékoztatta a thai hatóságokat arról, hogy a mentés sikerességét 
60—70%-ra becsülik, vagyis 3—5 gyerek nem fogja túlélni. Chris Jewell ezt még megtoldotta azzal:,, Még 
abban sem voltunk biztosak, hogy mi túléljük. ”

A szülőket is tájékoztatták, és írásbeli beleegyezésüket kérték az akcióhoz.
A mentés megkezdése előtt a bentrekedteknek részletesen elmondták, hogy mi fog történni velük. 

Elmagyarázták a kábítás szükségességét és a szállításuk terveit. Lehetőséget adtak nekik, hogy néhány 
soros üzenetet küldhessenek felszínen várakozó rokonaiknak, kimondatlanul is arra gondolva, hogy talán 
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ez lesz az utolsó életjel tőlük. A szülők nem hibáztatták az edzőt, hanem hálával gondoltak arra, hogy
— indent megtett gyermekeik életben tartásáért.

Július 8-án reggel még egy végső egyeztetésre jöttek össze az akció résztvevői, majd 10 órakor elin- 
t-iltak a barlangba. A merülést 11.50-kor kezdték meg. A kimentésre kerülő fiúk sorrendjének megha- 
zrozását az edzőre bízták. O ismerte legjobban a gyerekeket. Ekkor már 16. napja voltak a barlangban.

Az első fiút 16.50-kor adta át Jason a barlangban várakozó amerikai katonáknak. Mintegy százan 
itták kézről kézre a hordagyat a bejáratig, ahol thai orvosok vették át, és a közeli kórházba szállították 
tivizsgálásra és megfigyelésre. Aznap 21.00-ig további 3 fiút sikerült a felszínre szállítani. Ezzel az is 
tebizonyosodott, hogy a mentésre kidolgozott módszer működik.

Másnap ugyancsak 4 fiút sikerült a felszínre szállítani. Július 10-én 19.00-kor mind a 12 fiú és az edző- 
_k a felszínen volt. Már csak Dr. Pák és három SEAL katona voltak hátra, akik egy egész hetet töltöttek 

_ barlangban. Ők 2 órával az utolsó fiú kiszállításának megkezdése után indultak kifelé. 23.00-ra minden- 
a felszínre ért.
A gyerekek július 18-án hagyták el a kórházat. 23-án 11 fiú és az edző egy buddhista kolostorba vo-

- alt. Az egyik fiú keresztény volt, ő templomban mondott köszönetét a kimentéséért. All fiú 13 napig 
_aradt a kolostorban, ők augusztus 5-én jöttek ki. Az edző még további heteket töltött ott, ahol a fiúk 
esténként meglátogatták.

Összefoglalóan néhány eddig nem említett adat:
• a Tham Luang-barlang 10 316 m hosszban és 85 m mélységben ismert (Thaiföld 4. leghosszabb har
angja);
• a barlang 460 m tszf. magasságban nyílik;
• a búvár útvonalon legszűkebb rész: 38x72 cm;
• a legmélyebb merülés — 6,2 m;
• a fiúk tartózkodási helye 800-1000 m-re volt a felszíntől;
• a befoglaló hegy: Dói Nang Non (Alvó Hölgy Hegye) gránit és mészkő, a barlang a kettő között 
-eanderezik;
• a merülések során 700 búvárpalackot használtak;
• az út a bejárattól, feladat végrehajtása nélkül 6 óra befelé és 4 óra kifelé;
• a mentésben résztvevők nemzetisége:

- ausztrál — kanadai
- belga — kínai
- dán - ukrán
- egyesült királyság-i — thai
- finn — szingapúri
- francia — USA
- izraeli

Nemcsak az egyes nyelvek között kellett tolmácsolni (főleg thai-angol), hanem a nyíltvízi és a tech- 
"ikai/barlangi búvárok szakzsargonja között is.
• a mentésben 100 szervezet képviseletében több, mint 10 000 fő vett részt, köztük

- 900 rendőr;
- 2000 katona;
- 100 búvár;

• napi 20 000 adag étel készült;
• a környék szállodái, üdülői, magánházai megnyitották ajtóikat a mentésben résztvevőknek — aludni, 

enni, mosni a sáros ruhákat — ingyen;
• a hírek továbbításában 193 hírügynökség 631 sajtómunkása vett részt (napi 2 sajtótájékoztató volt).
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A kép forrása: news.com.au

A CIKKBEN LEÍRTAK FORRÁSA

Chris Jewell beszámolója, 12. Európai Barlangi Mentő Találkozó, Casola Valsenio, Olaszország, 2018. november 
Liam Cochrane: The Cave, Harper Collins Publishers, Australia, 2018.
Matt Gutman: The Boys in the Cave, Harper Collins Publishers, USA, 2018.
James Massola: The Great Cave Rescue, Duckworth Books, United Kingdom, 2019.

Hegedűs Gyula
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Társuíati éCet
KÖZGYŰLÉSEK

2017. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS

2017. április 22-én került sor a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 2017. évi rendes Közgyű- 
ésére. A Közgyűlésen 32 tag jelent meg személyesen, 17-en meghatalmazott útján képviseltették magu- 

Sajnálatos, hogy a 40 évesnél fiatalabb korosztályt mindössze 5 fő képviselte.
A közgyűlés keretében az Érembizottság

- a barlangok - kiemelten a hévizes barlangok — földtani-fejlődéstörténeti kutatása terén publikált ered
ményeiért Kraus Sándort Kadic Ottokár éremmel
- a karsztkutatás területén évtizedek óta végzett, kiemelkedő tudományszervező és oktató-nevelő mun- 

■ isságáért dr. Veress Mártont Papp Ferenc éremmel tüntette ki.
- A közgyűlés az alábbi témakörökben hozott határozatokat:
- Az Érembizottság javaslata alapján Zentai Ferencet és Szolga Ferencet tiszteleti taggá választotta.
- Kosztra Barbara ismertette a főtitkári beszámolót, melynek kivonata a következő cikkben megtalál

ható.
- Szilágyi Zsolt ismertette a 2016. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést. A Társulat 2016. 

= i eredménye technikailag negatív (-1 012 000 Ft) volt, az időbeli elhatárolások (2016-ban beérkezett, 
;e 2017-ben felhasználandó tételek, 1 760 000 Ft) és egy behajthatatlan követelés (474 000 Ft) könyve
lése miatt.
- A Közgyűlés tudomásul vette a Felügyelőbizottság jelentését és beszámolóját. Majd elfogadta a főtit

kári beszámolót és — egy korrekcióval — a pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést.
- A Közgyűlés tudomásul vette a Karszt- és Barlang Alapítvány beszámolóját és megköszönte az el- 

—.últ 25 éves működésről szóló jelentést. Az Alapítvány 2016-ban 300 000 Ft támogatást tudott kioszta-
és jelezte, hogy a 2017. évben nem tud támogatási forrást biztosítani.

- A 2016-ban megválasztott Felügyelőbizottság (FB) elnöke, Csepreghy Ferenc József 2017. március 
20-án váratlanul kilépett a Társulatból, feladatát Tényi Varga Gusztáv FB tag vette át, aki az elnöki feladá
st átvette, a póttag, Thieme András rendes taggá lépett elő, azzal a kikötéssel, hogy a 2017-es Közgyűlés

- teljes felügyelöbizottságot újraválasztja. A 2017. évi közgyűlés az alábbi Felügyelöbizottságot válasz
ba meg: elnök dr. Csepregi István, tagok Körösi Gyula, Tényi Varga Gusztáv, póttag Szilvay Péter.

- A Közgyűlés elfogadta a 2017. évi munkatervet és költségvetést. A munkaterv két sarkalatos pontja 
_z ügyvezető titkár pótlása Fleck Nóra nyugdíjba vonulása miatt, és a felkészülés a Társulat irodájának 
költöztetésére a jelenlegi székhely átalakítása miatt. [A szerkesztő megjegyzése: az átalakítás jelen szám 
apzártáig nem valósult meg, így költözésre nem került sor. ] Az FB javaslatára az elnökségi munkameg- 
: sztás hatékonyabbá tétele és az SZMSZ első változatának elkészítése határidő megjelöléssel került bele 
2 2017. évi munkatervbe. A Társulat gazdálkodása évek óta borotvaélen táncol, állandó bevételei nem 
fedezik az állandó kiadásokat. Az ebből való kilábalást — a Társulat fennmaradását - a taglétszám növe- 
ese és a tagok által hozzáadott önkéntes munka növelése jelentheti. A 2016-os Közgyűlésen a Faraday 
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Egyesület által felajánlott céltámogatás beérkezésének időpontja bizonytalan, ezért azt a 2017-es költség
vetésben nem vettük figyelembe.
- A Közgyűlés határozatot hozott a tagdíj kedvezmények igénybevételének feltételeiről. Ennek értelmé

ben a „kedvezmény igénybevételének feltétele a kedvezményre jogosító jogviszony/körülmény fennállá
sa a tárgyév legalább 50%-ban, valamint ennek bizonyítása közokirattal vagy minősített magánokirattal”.
- Tagi kérésre az Alapszabályba bevezetésre és szabályozásra került a „gyermek tagi jogviszony”, 
az Alapszabály 3.§ és 5.§ és a technikailag kapcsolódó szakaszok módosításával.
- Hegedűs Gyula a Társulat UIS megbízottja előterjeszti a Nemzetközi Barlangtani Unió alapszabályá

ban javasolt változtatásokat, melyek érintik a Társulatot is, mint alapító szervezetet. Az UIS a megújítás 
keretében növelni kívánja a gyakorlati barlangászatot segítő tevékenységét. Társulatunk szempontjából 
a legfontosabb változás a tagdíj növekedése évi 50 euróról 240 euróra. Tagi javaslatként felvetődött 
az UIS tagság előnyeit igénybe vevő nem MKBT tagok hozzájárulása az UIS tagdíj befizetéséhez.

A Közgyűlés anyagai és a határozatok száma és pontos szövege a barlang.hu Dokumentumtárában 
megtalálhatóak.

2016. évi főtitkári beszámoló összefoglalója
2017. április 22-én a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat éves rendes Közgyűlésén Kosztra Bar

bara főtitkári beszámolójában a tisztújítás óta eltelt időszak legfőbb eredményeként a taglétszám 20%-os 
növekedését emelte ki: a 74 új belépővel megállt az évtizede tartó taglétszámcsökkenés.

A beszámoló a tagság által kijelölt és az új elnökség által követett alábbi öt stratégiai területre fóku
szált. E helyt terjedelmi okból területenként néhány tényt és témakört emelünk ki a 2016. év eredményei, 
tevékenységei közül, felsorolásszerűen. Akinek az érdeklődését felkeltik e témakörök, a beszámoló tel
jes szövegét és mellékleteit a barlang.hu honlapon olvashatja: Dokumentumtár/MKBT/MKBT munka
tervek és beszámolók.

Átláthatóság, szervezeti működés javítása
Szervezeti struktúrát egyszerűsítő új alapszabály elfogadása; Tisztújítás; Elnökségi ülések nyilvános

ságának javítása a meghívottak körének bővítésével és részletes jegyzőkönyvek közzétételével; Hatá
rozatok Könyve; Tagnyilvántartás javítása; Tagdíjfizetési morál javítása; Pénzügyek következetességé
nek és átláthatóságának javítása a Felügyelőbizottság javaslatai alapján (kiemelendő Csepreghy Ferenc 
munkája, aki gyakorlatilag elvégezte az elmúlt két év könyvvizsgálatát); Leltár és készletnyilvántartás 
elkészítése; Szerződés-nyilvántartás; Új könyvelő; Szakosztályok nyilvántartásának javítása és rendsze
res kommunikáció;

Két új szakosztály jött létre: a Cave Kids Országhatáron Kívüli Geológiai Túrákat Szervező Szakosz
tály és az MKBT Történeti és Régészeti Szakosztály (TöRéSz).

Kommunikáció (a barlangászokkal, más szervezetekkel, a társadalommal)
Online kommunikáció javítása és a tartalom harmonizálása a közlési csatornák között - honlap, le

velezőlista, Facebook; Honlap teljes átalakítása nagyobb munka, forrásigényes, ezért későbbre tolódik; 
Közös eseménynaptár (program@barlang.hu); Online kérdőívek; Megbeszélések kutatócsoportokkal, szak
osztályokkal; Elnökségi nyeremény-felajánlások rendezvényekre; Megbeszélések más szervezetekkel: 
FM Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály, ANPI, DINPI, BMSz, Magyar Hegy- és Sport
mászó Szövetség, FM Vadonleső program; MKBT megjelenés külső rendezvényeken 6 alkalommal, kb. 50 
önkéntes bevonásával, 8-10 ezer embert érve el; UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága támogatja az UIS 
„2021 - a Barlangok Eve” kezdeményezését és ezt a 2017-es UNESCO közgyűlésen szavazatával is 
megerősíti.
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7 rdekképviselet, érdekvédelem, partnerkedvezmények
.MKBT tagság előnyeinek kommunikációja; Vásárlási kedvezmények újratárgyalása, megerősítése, bő

rése; Sziklamászó engedélyek MKBT tagok részére; DINPI-MKBT közös levél MAFI-nak a Verocs 
.söpört könnyebb lejutásáért a Mátyáshegyi-barlangba; Magyar Természetjáró Szövetség Természetjáró 
Kártya (TÉKA) előnyeinek (pl. 20% vasúti kedvezmény) jobb kommunikációja és közös intézés a tagok 
számára; Tárgyalások barlanglátogatási díj alóli mentesség ügyében.

'rakmai munka, programok
60. Barlangnap - Klastrompuszta, Ariadne szervezés, 279 résztvevő, 118 túra, nullszaldós; Szakmai 

-apók — Eger, 147 résztvevő, 38 előadás, pozitív visszajelzések, előadások a honlapon, nyereséges; Ta-
■ -Lmányutak - Felvidék 24 résztvevő, Erdély 25 résztvevő, Osztrák Barlangnap 17 résztvevő, mindegyik 
pozitív mérleggel zárt; Megemlékezés a Barlangkutató Emlékkertben; Szerdai MKBT előadások - 10 al- 
• alommal; Cholnoky pályázat - kevés pályamunka; Szakértői munkák; Feltárások.

■ azdálkodás (külső és belső erőforrásokkal)
A működési kiadásokat éppen csak fedezik az állandó bevételek; Pályázati bevételek bizonytalanok; 

•ö a taglétszám, így a bevétel is; Komoly szellemi vagyon és önkéntes kapacitás a tagságban, de jobban
■ kell használni; Mindenre van segítő, csak konkrétan és időben kell kérni; nem optimális az elnöksé
gen belüli munkamegosztás; Az FB elnöke a Társulatból való kilépéssel visszaadta megbízatását; Nagy 
cihívás nyugdíjba vonuló ügyvezető titkárunk munkájának átadása utódjának.

A gazdálkodásunkat és eredményeinket összefoglalva elmondható, hogy bár szervezetileg és létszá
mot tekintve a Társulatban komoly fejlődés tapasztalható, gazdaságilag borotvaélen táncolunk. Ebben
- kényes egyensúlyban a tagdíj a mérleg nyelve, ezért a továbbiakban is a legfontosabb törekvéseink:
- A taglétszám növelése a Társulat olyanná alakításával, amilyet a barlangász, barlangkutató közösség 
gényel.
- A tagság és nem tag barlangászok bevonása a tevékenységeinkbe, jobb munkamegosztás.

Köszönjük mindenkinek a barlangász közösség érdekében végzett munkát. Jelmondatunk továbbra 
s: .1 Társulat annyi, amennyit a tagjai összeadnak!

2018. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS

2018. április 14-én került sor a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 2018. évi rendes Közgyűlé
sére. A Közgyűlésen 22 tag jelent meg személyesen, 25-en meghatalmazott útján képviseltették magukat, 
gy a teljes tagság alig több mint 10%-a vett részt a Társulat legmagasabb szintű döntéshozó testületének 
munkájában.

A közgyűlés keretében az Érembizottság
- a barlangkutatás története és kimagasló személyiségei tárgyában évtizedek óta folytatott tudomány- 

rténeti. biográfiai és bibliográfiai munkásságáért Székely Kingát Kadic Ottokár éremmel,
- a Bükk régészeti jelentőségű barlangjaival kapcsolatban hosszú ideje kifejtett, magas színvonalú tu- 
z ományos ismeretterjesztő tevékenységéért Regős Józsefet Papp Ferenc éremmel tüntette ki,
- a Kosztra Barbara által vezetett társadalmi szemléletformáló kollektíva részére, a karsztok és barlan- 

gok jelentőségét és védelmük fontosságát a Társulat képviseletében, külső rendezvényeken megjelenítő 
’.evékenységükért Hermán Ottó emléklapot,
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- a Baradla-barlang Jósvaföi-szakaszát kutató, Ba Julianna és Polacsek Zsolt által vezetett kollektíva 
részére, a Hosszú-Alsó-barlang aktív járatának eléréséért és első jelentősebb szakaszának feltárásáért 
Vass Imre emléklapot adományozott.

A Közgyűlés az alábbi témakörökben hozott határozatot (a közgyűlés jegyzőkönyve, a határozatok 
száma és pontos szövege a barlang.hu Dokumentumtárában található):
— Az Érembizottság javaslata alapján dr. Czajlik Istvánt tiszteleti taggá választotta.
- Egyhangú szavazással Felügyelőbizottsági tagsági tisztségre Gál Zitát, elnökségi tagnak Lénárt Ibo

lyát és Gyovai Tamást választotta meg.
A 2016-ban megválasztott Felügyelőbizottság (FB) tagja, Körösi Gyula tisztségéről (vidékre költözé

se kapcsán) lemondott, feladatát a közgyűlésig az FB póttagja, Szilvay Péter vette át. A2016-ban megvá
lasztott elnökség két tagja, Laufer Csaba (egészségügyi okból) és Szilágyi Zsolt (más kötelezettségeire 
hivatkozva) is benyújtotta lemondását.
— Elfogadta a 2017. évről szóló főtitkári beszámolót.

Kosztra Barbara ismertette a főtitkári beszámolót, amelyben öt terület alább címszavakban összefog
lalt fejleményeit és eredményeit mutatta be (a teljes beszámoló a honlapon olvasható):
a) Szervezet és működés: taglétszám további növekedése; tisztségviselők személyében bekövetkezett 

változások; Fleck Nóra nyugdíjba vonulása és Köblös Gabriella munkába állása; elnökségi és FB 
munka; nemzetközi szervezeti tagságok — évi közel 200 000 Ft-ba kerül!; új könyvelő; negyedéves 
mérleg és pénztárzárás; szakosztályok.

b) Kommunikáció (barlangászokkal, más szervezetekkel, a társadalommal): honlap újdonságok; tájé
koztató átalakítása; díjfelajánlások rendezvényekre; társadalmi szemléletformálás külső rendezvé
nyeken.

c) Érdekképviselet, érdekvédelem: sziklamászó engedélyek; partnerkedvezmények; érdekegyeztető fó
rum és etikai kódex kezdeményezése; Verocs-Bamesz közös program.

d) Szakmai munka: anyagilag is sikeres saját rendezvények; feltáró kutatások (hazai, külföldi eredmé
nyek); szerdai előadások; Fosszília Klub, Öreg Barlangászok FB csoport; Cholnoky eredmények; 
nemzetközi konferencia-részvételek; saját szakmai munkák.

e) Gazdálkodás: bevételnövelés - rendezvények, pályázatok, 1%; kiadáscsökkentés - részmunkaidős 
alkalmazott; eszközpark bővülése - kötél, nyomtató; bevételek-kiadások összetétele; munkaszámos 
eredmény-kimutatás.
A gazdálkodásunkat és eredményeinket összefoglalva elmondható, hogy bár szervezetileg a Társu

latban további fejlődés tapasztalható és gazdálkodásunk is stabilizálódik, az állandó bevételeink nem 
fedezik álladó kiadásainkat. Működési pályázatok nincsenek, a pályázatokból megvalósítható projektek 
végrehajtásához viszont sok önkéntes munkára van szükség. A tagság ugyan tovább növekszik, de soka
kat nem érünk el, ezért fontos az érdekképviseleti tevékenység javítása, a tagság előnyeinek bővítése és 
az MKBT léte értelmének jobb kommunikálása. Jelmondatunk továbbra is: A Társulat annyi, amennyit 
a tagjai összeadnak!

Főtitkár mindenkinek megköszönte 2017. évben a barlangász közösség érdekében végzett munkát, 
a tisztségviselők közül kiemelve dr. Csépe-Muladi Beáta, Huber Kilián és Sári Attila elnökségi tagok, 
a Felügyelőbizottságból pedig Tényi Varga Gusztáv munkáját.

- Elfogadta a 2017. évről szóló közhasznúsági és pénzügyi beszámolót.
Főtitkár ismertette a Társulat közhasznúsági és pénzügyi beszámolóját. Kiemeli, hogy a Társulat pénz

ügyi helyzete stabilizálódik, mely tendencia a taglétszám bővülésének, a sikeres pályázatoknak és az al
kalmazottunk részmunkaidős foglalkoztatásának köszönhetően várhatóan folytatódik. A 2017-es évet 
a Társulat (a 2016-osnál jóval kisebb) 432 ezer forintos hiánnyal zárta, ez azonban az időbeli elhatárolá
soknak köszönhetően likviditási gondokat nem jelentett. A beszámoló mérlege és eredmény-kimutatása, 
valamint a teljes beszámoló a honlapon olvasható.
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- Elfogadta a 2017. évről szóló Felügyelő Bizottsági beszámolót.
Dr. Csepregi István elnök ismertette a Felügyelő Bizottság (FB) beszámolójának tartalmát. Tényi- 

irga Gusztáv FB tag a Társulat gazdálkodásával kapcsolatos FB véleményt mutatta be. Az FB 2018. 
—árcius 29-i ülésén és korábban az elnökségi üléseken megtárgyalta a Közgyűlés - számára releváns - 
ir irendi pontjait (főtitkári beszámoló, közhasznúsági jelentés és éves beszámoló, 2018. évi munkaterv 

s költségvetés), azokat a Közgyűlés által elfogadásra javasolja.
Ugyanakkor két feladatkörben hangsúlyozta az előrelépés időszerűségét és fontosságát. Egy felől kez

deményezte az Elnökségnél, hogy - a korábbiakban jelzett szervezeti és működési szabály zat elfogadá- 
illetve a gazdálkodási stratégia megalkotása mellett - vizsgálja felül az Alapszabályt, áttekinthetősé- 

zf. illetve a változó jogszabályi környezethez való igazodás jegyében, másfelől kezdeményezi az MKBT 
z-dekképviseleti, érdekvédelmi feladatok pontos meghatározását, illetve ennek megfelelő stratégia és 
■tézményrendszer kialakítását. Ezek kialakításában - szükség szerint - a Felügyelő Bizottság is részt 

vesz.
A Közgyűlés tudomásul vette a Felügyelőbizottság jelentését és beszámolóját. Majd elfogadta a főtit- 

• ári beszámolót és — egy korrekcióval — a pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést.
- Elfogadta a Karszt és Barlang Alapítvány beszámolóját.

Hegedűs Gyula, a kuratórium elnöke tájékoztatást nyújtott a Karszt és Barlang Alapítvány elmúlt évi 
Tevékenységéről. Az Alapítvány a tőkegarantált értékpapír hozamcsökkenések és az SZJA 1% bevétel 
csökkenése miatt a 2017. évben nem tudott támogatási forrást biztosítani. Az Alapítvány fennállásának 
Teljes időszaka (1992-2018) alatt az Alapítvány összesen 11 631 799 Ft vissza nem térítendő és 330 000 Ft 

sszatérítendő támogatást osztott ki. 2017. december 31-én az alapítvány pénzvagyona 10 527 000 Ft. 
-. beszámoló megtalálható a Társulat és az Alapítvány honlapján.
- Elfogadta a 2018. évi munkatervet és költségvetést. A munkaterv tartalmazza a hosszú- és rövidtávú 

Terveket, amelyek kiterjednek a rendezvényekre, kiadványokra, szakmai feladatokra, szervezeti- és tár-
edalmi kapcsolatokra, és a finanszírozásra. Az idei év jelentős feladata lesz az arculatfejlesztés, amelyre 

pályázati forrás is rendelkezésünkre áll. Továbbra is hangsúlyos a saját rendezvények fejlesztése, vala- 
—int társadalmi szemléletformálás folytatása külsős rendezvényeken való megjelenéssel.

2018. évi költségvetési terv: a tervezhető kiadások és bevételek alapján a 2018. évre várható ered- 
~ény 266 000 Ft. A mérleget a bevételi oldalon a NEA Egyedi támogatás (1,8 M Ft) és a rendezvények 
írható nyeresége, a kiadási oldalon pedig a munkabér csökkenése javítja. A Társulat gazdálkodását 

_:onban továbbra is az jellemzi, hogy állandó bevételei alig vagy nem fedezik az állandó kiadásokat. 
Az ebből való kilábalást — a Társulat fennmaradását — a taglétszám növelése és a tagok által hozzáadott 
önkéntes munka növelése jelentheti.
- A tagdíj mértékét változatlanul hagyta.

Tagi javaslatra határozatot hozott a csoportos tagdíj kedvezmény lehetőségének vizsgálatáról. Ennek 
értelmében az Elnökség a tagcsoportokkal együttműködésben, a tagság javaslatai alapján Alapszabály
- ódosítási javaslatot dolgoz ki a csoportos tagdíj kedvezmény ügyében a következő Közgyűlésre.

A Közgyűlés anyagai: jegyzőkönyv a határozatok pontos szövegével, a teljes közhasznúsági beszámo- 
: . a főtitkári beszámoló, a 2018-as munkaterv és költségvetés a honlapon megtekinthetők a Dokumen- 

—mtárban (MKBT/MKBT Küldöttközgyűlések, közgyűlések, elnökségi ülések jegyzőkönyvei/MKBT 
2018. évi rendes közgyűlés).

Kosztra Barbara
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MKBT KITÜNTETÉSEK

A Társulat Érembizottsága a 2017. évben - egyhangú szavazással - az alábbi kitüntetések adomá
nyozásáról döntött.

A karszt- és barlangkutatás szakterületén végzett kiemelkedő tudományos munkásságért 
adományozható

Kadic Ottokár-éremmel

a barlangok - kiemelten a hévizes barlangok — földtani viszonyainak és fejlődéstörténetének 
kutatása terén publikált eredményei alapján

Kraus Sándor

geológus tagtársunkat tüntette ki.
Kraus Sándor barlangkutatói pályája pont 50 esztendővel ezelőtt, 1967-ben kezdődött, 1969 óta a Tár

sulat tagja. Egyike azon keveseknek, akiket elsősorban nem a kaland vagy a sportteljesítmény, hanem 
a hogyan és miért megismerésének, megfejtésének vágya vonzotta a föld alá. 1978-ban szerzett diplomát 
az ELTE geológus szakán, ahol szakdolgozatát is - bár ez akkoriban korántsem volt szokványos - barlan
gi témáról, a Ferenc- és Szemlő-hegyi barlangok tektonikai viszonyairól írta.

Szűkebb szakterületét a hévizes barlangok jelentik, amelyeknek nemcsak a hazai, de jó néhány távoli 
(így például kirgíziai és amerikai) képviselőjét is tanulmányozta. E témakörben 1982-től tucatnyi szak
cikket publikált a Karszt és Barlang hasábjain, újszerű észlelésekkel, eredményekkel és következtetések
kel - így pl. ő figyelt fel elsőként a Szép-völgy térségének rövid eocén végi kiemelkedését dokumentáló 
őskarsztos jelenségekre is.

Szerteágazó ismeretei révén az 1980-as évek óta részt vesz a leendő kutatásvezetők barlangföldtani 
képzésében, amihez jegyzetet is készített - ezen tevékenységéért a Társulat 1991-ben Hermán Ottó-érem- 
mel tüntette ki. Most az Érembizottság a tudományos munkásságot: azt a következetes adatgyűjtő, rend
szerező és feldolgozó, illetve az eredményeket cikkek, jelentések, sőt a szerző saját kiadásában megje
lentetett kötetek formájában rendszeresen publikáló tevékenységet kívánja elismerni, amit Kraus Sándor 
immár négy évtizede végez barlangjaink - kiemelten a hévizes barlangok - kialakulását és fejlődését 
befolyásoló földtani folyamatok jobb megismerése érdekében.

A karszt- és barlangkutatás terén végzett kiemelkedő tudományszervező és tudományos 
ismeretterjesztő munkásságért adományozható

Papp Ferenc-éremmel

a karsztkutatás területén évtizedek óta végzett, kiemelkedő színvonalú tudományszervező 
és oktató-nevelő munkájáért

Dr. Veress Márton

geográfus professzor tagtársunkat tüntette ki.
Dr. Veress Márton 1976, az általa vezetett Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutató Csoport megalakí

tása óta tagja a Társulatnak. A karsztmorfológia terén végzett eredménydús tudományos munkásságáért 
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- amelyből a Karszt és Barlang hasábjain rendszeresen publikált cikkei csupán ízelítőt adhatnak - a Tár- 
; -lat 1998-ban a Kadic Ottokár-éremmel tüntette ki.

Ez alkalommal azt a példamutató karsztos iskolateremtő munkát szeretnénk elismerni, amit dr. Veress 
lárton 1984-töl a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola földrajz tanszékének oktatójaként, 1990-től 

eanszékvezetőjeként, 1994-től a Földrajz és Környezettudományi Intézet igazgatójaként, végül a Nyu- 
gat-magyarországi Egyetem Természettudományi Karának dékánjaként végzett.

Tudományos kutatómunkája mellett nemcsak a karsztológia oktatására fordított igen sok időt és ener
giát, de tudományos műhelyek kialakítására is, amelynek keretében az Egyetem számos oktatója vesz 
észt különféle közös karsztkutatási programokban. 25 éve szervez rendszeresen külföldi expedíciókat 

felszíni karsztjelenségek tanulmányozására; s ezekre az utakra mindig meghívja néhány kiváló diákját 
s. akik közül sokan mára önálló kutató-szakemberekké váltak. Az általa „Karsztfejlődés” néven elindí- 

:: <t és 24 év óta rendszeresen megszervezett tudományos konferencia a hazai egyetemek és kutatóinté
zetek karsztológiával foglalkozó szakembereinek rendszeres szakmai találkozójává vált; s ő az alapító 
főszerkesztője az azonos címmel évente megjelenő tanulmánykötetnek is. A rendszeresen meghirdetett 
• arsztkutatással kapcsolatos szakdolgozati témák révén, eddig száznál több olyan földrajztanár került ki 
-xezei alól”, akik életük első komoly önálló munkáját a karsztokkal kapcsolatban végezték.

Az Érembizottság javaslata alapján a 2017. április 22-i Közgyűlés tiszteleti taggá választotta

Zentai Ferencet.

Zentai Ferenc 1962 óta tagja Társulatunknak. Még műegyetemi hallgatóként kapcsolódott be a bar- 
mgkutatásba, majd a székesfehérvári Ságvári Endre Gép-és Híradásipari Technikum fiatal tanáraként, 
961-ben megalapította diákjaiból az Álba Regia Barlangkutató Csoportot. Vezetése alatt kezdte meg 

a csoport a Tési-fennsík víznyelőinek kutatását; és az 1970-es évek közepére az „Álba” nemcsak sok- 
: dalú tudományos tevékenységet és kiemelkedően eredményes feltáró munkát végző, de Csöszpusztán 
saját jól felszerelt kutatóállomással is rendelkező, országosan ismert és elismert kutatócsoporttá vált.

A Tési-fennsíki feltáró kutatásokban játszott irányító szerepét a Társulat 1979-ben Vass Imre-érem- 
—el; példamutató szervező munkásságát pedig 1999-ben Hermán Ottó éremmel ismerte el.

Az Érembizottság javaslata alapján a 2017. április 22-i Közgyűlés tiszteleti taggá választotta

Szolga Ferencet.

Szolga Ferenc neve, a sikerek másik kovácsaként, ugyanígy összeforrott az Álba Regia Csoporttal. 
J a Híradásipari Technikum diákjaként, 1963-ban kapcsolódott bele a csoport munkájába, s aktív tagja 
~aradt a tanulmányai befejezése után is. A Tési-fennsíkon 1973 után történt jelentős barlangfeltárásoknak 
~_ár egyik főszereplője volt, és 1976-ban a csoportvezetés stafétabotját is átvette: szervezte és irányította 
.mák barlangkutatással kapcsolatos szerteágazó tevékenységét. Az ő cikkei, illetve 1992 óta szerkesztői 
tevékenysége is jelentős szerepet játszott abban, hogy a csoport Évkönyvei a Cholnoky-pályázatokon 
eddig nem kevesebb, mint 17 első helyezést értek el.

Bár a Társulatnak már közel ötven esztendeje, 1969 óta tagja, a társulati elismerésekből - hacsak nem 
számítjuk ide az 1986-os ünnepi Közgyűlésen átadott, „Kiváló munkáért” miniszteri kitüntetést - mind
eddig kimaradt. Ideje volt ezt az adósságot törlesztenünk.
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A Társulat Érembizottsága 2018. évben — egyhangú szavazással — az alábbi kitüntetések adományo
zásáról határozott.

A karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudományos 
munkásságért adományozható

Kadic Ottokár-éremmel

a barlangkutatás története és kimagasló személyiségei tárgyában évtizedek óta folytatott 
tudománytörténeti, biográfiai és bibliográfiai mukásságáért

Székely Kinga

tagtársunkat tüntette ki.
Székely Kingát aligha kell a Társulat tagjainak bemutatni, hiszen évtizedeken át meghatározó szere

pet töltött be a magyar barlangkutatás társadalmi és állami szervezetében is. Még gimnazistaként lépett 
be a Társulatba, ahol 1968-1978 között ügyvezető titkár, majd 1999-ig a vezetőség aktív tagja volt. Geo
gráfus-kartográfus diplomájának megszerzése után, 1978-tól nyugdíjba vonulásáig a Természetvédelmi 
Hivatal Barlangtani Intézetének illetve osztályának munkatársaként, 1990-2002 között annak vezetője
ként szolgálta a barlangok nyilvántartásba vételének, jogi és gyakorlati védelmének ügyét.

Széleskörű, kiemelkedő munkásságáról számos elismerés is tanúskodik: 1969-ben (Barlangi Mentő
szolgálati tevékenységéért) Életmentő Érdemérem, 1978-ban Hermán Ottó-érem, 1992-ben MTESZ Em
lékplakett, 2001-ben Pro Natura Díj, 2004-ben (a Földrajzi Múzeum létrehozásában nyújtott segítségéért) 
Balázs Dénes Emlékplakett, 2008-ban (az Ásatási Bizottságban végzett munkájáért) Schönvisner István 
Emlékérem, 2009-ben Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, 2010-ben Papp Ferenc-érem; 2012 óta 
pedig Társulatunk tiszteleti tagja.

A számára legkedvesebb szakterületen, a barlangkutatás történetének és kiemelkedő személyiségei 
életútjának kutatása és feldolgozása terén végzett munkájáért azonban mindeddig csupán Szlovákiában 
kapott, még 1995-ben elismerést; noha Kinga e tekintetben is kimagasló eredményeket ért el. Évtizedek 
óta gyűjti és rendszerezi - tudományos alapossággal és kitartással - a történelmi és a mai Magyarország 
területén lévő barlangok megismerésével, s kutatóik életével kapcsolatos adatokat és dokumentumokat: 
régi könyveket, metszeteket, fényképeket, kéziratokat, publikációkat. Mindezek számos tétellel gyara
pították barlangtani bibliográfiánkat az elődök által már feldolgozott időszakokra vonatkozan is, s az ő 
ötlete nyomán kezdődött meg az 1992-ben megrendezett ALCADI-konferencia keretében, a nemzetközi 
kutatástörténeti együttműködés is az Alpok — Kárpátok — Dinaridák térségében.

Kutatómunkájának eredményeként az 1980-as évektől kezdődően rendszeresen jelennek meg - ad
dig ismeretlen részleteket és összefüggéseket is feltáró - tudománytörténeti cikkei a Karszt és Barlang, 
illetve más hazai és külföldi szakkiadványok hasábjain; s e tevékenysége a nyugdíjba vonulása után még 
inkább kiteljesedett. Az ilyen tárgyú publikációinak száma napjainkra már megközelíti az 50-et, és olyan 
nagyobb írásműveket is magában foglal, mint a Kessler Hubertröl és Kadic Ottokárról szóló, 2008-ban és 
2010-ben kiadott könyvek, vagy a Baradla történetének 60 oldalnyi összefoglalása a 2014-ben megjelent 
Baradla-monográfiában. Úgy tudjuk, jelenleg újabb életrajzi könyveken és az immár több mint 10 ezer 
rekordot tartalmazó bibliográfiai adatbázis kiegészítésén dolgozik, ami a természetvédelem honlapján 
mindenki számára kereshető lesz; s ahogy őt ismerjük, vannak további tervek is a tarsolyában. Mindezek 
megvalósításához további jó egészséget kívánunk!
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A karszt- és barlangkutatás terén végzett kiemelkedő tudományos ismeretterjesztő 
munkásságért adományozható

Papp Ferenc-éremmel

a Bükk régészeti jelentőségű barlangjaival kapcsolatban hosszú ideje kifejtett, magas színvonalú 
tudományos ismeretterjesztő tevékenységéért

Regős József

tagtársunkat tüntette ki.
Regös József pont 50 esztendővel ezelőtt, 1968-ban lépett be a Társulatba. A Myotis és előd-csoport- 

ainak tagjaként, előbb a Budai-hegység és az Alsó-hegy, majd a Bükk barlangjainak feltáró kutatásában 
• ett részt; itt vált — Ringer Árpád ösrégésszel történt megismerkedése hatására — a régészet, s azon belül 
a kőkor megszállottjává. Az 1980-as évektől kezdve dolgozik együtt a régészekkel: résztvevője volt az Is- 
izllós-kői, a Szeleta-, a Hermán Ottó-barlangban, a Kő-lyukban és az Avason végzett újabb ásatásoknak; 
s egyike azon keveseknek, akik a Lascaux barlang világhírű ősemberrajzait eredetiben is (azaz nem csak 
a látogatók számára megépített, hiteles „másolatban”) tanulmányozhatták.

Bár „csak” környezetvédelmi asszisztensi képesítést szerzett, kevesen ismerik úgy a Bükk kőzettani
földtani viszonyait, mint ö. Régészeti ismereteivel közel két évtizede segíti a túra- és kutatásvezetők 
képzését: ő állította össze (és aktualizálja időről-időre) a jegyzetek vonatkozó fejezeteit, s előadóként és 
gyakorlati oktatóként is közreműködik a képzésben. Ám ismeretterjesztő tevékenysége nem csupán erre 
a viszonylag szűk körre terjed ki. Számos szakvezetést tartott a Társulat különféle bükki rendezvénye
tek - így például a 2004. és 2013. évi tanulmányutak, a Speleohungary 100 konferencia, vagy a 2014. 

évi Barlangnap és Szakmai Napok - résztvevői számára; s a Társulat tagjainak tartott előadásai mellett 
'.ívják előadónak általános és középiskolákba, sőt felsőoktatási intézményekbe is. A Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság számos kiadványában működött közre társszerzőként, s ő készítette a „Fokozottan védett 
barlangjaink” c. könyvben a Bükk 12 régészeti barlangjának leírását is.

1998 óta Szilvásváradon él, ahol néhány évvel ezelőtt egy nagy álmát is sikerült megvalósítania. Lét
rehozta az Archeoparkot, amelynek látogatói az ős- és újkőkor, a bronzkor, a szkíták és a kelták jellemző 
akóhely-típusát, eszközeit és ruházatát bemutató életképek mellett megismerhetik, sőt ki is próbálhatják 

a régészeti feltárás munkamódszerét és ember-elődeink hétköznapjait: a kőpattintást, tűzgyújtást, agyag- 
edény-készítést, szövés-fonást, őrlést és az íjászatot is.

Munkásságát a régész szakma is messzemenően elismeri: a barlangi régészeti lelőhelyek és a Bükk 
: skori emlékeinek megőrzése terén szerzett érdemeiért 2008-ban a Schönvisner István Emlékéremmel 
hintették ki. Legfőbb ideje volt, hogy ezt a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat is megtegye.

A magyar karszt- és barlangkutatás előbbre vitelét szolgáló kimagasló kollektív 
munkásságért adományozható

Hermán Ottó emléklappal

a karsztok és barlangok jelentőségét és védelmük fontosságát a Társulat képviseletében, 
külső rendezvényeken megjelenítő tevékenységükért

a Kosztra Barbara által vezetett, társadalmi szemléletformáló kollektívát

hintette ki.
Társulatunk Alapszabályban foglalt céljai között már 2005 óta szerepel a karsztvidékek és barlangok 

~egismertetésével, kutatásával és védelmével kapcsolatos ismeretterjesztési feladatok ellátása; ez a te- 
■ ékenység azonban csak az utóbbi két évben vált rendszeressé és szervezetté. Az akkor megválasztott új 
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vezetőség célkitűzéseinek egyike volt a Társulat kommunikációjának erősítése a társadalom felé, amely
nek megvalósításához főtitkárunknak nagyszámú lelkes segítőt sikerült aktivizálnia.

Ennek eredményeként a Társulat immár évről-évre saját „standdal” van jelen olyan, több ezer látogatót 
fogadó rendezvényeken, mint a Föld Napja, a Felfedezők Napja, a Művészetek Völgye, a Földtudományi 
Forgatag és más alkalmi, tematikus rendezvények. Az itt megforduló felnőttek és gyerekek többek közt 
bemutatók, vetítések, játékos fejtörők és a híres „locsolgatás karsztmodell” segítségével nyerhetnek be
tekintést a nekik ismeretlen földalatti világ szépségeibe, sérülékenységébe és védendő voltába, s e tevé
kenység sikerét a látogatóktól és a szervezőktől érkezett számos pozitív visszajelzés tanúsítja.

Az elismerés természetesen a kollektíva minden tagjának szól, de közülük indokolt itt név szerint is fel
sorolni azokat, akik az elmúlt két évben a legtöbbször állták az érdeklődök rohamát a Társulat standjánál: 
Borzsák Sarolta, Egri Csaba, Kosztra Barbara, Köblös Gabriella, Kraus Sándor, Krkos Márk, Povázsay 
Zoltán, Sári Attila, Steierlein Ildikó, Szlatki Gabriella, Szabó Zoltán és Tóth Éva Mária. Köszönjük nektek!

A karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollektív eredményért 
adományozható

Vass Imre emléklappal

a Hosszú-Alsó-barlang aktív járatának eléréséért és első jelentősebb szakaszának feltárásáért

a Baradla-barlang Jóssá fői-szakaszát kutató, Ba Julianna és Polacsek Zsolt által vezetett 
kollektívát

tüntette ki.
A Baradla Hosszú-Alsó-barlangjának feltárása azóta mozgatja barlangkutatók generációinak a fantá

ziáját, amióta az 1955-ös nagy árvíz „tereprendező” hatása rávilágított a rendszer két független alsóbar
langjának létezésére. Ezek közül az Óriás-termi víznyelő alatt kezdődő Rövid-Alsó-barlangot 1982-ben 
sikerült csaknem teljes egészében feltárni; ám a rendszer vizének zömét szállító Hosszú-Alsó-barlang 
— egy felszínről indított táró segítségével megnyitott kisebb szakaszát leszámítva - makacsul ellenállt 
minden behatolási kísérletnek.

De a tavalyi év végre áttörést hozott. A két kutatásvezető köré szerveződött kis kollektíva — 2016-ban 
friss szemmel átvizsgálva a Jósvafői-szakasz nyelőit és potenciális pontjai - az ún. Jósvafői-labirintus egy 
szűk, de huzatoló hasadékának közel egy évig tartó tágításával, 2017. május 6-án elérte az aktív patakos 
járatot. A felfedezésről szóló első híradás, már Berentés Ágnes remek fotóival illusztrálva, június elején 
került fel a Társulat honlapjára; a további információkat pedig a kollektíva éves jelentése tartalmazza. 
Itt beszámolnak az elvégzett poligonmérés alapján 300 m-t meghaladó hosszúságúnak bizonyuló új sza
kaszon megkezdett tudományos munkáról - így hidrológiai kapcsolatainak a továbbkutatás szempontjá
ból is biztató vizsgálatáról, valamint a földtani és klimatológia megfigyelések, s az előzetes faunisztikai 
vizsgálat eredményeiről is. A folytatáshoz jó szerencsét kívánunk!

Az Érembizottság javaslata alapján a 2018. április 14-i Közgyűlés tiszteleti taggá választotta

dr. Czajlik István vegyészmérnököt.

Dr. Czajlik István egyike volt a Társulat alapító tagjainak. Barlangkutató pályafutását műegyetemi 
hallgatóként, a dr. Papp Ferenc által az egyetemen létrehozott Karszt- és Barlangkutató Tudományos Di
ákkörben kezdte; s ennek, a később Papp Ferenc nevét felvevő csoportnak mindmáig tiszteletbeli tagja. 
Az 1960-as években - a diákkör profiljához illeszkedően - a Vass Imre-barlang hidrológiai viszonyairól 
és a cseppköképződés fiziko-kémiai hátteréről jelentek meg publikációi a Társulat kiadványaiban; ekkor 
kezdett el foglalkozni a barlangi fényképezéssel is. Aztán egy évtizedes kihagyást követően, 1984-ben tért 
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issza körünkbe, s az akkor felfedezett József-hegyi-barlang különleges képződményeiről készített, pro
fesszionális fotói az országhatáron túl is ismertté tették. Aktívan bekapcsolódott a társulati életbe is: ve
zette a Fotográfiai Szakbizottságot, részt vett a budapesti UIS kongresszus szervezésében, majd 1991 -töl 
2 J07-ig, négy cikluson át volt ismereteivel és megfontoltságával az Erembizottság hasznos tagja.

Az utóbbi évtizedben már visszavonultan, a családjának élt, de gondosan megvilágított, remek kép- 
■dményfotói mai digitális korunkban sem veszítettek értékükből: a József-hegyi-barlangról a közelmúlt

ban megjelent könyvben is több mint egy tucat látható belőlük.

Takácsné Bolner Katalin

A CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI 
PÁLYÁZATOK EREDMÉNYEI

Társulatunk a Földművelésügyi illetve az Agrárminisztérium anyagi támogatásával 2017-ben és 2018- 
ban is meghirdette a hagyományos Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázatot annak érdekében, 
■ agy a hazai karsztvidékeken és barlangokban végzett feltáró és tudományos kutatások dokumentálásának 
: sztönzésével elősegítse a társulati adattár valamint az országos barlang-, forrás- és víznyelö-nyilvántar- 
_sok fejlesztését.

A meghirdetett határidőig a pályázatokra az előző éveknél némileg több, összesen 11 illetve 9 pálya- 
- unkát nyújtottak be; ám a csoport kategória iránti érdeklődés változatlanul gyér volt: e kategóriában 
csupán 2 ill. 1 pályamű érkezett. A háromtagú bíráló bizottság (dr. Leél-Össy Szabolcs, Egri Csaba és 
Takácsné Bolner Katalin) a pályamunkákat a kiírásban meghatározott szempontok szerint értékelte és 
b-antozta, amelynek alapján az alábbi eredmények születtek.

2017

helyezés - 100 000-100 000 Ft
Sásdi László: A Bükkben végzett víznyomjelzéses vizsgálatok ismertetése és értékelése c. tanulmánya 
i 8 pont)

A 100 oldalas pályamű átfogó jelleggel, területenként és objektumonként ismerteti a Bükk víznyelői
ben és víznyelőbarlangjaiban eddig végzett összes nyomjelzéses vizsgálatról fellelhető publikált adatokat 
es más információkat. így tárgyalja azok módszerét, eredményeit és korabeli értékelését, amit a jelenlegi 
-meretek szerinti földtani-vízföldtani képpel is összevet. A sok fényképpel, térképpel és grafikonnal il- 
-sztrált tanulmány igényesen kidolgozott és jól áttekinthető; egy olyan összefoglaló, amelyet a témával 
Tglalkozó jövőbeni kutatók alapmunkaként forgathatnak.

Gáti Attila: The Poor Mán ’s Laser Scanner: A Simple Method of 3D Cave Surveying c. cikke (88 pont)
Az angol nyelvű cikk — amelynek társszerzői Rehány Nikolett, Holl Balázs, Fekete Zsombor és 

Sűrű Péter voltak — egy általuk kidolgozott, újfajta módszert mutat be a barlangok háromdimenziós 
mrázolásához. E módszer a drága és sérülékeny lézerszkennerek helyett, igen szerény eszközigénnyel: 
i barlangfelméréseknél jelenleg leggyakrabban használt distoX lézeres mérőeszköz segítségével hozza 
étre a járatok valósághű, 3D-s modelljét. A fejlesztés lényege egy felületrekonstrukciós algoritmus 
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kidolgozása és az ezt alkalmazó szoftver elkészítése volt. A 13 szemléletes ábrával illusztrált cikk a brit 
barlangkutató szövetség Cave Rádió & Electronics Group folyóiratában jelent meg, ami önmagában is 
komoly elismerés.

II. helyezés — 80 000 Ft
Csondor Katalin: A Boltív-forrás radon tartalmának lehetséges eredete c. TDK-dolgozata (87 pont)

A dolgozat (amelyhez ugyanebben a témában, három társszerzővel közösen a Journal of Environmental 
Radioactivity folyóiratban publikált angol nyelvű cikk és egy konferencia-előadás powerpoint-bemutatója 
is kapcsolódik) a Molnár János-barlang vizében kimutatható radonaktivitás-koncentráció térbeli eloszlá
sának vizsgálatával keresi a választ a címben feltett kérdésre. Rendkívül alaposan dokumentált mérések
kel igazolja az István-terem és a Boltív-forrás között már korábban is feltételezett közvetlen kapcsolatot, 
s új eredményként veti fel e még feltáratlan szakaszra csatlakozó melegvíz-feláramlás lehetőségét.

III. helyezés — 60 000 Ft
Virág Magdolna: Történeti áttekintés a budai barlangok keletkezéséről c. cikke (80 pont)

A Karszt és Barlangban megjelent cikk e barlangok keletkezéséről publikált különféle nézetekről, el
méletekről és azok időbeli változásáról, fejlődéséről ad részletes, alapos és témakörönként csoportosított 
áttekintést. Természetesen kitér az utóbbi 10—15 esztendőben született, s több korábbi elképzelést módosí
tó vagy árnyaló eredményekre is - e tekintetben újszerű és hiánypótló jellegű. Kritikaként csak a gyakran 
terjengős és körülményes fogalmazás említhető, ami miatt a cikk meglehetősen „nehezen emészthető”.

Pénzjutalom - 40 000-40 000 Ft
Rybár Olivér: A felszín alatti karsztjelenségek Cholnoky Jenő kutatásaiban c. cikke (71 pont)

Az ugyancsak a Karszt és Barlangban, Veress Mártonnal közösen publikált cikk pályázatunk név
adójának nemcsak a barlangokkal, de a karsztosodás feltételeivel, az oldódás folyamatával és a karsztok 
vízáramlási rendszerével kapcsolatos megállapításait, közlését is bemutatja a tudós számos ábrájával il
lusztráltan. Kár, hogy a fogalmazásmód kissé leltárszerű; szívesen olvastunk volna például arról is, hogy 
mely barlangokról voltak Cholnokynak személyes ismeretei; s nincsenek igazán kidomborítva ezirányú 
munkásságának újszerű elemei sem.

MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva: Évkönyv 2016 (69 pont)
A Kollektíva igényes kivitelű, gazdagon illusztrált Évkönyve változatlanul az 1980-as évek elvárásai 

szerint épül fel. így jelentős részét a pályázat keretében nem értékelhető anyag-részek és a csak általuk 
barlangnak tekintett objektumok taglalása teszi ki; s az önállóan is pályázó Szent Özséb Egyesület által 
feltárt és dokumentált Visegrádi-hegységi barlangok itt ugyancsak nem voltak figyelembe vehetők. A tu
dományos fejezet számos témája közül ki kell emelni Tarsoly Péter doktori disszertációjához kapcsolódó 
- bár néhol kissé túlbonyolítottnak tűnő - anyagokat, és érdekes Szabó Géza pókos tanulmánya is.

Szenti Tamás: Jelentés a 2016-ban végzett, barlangkutatással kapcsolatos tevékenységemről c. pályá
zata (69 pont)

A pályázó tevékenységének köszönhetően jelentősen bővült az interneten hozzáférhető, barlangokkal 
kapcsolatos irodalom. A Magyar Elektronikus Könyvtár Periodika/Adatbázis oldalára felkerültek - cik
kenként is külön kereshető formátumban - a Karszt és Barlang, a Karszt- és Barlangkutatás, valamint 
a Beszámoló a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tevékenységéről c. kiadványok. A Társulat hon
lapján is elérhető kiadványok száma a klasszikusok írásai, valamint az E-könyvtár részben gyarapodott 
tovább; míg a Wikipédia szócikkeinek bővítése kapcsán 4 új sablont, 3 új kategóriát és 92 barlangleírást 
készített el.

98



Pénzjutalom - 30 000 Ft
Slíz György: Földalatti videók c. mozgófilmjei (65 pont)

A YouTube Földalatt.hu oldalra feltöltött 46 videó a pályázó és társainak barlangi bontásait, feltárá
sait mutatja be a nagyközönségnek. Ez részben előnyére, részben hátrányára szolgál. Dicséretes, hogy 
: Ivánokat is elér, akik egyébként nem kerülnek kapcsolatba a barlangokkal; viszont emiatt a filmek kevés
bé szakszerűek, s gyakran szenzációhajhász benyomást keltenek. Egy, az állami természetvédelem által 
finanszírozott pályázat esetében az sem szerencsés, hogy szinte mindegyikben megjelenik e szervezet 

yen-olvan szintű elmarasztalása.

Pénzjutalom — 10 000—10 000 Ft
Virág Magdolna: Study of speleothems and other thermal karst features in the caves of the Rózsa
domb c. poszter-előadása (60 pont)

Az anyagot a többi pályamunkával összevetve úgy tűnik, hogy a poszter — hacsak nem valami külön- 
leges, új eredményt mutat be - nem a Cholnoky-pályázat műfaja, hiszen jellegéből adódóan sem alapos
agát, sem dokumentatív értékét tekintve nem versenyképes. Bár a szerző nyilván sok munkát fordított 

a postojnai Karsztológiai Iskola rendezvényen bemutatott angol nyelvű anyag összeállítására, a terjede
lem nagy részét közismert tények és korábban már jutalmazott eredmények teszik ki; az újszerű kénizo- 
t :p-vizsgálatokra itt csak utalás történik.

Szent Özséb Barlangkutató Egyesület: 2016-os hazai harlangkutatási tevékenység (54 pont)
A pályamunka értékelhető részét az esztergomi Vár-hegy 3 kis barlangjának és a Zsivány-sziklák tér

ségében folytatott bontásaik eredményének a dokumentálása képezi. A maguk által is határesetnek tekin
tett, Mala-alagútbeli kis üreg barlanggá nyilvánítási javaslata erőltetett, az általuk következetesen Kiss 
? éter-barlangnak nevezett Dínó-rejtek lezárásának taglalása miatt pedig (mivel az NP megbízásos munka 
volt) a pályázatukat a kiírás értelmében akár ki is lehetett volna zárni. Az egyesület kevés gondot fordított 
a megjelenítésre is: a valószínűleg rohamtempóban összeállított 27 oldalt tűzőgéppel összefogva, széteső 
formában kaptuk meg.

Kocsis Ákos: Dunántúli-középhegység c. fotói (51 pont)
A szerző a Dunántúli-középhegység különféle barlangjaiban készített 21 db, valamint a Társulat szlo

véniai tanulmányútján készült 9 db fotójával pályázott. A felvételek jól sikerültek, többnyire látványo
sak, és az aktuális állapot rögzítésével esetenként hasznosak is az Országos Barlangnyilvántartás számá
ra; az összeválogatásuk azonban ötletszerű. Se teljességre törekedés, se tematikus vagy területi rendező 
elv nem ismerhető fel, így a fotók ugyan dokumentumok, de a pályázati kiírás szerinti dokumentáció 
elvárásait nem elégítik ki.

2018

L helyezés - 120 000 Ft
Polacsek Zsolt—Ba Julianna: Barlangkutatási jelentések 2017 (91 pont)

Az igényes megjelenítésű, 183 oldalas pályamunka a két pályázó és társaik által, hazánk több karszt- 
:erületének számos barlangjában végzett kutatótevékenység eredményeit mutatja be, amelyek közül ki
emelkedik a Baradla Hosszú-Alsó-barlangjához tartozó Kaffka Péter-ág feltárása. Kutatásaik példás 
dokumentálása - ami mellett 9 barlangról átfogó dokumentációt is készítettek - az Országos Barlang- 
nvilvántartás fejlesztése, és az adatok aktualizálása szempontjából is igen jelentős; élvezettel olvas
tuk az érdekes és izgalmas régi történetek és anekdoták sorát tartalmazó visszaemlékezést is. Meg kell 
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azonban jegyezni, hogy pl. a CO2-észleléseket, és a denevér adatokat célszerű lenne kissé átláthatóbb 
formában közreadni, és a megbízás alapján készült munkarészeket minden esetben jelezni szükséges.

II. helyezés — 100 000 Ft
Sásdi László: Magyarországi karsztos barlangrendszerek feltárási lehetőségei a földtani, vízföldtani 
és morfológiai jellemzők alapján c. tanulmánya (88 pont)

Amint azt a cím is jelzi, Sásdi László idén ismét egy szintetizáló jellegű munkával pályázott. A 121 ol
dal terjedelmű tanulmány területrészenként tekinti át a hazai karsztok földtani felépítésére, hidrogeoló
giai viszonyaira és jelentősebb barlangjaira vonatkozó ismereteket, amelyeket együttesen értékelve ad 
becsléseket az ott még feltárható járatrendszerek várható jellegére és kiterjedésére. Bár a feldolgozás 
az egyes területek jelentőségétől és részben a szerző személyes ismereteitől is függően nem egységes 
mélységű, ismét hasznos összefoglaló a jövő kutatói számára. Külön értéket képvisel a leírtakat ösz- 
szefuggéseiben szemléltő számos földtani térkép és szelvény is - kár, hogy egyes feliratok legfeljebb 
nagyítóval olvashatók.

III. helyezés - 75 000-75 000 Ft
Berentés Ágnes: Fotódokumentáció — Bükki barlangok (84 pont)

A 185 db igényes és látványos, sokszor művészi kivitelű fotóból álló pályázati anyag a Bükk 27 leg
jelentősebb barlangjának nevezetes helyszíneit és képződményeit mutatja be, akár távoli és nehezen 
megközelíthető helyeken is. A munka értéket nagyban növeli, hogy minden felvétel készítésének helyét 
barlangonként, jól visszakereshető módon táblázatos formában is közli, sőt gyakran térképen is ábrázol
ja - pont ilyen anyagokra számítottunk akkor, amikor a pályázati kiírást a fotódokumentáció műfajával 
kiegészítettük. A pályamű hiánypótló is a maga nemében, hiszen a Bükk barlangjairól eddig igen kevés 
jó minőségű fotó volt az Országos Barlangnyilvántartásban, noha ilyenek feltétlenül szükségesek bar
langjaink állapotváltozásainak nyomonkövetéséhez.

Koltai Gabriella: Penultimális glaciális klímarekord Dél-Magyarországról c. publikációja (81 pont)
A 8 társszerzővel, egy neves elektronikus szakfolyóiratban megjelent angol nyelvű cikk az Abaligeti- 

barlang Nagy-termének cseppkőlefolyásából vett furómag-minták abszolútkor és stabilizotóp-vizsgála- 
tainak eredményeit értékeli. Eszerint a lefolyás a 160-124 ezer év közötti időszakban, vagyis az utolsó 
előtti glaciális során folyamatosan képződött, amelyen belül a vizsgálat részletessége akár ezer év lép
tékű klímaingadozások kimutatását is lehetővé tette. Mivel Közép-Európából ilyen részletességű klíma
adatsorok eddig nem álltak rendelkezésre, az eredmények nemzetközi szinten is újszerűek és jelentősek; 
kár, hogy az angol nyelvű pályamunkákhoz mellékelendő magyar összefoglaló telis-tele van idegen szak
kifejezésekkel; így a pályázati cél, a közkinccsé tétel nem igazán teljesül.

Pénzjutalom - 40 000-40 000 Ft
Mitre Zoltán: Digitális vályúmodellen végzett szimulációk c. tanulmánya (74 pont)

A formátuma alapján a Karsztfejlődés konferenciakötetbe szánt cikk a vályúkarrok egymásba csat
lakozásakor fellépő örvényhatás jellemzőit befolyásoló tényezőket vizsgálja autoCAD programmal 
előállított digitális modell segítségével, amelyet Veress Márton alpesi terepi mérései és Deák korábbi 
laboratóriumi vizsgálatai alapoztak meg. A különféle terepi lejtőszög-, becsatlakozási szög- és becsatla
kozási szintkülönbség-értékek mellett elvégzett nagy számú számítógépes szimuláció értékes és újszerű 
információkat szolgáltatott a kialakuló örvénylések erősségére, elhelyezkedésére és kiterjedésére vonat
kozóan.
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Rybár Olivér—Veress Márton: Cholnoky Jenő felszín-karsztmorfológiai munkássága c. tanulmánya 
71 pont)

A tudomásunk szerint a Karszt és Barlang következő számában megjelenő cikk a második Világhá
ború előtti időszak egyik legnagyobb magyar földrajztudósának, Cholnoky Jenőnek a karsztterületekkel 
b'glalkozó munkáit tekinti át és értékeli. Ennek során gyakorlatilag Cholnoky minden ilyen irányú írását 
számba vették, amivel komoly hiánypótló munkát végeztek el. A cikk jelentős új eredményeket nem tar- 
Jmaz. viszont az ismert tényeket és adatokat kitűnően és olvasmányosan rendszerezi.

• etési-Foith Szilárd: A Mester-Hajag fedett karsztos formáinak morfometriai vizsgálata és 
t; utánsüllyedéses dolinák kialakulásának vizsgálata modellkísérlettel c. tanulmányai (69 és 62 pont i

Az első dolgozat egy 1 km2-en belül elkülönített 5 típusterület 55 dolinájának morfometriai adatait 
elemzi — kizárólag térképről történt mérések alapján. Összefüggéseket állapít meg a dolinák mérete és 
morfológiai helyzete között, mely következtetéseit (logikus módon) a csapadékvíz lefolyási irányával 
es a lepusztulás mértékével magyarázza. Itt legfeljebb az önálló terepi megfigyelések és a bőséges iro
dalomjegyzékből Telbisz Tamás hasonló témájú publikációinak felhasználása hiányolható. A második 
dolgozatnál viszont koncepcionális észrevétel is felmerült, kérdésesnek tűnik ugyanis, hogy a kísérlet
ben használt gipsztömbökbe fúrt lyukak és a fedőréteg-szemcsék átmérőinek aránya mennyire alkalmas 
a természetben zajló folyamatok modellezésére — ezt a Bíráló Bizottság nem kívánta külön is jutalmazni.

MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva: Évkönyv 2017 (65 pont)
A Kollektíva évkönyve az évtizedek óta megszokott felépítésben és igényességgel, 101 oldal terje

delemben és rengeteg színes fotóval-ábrával illusztráltan mutatja be a 2017-ben végzett, szerteágazó 
munkájukat. A 9 új nemkarsztos és 5 új dolomitban keletkezett kicsiny barlang teljes körű dokumentá
lja érdemben járul hozzá az Országos Barlangnyilvántartás napra készen tartásához; míg tudományos 

mvékenységeik közül a barlangbejáratok magasságának meghatározásával kapcsolatos tanulmány és 
i Csákvári-barlang (maximum 4 példányos) denevérállományának alakulására vonatkozó megfigyelések 
emelhetők ki.

•k

A két pályázat eredményeinek ünnepélyes kihirdetésére a Társulat hagyományos őszi szakmai fóru
mán, a 2017. november 3—5. között Székesfehérváron, illetve 2018. november 16—18. között Sopronban 
“egrendezett Szablyár Péter Szakmai Napok keretében került sor.

Takácsné Bolner Katalin
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25 ÉVE MŰKÖDIK A KARSZT ÉS BARLANG 
ALAPÍTVÁNY

Bár a Karszt és Barlang Alapítvány (KBA) Fővárosi Bíróság általi bejegyzése és ezzel hivatalos meg
alakulása 1990 decemberében megtörtént, de természetesen ebben és a következő évben érdemi munkát 
végezni még nem tudott. A megalakulás részleteiről a Karszt és Barlang folyóirat 2007. I—II. számában 
részletesen beszámoltam, így itt a 25 év alatt végzett tevékenységet kívánom bemutatni.

Az alapítás időszakában a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MKBT) által rendelkezésre bo
csátott 3 millió HUF az évek során további forrásokkal egészült ki az alábbiak szerint:

A magyar adójogszabályok egy idő óta lehetővé teszik, hogy magánszemélyek a személyi jövedelem
adójuk 1%-át civil szervezetek részére ajánlják fel. Ez a forrás az elmúlt években a következők szerint 
gyarapította a KBA vagyonát:

• 2011 79 ezer HUF
• 2012 54 ezer HUF
• 2013 25 ezer HUF
• 2014 5 ezer HUF
• 2015 3 ezer HUF
• 2016 11 ezer HUF
• 2017 3 ezer HUF
2010-ben egy Európai Unió által kiírt pályázat keretében kapott támogatás 3 004 375 HUF
A KBA Alapító Okiratban megfogalmazott célja, hogy szervezeti és pénzügyi támogatást nyújtson 

olyan szervezeteknek és természetes személyeknek, akik az alábbiakkal foglalkoznak:
• tudományos kutatás;
• dokumentáció;
• oktatás;
• természetvédelem;
• népszerűsítés;
vagyis összefoglalóan a magyar barlangászat támogatása.
Ezen túlmenően azonban volt egy fő cél, mégpedig az MKBT „Karszt és Barlang” (K&B) című folyó

irata kiadásának támogatása. Ennek eleget téve a KBA összesen 5 540 799 HUF összeget fordított erre 
a célra.

Az Alapítvány működtetését és a pályáztatási feladatokat az MKBT közgyűlése által megválasztott 
5 fős kuratórium végezte, illetve végzi. 1991. április 20-án megválasztásra került az első kuratórium, 
melynek elnöke Dr. Zámbó László, tagjai pedig Adamkó Péter, Dr. Csepregi István, Dr. Rádai Ödön és 
Dr. Végh Zsolt voltak. Megbízatásuk öt évre szólt, ezért az 1995. évi MKBT Közgyűlésen került sor a kö
vetkező kuratórium megválasztására: Dr. Rádai Ödön elnök, Dr. Hevesi Attila, F. Nagy Zsuzsa, Hegedűs 
Gyula, Dr. Végh Zsolt tagok.

Az ő megbízatásuk 2000-ben járt le. Ekkor az MKBT, mint Alapító úgy döntött, hogy a következőkben 
négyévente választ kuratóriumot oly módon, hogy a megbízatás kezdete a megválasztás évének július 1. 
napja, lejárata pedig az ezt követő negyedik év június 30. napja. Az azóta eltelt időben a kuratóriumok 
összetétele az alábbiak szerint alakult:
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2000. szeptember 27-i MKBT Közgyűlésen megválasztva
megbízatás: 2004. június 30-ig)

Hegedűs Gyula elnök
Borzsák Sarolta titkár
Dr. Végh Zsolt gazdasági vezető
Dr. Leél-Ossy Szabolcs
Schafer István

2004. április 24-i MKBT Közgyűlésen megválasztva
megbízatás: 2004. július 1.-2008. június 30.)

Hegedűs Gyula elnök
Borzsák Sarolta titkár
Dr. Végh Zsolt gazdasági vezető
Tamai Tamás
Polacsek Zsolt
Polacsek Zsolt MKBT elnökségi taggá választása miatt 
2007. július 1-től Börcsök Péter

2008. április 19-i MKBT Közgyűlésen megválasztva
megbízatás: 2008. július 1.—2012. június 30.)

Hegedűs Gyula elnök
Borzsák Sarolta titkár
Dr. Végh Zsolt gazdasági vezető
Tamai Tamás
Börcsök Péter

2012. május 6-i MKBT Közgyűlésen megválasztva
megbízatás: 2012. július 1.-2016. június 30.)

Hegedűs Gyula elnök
Hajnal Ágnes titkár
Dr. Végh Zsolt gazdasági vezető
Borzsák Sarolta
Eszterhás István

2016. május 21-i MKBT Közgyűlésen megválasztva
megbízatás: 2016. július 1.-2020. június 30.)

Hegedűs Gyula elnök
Borzsák Sarolta titkár
Dr. Végh Zsolt gazdasági vezető
Hajnal Ágnes
Zentay Zoltán

Az Alapítvány az elmúlt 25 évben 19 alkalommal írt ki pályázatot az alábbi célokra:
• feltáró kutatás;
• tudományos kutatás;
• dokumentáció;
• rendezvényszervezés;

103



• rendezvény részvételi díja;
• publikáció;
• felszerelés- és eszközvásárlás.

1992 és 2017 közötti pályázati kiírások eredménye a következőképpen alakult:
Pályázatok száma (db)

igényelt vissza nem térítendő 
ebből jóváhagyott
igényelt visszatérítendő 
ebből jóváhagyott

314
198
26
10

Pályázott összeg
igényelt vissza nem térítendő 
ebből jóváhagyott
igényelt visszatérítendő 
ebből jóváhagyott

28 897 390 HUF
11 631 799 HUF

1 520 000 HUF
660 000 HUF

A KBA pénzügyi helyzete
KBA alapításakor (1990-1991)
2017. december 31-én 
pénzügyi többlet

A KBA 25 éves pénzügyi teljesítménye 
pénzügyi többlet 
vissza nem térítendő támogatás 
ÖSSZESEN

3 000 000 HUF
10 527 000 HUF
7 527 000 HUF

7 527 000 HUF
11 631 799 HUF
19 158 799 HUF

Hegedűs Gyula 
a KBA kuratóriumának elnöke
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BARLANGNAPOK

2017-61. BARLANGNAP

Június 23-25. között az Aggteleki-karszton, Szögligeten 
ezajlott a 61. Barlangnap. Az idei találkozót az MKBT ren
dezte, számos szervezet, csoport és magányos hős segítségé
vel. 271 regisztrált résztvevő (köztük 107 MKBT tag) és közel 
31 vendég töltötte a hétvégét a szögligeti Nyárádi Major Turis- 
■-házban berendezett bázison és a környékbeli barlangokban. 
22 barlangban összesen 26 féle, különböző nehézségű túra le
hetőségét tudtuk biztosítani országhatáron innen és túl. Alsó
hegy: Almási-zsomboly, Széki-zsomboly, Baglyok szakadéka 
a Mozdonyig) és egy végponti túra, Vecsembükki-zsomboly, 
-ejtek-zsomboly, Frank-zsomboly, 404-es zsomboly, Meteor
ra., Fenyves-zsomboly. Esztramos: Rákóczi II.-bg.-Földvári 
- ladár-bg.-Surrantós-bg.; Jósvafő-Aggtelek: Vass Imre-bg. 
gyerek túra és végponti túra, Kossuth-bg.; Baradla-bg.: Szé
kely Kinga vezetésével átmenő „kul-túra”, Hosszú-túra, Klasz- 
szikus hosszútúra Pecze Imrével, Retek-ág, Domica-Csernai- 
ig. Domica-Styx átmenő; Égerszög: Szabadság-bg.; Szlovák 
: dal - rozsnyói barátaink jóvoltából: Milada-bg., Gombaszögi-bg. idegenforgalmi szakasz és overállos 
éra (szifonig), Majkó-bg., Barázdálás-zsomboly, Feneketlen Lednice-Szilicei jégbarlang körtúra.

A 69 túrán a résztvevők 641 leszállást tettek, a szlovákiai barlangok különösen népszerűek voltak. 
-50 méter kötelet, 110 karabinert, 35 nittfület használtunk a barlangok kiépítéséhez. Megettünk három 
~agy üstnyi ragulevest, kiittuk a csapolt sört a büféből. A leginkább elhivatottak megküzdöttek a Marcel 
Loubens Kupáért, míg mások agysérvet kaptak, miközben a Kessler Hubert kupa kérdéseire keresték 
. választ. Táncoltunk, ugráltunk az Adrenalin Tourist Rock Bánd koncertjén, éljeneztük a kupagyőzte
seket.

Az idei barlangnapot Zsólyomi Zsolt, Frédi emlékének szenteltük - Frédi ott volt velünk... Meg
emlékeztünk róla a koncert előtt, kedvenc számaira táncolva, egymás között felidézve őt sírva-nevetve. 
Örültünk, hogy Frédi felesége, Andi és gyerekeik is velünk töltötték a hétvégét.
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Akadtak persze kisebb-nagyobb szervezési bakik, és sajnos nem juthatott el mindenki minden barlang
túrára, amire szeretett volna, de a részvételi adatok, a formális és informális visszajelzések alapján az éves 
barlangász seregszemle sikeresnek mondható. Sokan dolgoztak sokat azon, hogy jól érezzük magunkat, 
és minden működjön a Barlangnapon. Ezúton is köszönetét mondunk a szervezésben és lebonyolításban 
közreműködő barlangászoknak, szervezeteknek, csoportoknak odaadó segítségükért:
— az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnak, mint társszervezőnek, és különösképpen Gruber Péter

nek, hogy lehetővé tették, és minden lehetséges módon segítették a barlangtúrákat, hogy megszervez
ték az Inverz Everest kiállítást, aminek a megnyitója egyben a Barlangnap hivatalos megnyitója lett, 
és hogy segítőikkel csodálatos vadragulevessel lakattak jól 300 barlangászt szombat este;

— rozsnyói barátainknak, a Speleo Roznava klub tagjainak, valamint Gaál Lajosnak, hogy lehetővé tet
ték, és lebonyolították a szlovákiai barlangokba irányuló túrákat, melyek kétségtelenül a legnagyobb 
népszerűségnek örvendtek. Köszönjük Repaszky Miki, Kinyik Nándi, Jani Drenko, Jakab Gabi, Sze
les Péter kedves és értő kalauzolását és a türelmüket;

- a MAFC csoportnak a komplett Alsó-hegyi hadműveletet és az ezernyi fontos információt, valamint 
hogy mindig rendelkezésre álltak, ha helyismeretet igénylő kérdés merült fel; MAFC-osok minden
ben odatették magukat: Németh Zsolt Kutya vállalta a transzportot a hegyre, Köblös Csabi szalago
zott, Dányi Hajni főzött a hegyen lévőknek, az egész csapat be- és kiszerelt az Alsó-hegyen;

— az MKBT Oktatási Szakosztályának a felszerelés jelentős részének kölcsönzését és a beszereléshez 
nyújtott segítséget.

- a Magyar Barlangi Mentőszolgálat BBMSz-el és a BMÉE-vel közös ügyeletét és a koncerthelyszín- 
ként szolgáló sátrat;

- a BEAC-nak a kölcsönkapott köteleket.
Szponzorként támogatott minket a Tengerszem Túrabolt a Marcel Kupa nyerteseinek felajánlott vá

sárlási utalvánnyal; a Speleo Sport - Kocsis Bandi a Marcel Kupára felajánlott nyereményekkel; aNa- 
tional Geographic 3 féléves előfizetéssel a Kessler Kupa nyerteseinek; a Magyar Természetjáró Szövet
ség minden regisztráltnak felajánlott (barlangos) Turista Magazinnal; a Földgömb folyóirat ingyenesen 
elvihető magazinokkal; az Explo.hu - Zih József (Gema) a barlangnapra vásárolt 400 m kötélre adott 
kedvezménnyel.

A fő szervező az MKBT volt, az MKBT pedig minket, barlangászokat jelent. Közülünk kerültek ki 
azok, akik a legtöbb energiát, szabadidőt, munkát, pénzt fektették a Barlangnap előkészítésébe, megszer
vezésébe, lebonyolításába, és akiknek különösen sok köszönettel tartozunk:

Mindenek előtt és fölött Csépe-Muladi Beáta, aki a szervezés lelke volt, sok száz telefont bonyolí
tott, millió dolgot észben tartott, rengeteg beszerzést elintézett, utolsó pillanatban hangosítást szervezett 
a koncertre. A helyszínen a túrajelentkezéseket intézte, profin és higgadtan, ezerféle igényre, kérésre 
figyelve, alig szakadt el a regisztrációs pulttól, barlangnak még a közelébe se jutott. Huber Kilián, a szer
vezői triumvirátus másik kulcsfigurája magára vállalta a technikai előkészületeket és eszközök biztosítá
sát. Koordinálta a beszereléseket, megszervezte a Marcel kupát, péntektől vasárnapig helyt állt a hegyen, 
majd visszagyűjtötte és leltározta a beszerelést. Fleck Nóra intézte a szállást, tartotta számon az utalá
sokat, intézte a programfüzet nyomtatását, kezelte a kasszát és posztolt a regisztrációnál Hazslinszky 
Tamással együtt/felváltva. Szabó Zolinak köszönhetjük a programfüzet szakmai tartalmát, térképeit, 
a gyönyörű átnézeti térképeket a falon (amit a végén a helyszín tulajdonosának ajándékoztunk), valamint 
az MTSz-től kapott támogatást. Utólag remek kis cikket írt a Barlangnapról a Turista Magazin online 
verziójába: http://www.turistamagazm.hu/ilyen-volt-a-61-barlangnap.html. Csépe Zoli Beáta mellett 
helyt állva az előkészületekben, kérdőívekben és beszerzésekben segített, a helyszínen univerzálisan 
bevethető túravezetőként segített minket. Ambrus Gergőnek köszönhetjük a National Geographic-tól és 
a Földgömbtől kapott támogatást. Adamkó Péter állította össze a Kessler Kupa kérdéseinek többségét, 
értékelte a válaszokat és csináltatta a kupákat. Füredi Zoli tervezte a strandzászlókat és a pólót, szervezte
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_ szitázást, amit Kovács Ferike villám-határidővel
illáit. Krkos Márk a helyszín kiépítéséhez biztosí- 

:: tt ezer és egy eszközt, anyagot, felszerelést és fo- 
amatos segítséget, az útjelző tábláktól a kiszala- 

z ezáson át a kiépített kötélpályákig és alkalmasint 
_ barlangbeszerelésekig. A szállásadónk, Nyárádi 
Attila elképesztően rugalmas és segítőkész volt, 
i végén pedig elámult, hogy milyen fegyelmezett 
i társaság (semmi kártétel, semmi szemét egy há- 
■ Jtnnapos 300 fős rendezvény után).

Hálával tartozunk a 69 túra vezetőjének: Székely 
Kingának a pénteki Baradla-túráért; Bérezik Pál 
íz Esztramos gyomrában kalauzolta a (túl) sűrűn 
s-kezö csoportokat; Kagyó és Tapsi beszerelte és ej 
• es-zsombolynál; Horváth Gábor és Szerencsi Judit bármikor-bárhol bevethető beszerelő-túravezető- 
■ szerelő csodafegyverként cikáztak az Alsó-hegy és a tábor között; ifj. Adamkó Péter a Vecsembükki- 
ombolyban adott végig ügyeletet, Spáda Ágival és Tóth Attilával beszerelték a barlangot; Juju végig 

elsősegély ügyeletet adott, Sári Attila túrázókat fuvarozott, a végén pedig szemétmentesítette a területet. 
A fentebb felsoroltakon kívül túrát vezetett Angyal Dorka, Andrássi Zoli, Bartha László, Berentés Ági, 
Erdélyi Balázs, Fekete István, Gyarmati Gábor, Hajnal Ági, Hegyes Péter, Katona Józsi, Klenk Péter, 
Kocsis Ákos, Kotán Dávid Márk, Lukács Laca, Mészáros József, Mimlits Gábor, Molnár Mária, Nagy 
észter, Nagy Gergely Domonkos, Nagy Imre, Németh Tamás, Nyírő Artúr, Polónyi Emese, Pózna And
rás, Szabó Dénes, Szatyor Miklós és Szeredi Anna.

Mindennek persze semmi értelme nem lett volna a résztvevők nélkül. Köszönjük a pozitív visszajel
zéseket és az építő/kritikai észrevételeiteket is.

Kessler Hubert vándorkupa
Harmadszor került megrendezésre a Kessler Hubert vándorkupa, mely egyéni elméleti verseny. A ver

seny célja, hogy a barlangászok elméleti tudásukat is tudják csillogtatni. A vándorkupát az első helye
zettek fél-fél évig tarthatják maguknál, talpazatába nevüket bevésetjük. Az idei kupa első öt helyezettje:

Hegedűs András (Juju)/Ifj. Adamkó Péter 79-79 pont, 2. Fleck Nóra 73 pont, 3. Szlatki Gabriella 
Csibe) 65 pont, 4. Szabó Zoltán (SzabóZé) 62 pont, 5. Bartha László (Kölyök) 59 pont.

Gratulálunk a résztvevőknek és a nyerteseknek.

cikkben szereplő fotókat Laufer Csaba készítette.)

A szervezők nevében:
Kosztra Barbara
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2018 -62. BARLANGNAP

62. barlangnap 
2018. június 22-24.

budapest

2018. június 22-24-én lezajlott az MKBT történetének 62. Bar
langnapi rendezvénye. Az időjárásában hűvös, de a találkozások
nak köszönhetően szívmelengető hétvégén ebben az évben is szép 
számmal gyűltek össze az aktív és kevésbé aktív, de a barlangász
társaságot hiányoló barlangászok.

A rendezvény helyszínein, az adyligeti Sztrilich Pál Cserkész
parkban és a budapesti barlangokban összesen 197 résztvevő for
dult meg (80 MKBT tag, 75 nem tag, 20 gyerek, 8 baba, 6 fo zene
kar, 8 fő csak az esti bulira regisztráló), szombat este hivatalosan 
kb. 150-en voltunk a Cserkészparkban.

A résztvevők 18-féle túra közül választhattak, összesen 40 al
kalommal: Bátori-barlang, Ferenc-hegyi-barlang, Gellért-táró és 
Ös-forrás, Harcsa klasszik (Harcsaszájú-barlang), Hideg - Harcsa 
- Hideg, Hideglyuk-barlang, Mátyás-hegyi-barlang (light és hard), 
Meglepetés-túra, Rácskai-barlang képződményei és a Remete-szur

dok geológiája, Régészeti körtúra a Remete-barlang és környékén, Pál-völgyi-barlang, Solymári-ördög- 
lyuk (light és hard), Szemlő-hegyi-barlang, Szemlö kiépítetlen szakasz, Szemlő geológiája, Vár-barlang. 
A túrákra 410 jelentkezés futott be. A Meglepetés túra volt a legnépszerűbb, ott összesen 89-en fordultak 
meg. (Sajnos a létszámkorlátok miatt nem mindenki jutott el mindenhova, ahova szeretett volna.)

A Marcel Loubens Kupán 5 csapat indult, összesen 24 fővel, a Kessler Kupa kérdéseit is körülbelül 
ennyien töltötték ki.

A legjobbak bőséges jutalomban részesültek, hála támogatóinknak: Tengerszem Túrabolt, Magyar 
Természetjáró Szövetség, Függőágybolt, Explo.hu, Földgömb Magazin és a BEBTE.

Szervezeti támogatóink voltak még a DINPI (akiktől Kunisch Gyöngyvér (Tapsi) közbenjárására meg
kaptuk a Speleoboxot), az MKBT Oktatási Szakosztály (felszerelés).

A helyszínen a Magyar Barlangi Mentőszolgálat 
tartott ügyeletet, újraélesztési bemutatót és gyakor
lást, de sok felszerelést is tőlük kaptunk kölcsön.

Ismét rengeteg ember dolgozott azon, hogy min
denki megtalálja a kedvére való időtöltést a hétvé
gén:
- 31 túravezetö: Ádám Bence, Borzsák Sári, Csá

pé Zoltán, Csorba Kázmér, Farkas Vince, Fe
kete István (Steve), Füredi Zoltán, Gulyás Ág
nes, Gyuricza Sámuel, Hajnal Ágnes, Hegedűs 
András, Horváth Gábor, Huber Kilián, Katzer- 
Sölétormos Anna, Kovács Richárd, Kraus Sán
dor, Kun Botond, Nagy András, Nagy Gergely
Domonkos, Német Tamás, Németh András, Németh Tamás, Nyíró Artúr, Pólyák Ádám (Pás), Regős 
Bálint, Szabó Eszter, Szabó Zoltán (Zé), Újhelyi Ferenc, Zentay Péter, Zentay Zoltán,

- Muladi Bea Csépe Zolival (regisztráció, túraszervezés), Borzsák Sári (engedélyek), Köblös Gabi 
(pénzügyek, regisztráció), Szabó Zé (műsorfüzet), Lénárt Ibszi (Barlangnap lógó),

- Adamóczky György (Gyurci), Barcza Barbara, Bodnár Ferenc (Cipoo), Gonda Péter (Gonzó), Pajor

108

Explo.hu


Gergely (PG) és Várkonyi Andi (kocsma), Kosztra Barbara, SzabóZé, Szilágyi Eszter + a kocsma
csapat (szombat esti vacsora),

- Huber Kilián és Kunisch Péter (Kagyó) és tettestársaik (Marcel Loubens Kupa), Adamkó Péter (Kessler 
Hubert Kupa),

- Adrenalin Tourist Rock Bánd (koncert), Krkos Márk és a Hungárián Stage Rental (hangosítás),
- Czunge és fia, Gergő (regisztráció sátor), Kovács Feri (póló szitázás), Sári Attila (logisztika).

2018. évi Marcel Loubens kupa eredménye
„A mellizmon túl” - Mihályi Gebe Tibor, Kökény Áron, Gyolcsos Ferenc

2. „JAJNE” — Mészáros Melinda, Varga Eszter, Fialowski Melinda
3. „Átúszott a folyón” — Kovács Judit, Dr. Nagy Dénes, Németh András
- „Majd kitaláljuk holnap” - Katzer-Sölétormos István, Povázsay Zoltán, Dr. Zádor Zsófia Erzsébet
5. „Kell egy harmadik” - Tóth Magdi, Bárdos Gyula

Az első helyezett csapat tagjai egy-egy ejtőernyőselyem függőágyat (a Függőágybolt 10 éves ga
ranciájával), a második helyezettek 10 000 Ft-os, a 3 helyezett csapat egy-egy 5000 Ft-os Tengerszem 

■ ásárlási utalványt kapott.

2018. évi Kessler Hubert vándorkupa eredménye
Dr. Zádor Zsófia Erzsébet 28 pont

2. Kalotai Zsófi 19 pont, holtversenyben vele
Bartha László 19 pont

3. Nagy Gergely Domonkos 17 pont
Az első három helyezett oklevelet és az alkalomhoz készített érmét kapott, valamint a Barlangász 

Klasszikusok könyvsorozat Kessler Hubert: Föld alatti ösvényeken c. reprint kötetét, a BEBTE támo
gatásával.

Mindkét verseny minden helyezettje egy-egy Magyar Természetjáró Szövetség ajándékcsomagot ka
pott.

A cikkben szereplő fotókat Laufer Csaba készítette.)

A szervezők nevében:
Kosztra Barbara
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BARLANGKUTATÓK „SZABLYÁR PÉTER” SZAKMAI 
TALÁLKOZÓI

2017. NOVEMBER 3-5. SZÉKESFEHÉRVÁR

ATársulat 2017. november 3-5-én rendezte meg a Barlangkutatók „Szablyár Péter” Szakmai Találko
zóját, amelynek immár harmadik alkalommal Székesfehérvár, ezúttal az Árpád Szakképző Iskola adott 
otthont. A 137 regisztrált résztvevő két nap alatt 32 előadást hallgathatott meg hat témakörben. Az elő
adások előtti napon, pénteken az érdeklődők az Oroszlányi Bányászati Múzeumban, az egykori XX- 
as akna fennmaradt létesítményeiben ismerkedhettek meg a jelenkori szénbányászat mindennapjaival, 
technológiájával, gépeivel, eszközeivel. Az értő, saját élményekkel fűszerezett szakvezetést egy volt 
bányász tartotta. A péntek este programja volt Egri Csaba és Borzsák Sári 3D vetítése, amelyen idén 
Csabáék legújabb alsóhegyi és ausztráliai fényképei mellett a cseh Marék Audy filmjeit láthattuk a ve
nezuelai tepui-k homokkő barlangjairól és iráni sóbarlangokról.

Elnöki köszöntőjében Hazslinszky Tamás rövid áttekintést nyújtott a szakmai napok eddigi történeté
ről, melyben azt is tisztázta, hogy a mostani a 23. ilyen rendezvény a Társulat életében.

A szakmai programot változatos és színvonalas előadások jellemezték, melyek témájában a hazai 
feltáró kutatás és módszertan dominált a külföldi feltárásokhoz képest. Az előző évi visszajelzésekre 
hallgatva idén is igyekeztünk betartatni az előadások időkeretét, több-kevesebb sikerrel. Ugyancsak 
a tavalyi észrevételekre reagálva a leginkább közérdeklődésre számot tartó, barlangász közéleti szekció 
után 45 perces vita-lehetőséget iktattunk be. Ennek eredményeképpen javaslat született a természetvé
delmi szervek és a barlangkutatók közötti érdekegyeztető munkacsoport létrehozására, melynek elsőd
leges célja a vagyonkezelői hozzájárulással kapcsolatos javaslatok, észrevételek megvitatása, kezelése.

A legjobb előadásra vonatkozó szavazólapokat összesítettük, melyek alapján a résztvevők Horváth 
Gábor 'Navigáció és mozgáskövetés a barlangban’ című előadását értékelték a 2017. évi szakmai napok 
legjobb előadásának. Az előadó jutalma egy egyéves Földgömb folyóirat előfizetés, az Elnökség fel
ajánlásában. A Szakmai Napok előadásai pdf formátumban az előadók hozzájárulásának függvényében 
elérhetőek a barlang.hu Dokumentumtárában a Rendezvények/Szakmai Napok 2017 könyvtárban.

Idén első ízben került megrendezésre Adamkó Péter kezdeményezésére a Maucha Lászlóról elneve
zett, elméleti kérdésekből álló verseny. Az első helyet, így a Maucha László Vándorserleget Hegedűs

Regisztráció (fotó: Timkó Attila) A XX. akna bejárata (drónfotó: Hegedűs András)
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Egri Csaba előadása Látogatás az Oroszlányi Bányászati Múzeumban
(Laufer Csaba felvétele) (fotó: Timkó Attila)

András, második helyet dr. Ambrus Gergely, megosztott harmadik helyet Fleck Nóra és Kalotai Zsófia 
szerezték meg.

A rendezvény sikeres lebonyolítása rengeteg munkát igényelt, amelyért minden segítőt nagy köszönet 
let, közülük is kiemelve Szarka Gyulát, aki helyszíni szervezőként gondoskodott a technikai háttérről, 

szállásról, (nagyon bőséges) étkezésről, valamint Csépe-Muladi Beátát és segítőit, akiknek a zsíroskenyér 
rarty lebonyolítását köszönhetjük. Köszönjük továbbá Egri Csabának és az Adrenalin Tourist Rock Band- 
_ek a péntek, illetve szombat esti remek szórakozást.

Kosztra Barbara

\ 2017. évi Szakmai Találkozó programja:

\ovember 4. szombat
■legnyitó:

• Hazslinszky Tamás: Elnöki köszöntő;
• Takácsné Bolner Katalin: A Cholnoky pályázat eredményhirdetése;
• Kosztra Barbara: Időugrás részletekben, avagy mi valósult meg az MKBT elnökség terveiből az el

múlt egy évben.

E löadások:
szekció — Hazai feltáró kutatás 1.

• Szolga Ferenc: 55 év kutatás a Tési-fennsíkon;
• Ba Julianna—Polacsek Zsolt: Kutatási eredmények 2013-2017;
• Kovács Richárd: Patakok nyomában a Pilis mélyén.

I. szekció — Tudományos kutatás
• Eszterhás István: Barlangszerű löszüregek Ságvár környékén;
• Szeredi Anna-Nyírő Adám Artúr: A TöRész terepbejárásai a 2017-es évben;
• Szabó Géza: Trogloxén, Troglofil, Troglobiont? Méta menardi?;
• Virág Magdolna-Leél-Ossy Szabolcs-Szieberth Dénes: Víz alatt és víz felett a Molnár János-bar- 

langban;
• Lenkei Péter-Stieber József: Légszennyezők a barlangban?;
• Kraus Sándor: (Nálunk) Alig ismert barlangképződés - a kénsavas üregesedés (poszter).
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III. szekció — Módszertan
• Hegedűs András: Expedíciós beszerelés - tények és tévhitek;
• Horváth Gábor: Navigáció és mozgáskövetés a barlangban;
• Hegedűs Gyula: Barlangászó űrhajósok (20 p);
• Andrássi Zoltán: Barlangi térképezés - Húscafatok keresése a lerágott csonton (elmélet - részlet) 

(15 p);
• Lénárt László: A Víz Világnapi Fotóposzter Pályázat barlangos képei.

IV. szekció- Társulati élet, csoportélet
• Hegedűs Gyula: Az Európai Barlangi Mentő Szövetség bemutatása;
• Csákváriné Lődi Krisztina-Köblös Gabriella-Ligeti Melinda: „Te is más vagy, te sem vagy más” 

Barlangászás sérült fiatalokkal a Verocs Mozgás- és Elményterápiás Szakosztályban;
• Gyovai Tamás: Magyarországi barlanglátogatások engedélyeztetésének és a vagyonkezelőkkel kap

csolatos problémák ismertetése, megoldásainak keresése;
• Borzsák Sarolta—Kunisch Gyöngyvér: BALTAZÁR, avagy vagyonkezelői hozzájárulás másképp;
• Egri Csaba: Barlangvédelem a gyakorlatban, hazai és külföldi példákon keresztül.

A szekció előadásainak megvitatása.

November 5. vasárnap
V. szekció - Külföldi feltáró kutatás, élménybeszámoló

• Csepreghy Ferenc József: (Nemcsak) a mélység bűvöletében, de azért...;
• Takácsné Bolner Katalin-Hegedűs András—Gyovai Tamás: Montenegró 2017;
• Tóth Attila: Quimby Mucsaröcsögén;
• Hajnal Agnes-Zentai Péter: A barlangkutatás és a Tao, avagy nem csak Bánkon lehet robotolni;
• Hegedűs Gyula-Egri Csaba: Beszámoló a 17. Nemzetközi Barlangtani Kongresszusról;
• Leél-Óssy Szabolcs: Dél-Kína karsztvidékein;
• Baloghné dr. Kováts Boglárka-Vajda Gábor: Az Alpok kanyonjaiban.

VI. szekció - Hazai feltáró kutatás II.
• Slíz György: Kisebb felfedezések a Pilisben, a Bükkben és a Naszályon;
• Lengyel János: AMyotis csoport 2017 évi tevékenysége;
• Horváth Sándor-Szilaj Rezső-Szittner Zsuzsa: A Kessler Hubert-barlang;
• Tóth Attila: Lujza Lyuka avagy e pasi nevű barlang feltárása;
• Pataki Róbert: Szalajka-forrás kutatásának eredményei;
• Kraus Sándor: A Kopolya-rendszer FELTÁRHATÓ bejárata (poszter).

Kosztra Barbara
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2018. NOVEMBER 16-18. SOPRON

2018. november 16-18-án a Soproni Egyetem kampuszán szerveztük meg a 24. Barlangkutatók 
„Szablyár Péter” Szakmai Találkozóját. Ismét szép számmal gyűltek össze a barlangkutatók, hogy jó tár
saságban hallgassák, lássák a legfrissebb és legérdekesebb barlangos eredményeket és közösségi életet 
éljenek. A korán érkezők pénteken két, a terület bányászati múltjához kötődő programon vehettek részt. 
Először a Központi Bányászati Múzeumot mutatta be nekünk Bircher Erzsébet igazgatónő, hallatlanul 
érdekes és élvezetes vezetés keretében. Ezután felautóztunk Brennbergbányára, ahol a Brennbergi Bá
nyászati Emlékházat és Magyarország egyetlen kocsmával egybeépült templomát, azaz Kocsmatemplo
mát, a Szent Borbála bányásztemplomot látogattuk meg (utóbbi melléküzemágából meglehetősen nehe
zen szabadult a társaság egy része), Rövid kirándulást is tettünk az egykori határzár mentén az osztrák 
oldalon lévő kilátóig, majd az István-akna és Újhermes érintésével vissza. Péntek este Egri Csaba és 
Borzsák Sári (ismét) lenyűgöző 3D vetítéssel repített minket körbe a földgolyó barlangjain, Új-Mexi- 
kótól Podóliáig.

Szombat-vasárnap a 124 résztvevő 34 előadást/posztert/vetítést nézett meg. A szombat este a szoká
sos Zsíroskenyér Partyt Adrenalin Tourist Rock Bánd koncert, majd az élénk soproni diákélet legendás 
helyszíne, a Schmauser meglátogatása követte.

A szakmai napokon megrendezésre került Maucha László vándorserleg helyezettjei:
1. Hegedűs András (Juju)
2. Lenkei Péter
3. Sári Attila-Matuszka Fanni

60 pont
51 pont
48 pont

A szakmai napok megszervezésében két elnökségi tagunk (Gyovai Tamás és Kosztra Barbara) sop
roni kötődése igen sokat segített, a lebonyolítást pedig ismét népes önkéntes csapat segítette, amelynek 
minden tagját nagyon nagy köszönet illeti meg munkájáért.

A 2018. évi Szakmai Napok programja

November 16. péntek
• 1100-től Szakmai kirándulás - Központi Bányászati Múzem, Brennbergbánya;
• 2000-tól Péntek esti gálaműsor: Egri Csaba és Borzsák Sarolta 3D vetítése - Új-Mexikótól Podóliáig.

Ebéd közben is zajlanak az eszmecserék (Timkó Attila felvételei)
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November 17. szombat
Megnyitó:

• Kosztra Barbara: Köszöntő;
• Gyovai Tamás: Selmeci-soproni diákhagyo

mányok - ismerjük meg a helyszínt, Sopront;
• Takácsné Bolner Katalin: A Cholnoky pályá

zat eredményhirdetése.

Előadások:
I. szekció - Hazai feltáró kutatás

• Lengyel János: A Myotis Csoport tevékeny
sége;

• Horváth Sándor: Kab-hegy legújabb feltárá- Gyovai Tomi előadása (Laufer Csaba felvétele)
sai;

• Kovács Richárd-Tóth Zoltán: Fokozatoss-ág a Csévi-szirteken;
• Kraus Sándor: Feltárási lehetőségek a Szemlő-hegyi-barlangban (poszter).

II. szekció - Módszertan
• Surányi Gergely—Lieber Tamás: A Sátorkőpusztai-barlang 3D felmérése;
• Börcsök Péter-Hegedűs András: Irányvonalak, tendenciák az Oktatásban;
• Baloghné dr. Kováts Boglárka: Kanyonos kötéltechnika, veszélyek és megoldások.

III. szekció — Tudományos kutatás 1.
• Balázs Gergely: A Movile-barlang különleges világ;
• Nyíró Adóm Artúr-Szeredi Anna: Lerágott csont? — avagy a Róka-ág ismeretlen arca;
• Béres Sándor—Cserpák Ferenc: 2018. évi ásatás a Zöld-barlangban;
• Virág Magdolna: Pleisztocén termálvízszint változások nyomai a Szemlő-hegyi-barlangban;
• Kotán Dávid Márk-Polónyi Emese: Les Pixarelles barlang régészeti kutatása (Spanyolország, Ka- 

talónia, poszter).

IV. szekció - Történeti áttekintés
• Hegedűs Gyula: A Karszt és Barlang Alapítvány 25 éve;
• Dr. Komlóssy Attila-Czakó László: A Thai barlangi események a mentőorvos (oxyológus) szemé

vel (20 p);
• Hegedűs Gyula: Legenda és valóság;
• Kraus Sándor: Nem is kopolya-völgy a neve (poszter).

V. szekció - Társulati élet, barlangvédelem
• Kosztra Barbara: Időugrás első félidő;
• Köblös Gabriella—Fleck Nóra: Változások az úgynevezett „osztrák biztosítás” feltételeiben;
• Borzsák Sarolta-Egri Csaba: Barlangok védelme a Carlsbad Caverns Nemzeti Parkban;
• Gyovai Tamás: Segédlet barlanglátogatási kérelmek benyújtásához, barlangászok érdekképviselete 

az észrevételek alapján.

Beszélgetés/vita.
„Zsíroskenyér party”.
Vetítések:

• Faragó Tamás: JÁZI (10 p.);
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• Lerner Balázs-Balázs Gergely: Inverz Everest film - az őszinte változat (50 p).
Koncert: Adrenalin Tourist Rock Bánd

Xovember 18. vasárnap
VI. szekció - Külföldi feltáró kutatás

• Takácsné Bolner Katalin-Hegedüs András: Beszámoló a 16. Montenegrói Barlangász Kutatótá
borról;

• Fodor Balázs-Hegedűs András—Lenkei Péter—Tényi V. Gusztáv: A Sólyom-barlang feltárása - 
Montenegró 2018) ;

• Mede Márton—Deák András—Dianovszky Tibor: Duboki Do 2018;
• Zentay Péter-Hajnal Ágnes: Aki keres az néha talál (valamit)... ;
• Diana Popa: Once upon a time — angol nyelvű előadás;
• Hegedűs András: Montenegrói Jeges-barlang és Sólyom-barlang térképe (poszter).

VII. szekció — Tudományos kutatás 2.
• Barta Károly-Egri Csaba—Csépe Zoltán—Csépe-Muladi Beáta-Bauer Márton-Havasi Ildikó: Fo

kozottan védett és megkülönböztetett védelmet igénylő barlangok újbóli állapot-felmérésének ta
pasztalatai a Mecsekben;

• Kocsis Ákos: Lehetséges víznyelő-forrás kapcsolatok a Déli-Bakonyban;
• dr. Ambrus Gergely-dr. Leél-Ossy Szabolcs: Kirgizisztán föld alatt és föld felett (20 p.);
• dr. Leél-Ossy Szabolcs: Elnöki zárszó.

Kosztra Barbara

TÁRSULATI MEGJELENÉSEK 
KÜLSŐ RENDEZVÉNYEKEN

Társulatunk 2016-ban megválasztott elnöksége kiemelt feladatának, szívügyének tekinti a barlangok
kal, karsztokkal és azok élővilágával kapcsolatos társadalmi szemléletformálást, minél szélesebb közön
ség elérését, kicsik és nagyon játékos formában történő oktatását. Törekvésünk sikerét a standjainkon 
megforduló látogatók csillogó szemű érdeklődése, és Társulatunkhoz érkező meghívások szaporodása 
is jelzi. A 2017-2018-as időszakban is számos rendezvényen voltunk jelen standdal, ismeretterjesztő 
atékokkal, kötéltechnikai feladatokkal, mászófallal, műbarlanggal, közvetlenül több száz, közvetetten 

:obb ezer embert elérve.
Állandó oktatójátékaink:

- Kövesd a víz útját a fold alatt a nyelőktől a barlangokon át a forrásokig „locsolgatós” karsztmodellün- 
kön! A modellt Szalai Vera készítette, és Szabó Zoltán valamint Krkos Márk tartja karban.

- Cseppkő simogató és felismerő-játék: barlangi képződmények testközelből, Borzsák Sarolta és Kraus 
Sándor jóvoltából.

- Denevér-kvíz: ki tud többet a bőregérről? A játékot kitalálta és elkészítette Borzsák Sarolta.
Egyéb játékaink a barlangi állatokkal, a barlangrajzokkal, a barlangokra leselkedő veszélyekkel, a bar

langász eszközökkel, barlangi mászótechnikával ismertetik meg a látogatókat, de a Denevér Klubban azt 
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is kipróbálhatják, milyen érzés fejjel lefelé lógva vizet inni. Az ügyes megfejtőknek apró ajándékokkal 
kedveskedünk, sokszor részt veszünk hálójátékokban (pontgyüjtés a rendezvény standjain, kisebb nye
reményekért). Számos rendezvényen előadásokkal, vetítésekkel is megjelentünk. A rendezvényeken szá
mos civil szervezettel, nemzeti park igazgatósággal működtünk együtt, gyümölcsöző kapcsolatokat építve 
és rengeteget tanulva egymástól.

A kitelepülések nem valósulhattak volna meg sok lelkes önkéntesünk befektetett munkája, ideje nél
kül. Nekik ezúton is szeretnénk nagy köszönetét mondani az eredményes és jó hangulatú rendezvénye
kért. A nagysikerű és népszerű mászófalat a Hungárián Stage Rental cég és Krkos Márk bocsátja rendel
kezésünkre.

A társadalmi szemléletformáló kollektíva munkáját az MKBT 2018-as Közgyűlése „a karsztok és 
barlangok jelentőségét és védelmük fontosságát a Társulat képviseletében, külső rendezvényeken meg
jelenítő tevékenység(ük)ért" Hermán Ottó emléklappal honorálta.

A 2017-18-ban az alábbi rendezvényeken jelentünk meg:

Föld Napja a Pál-völgyi kőfejtőben — 2017. április 23. Budapest
A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által 

szervezett rendezvényen a Magyar Barlangi Men- 
tőszolgálat immár hagyományosnak számító be
mutatója mellett idén újra kitelepült az MKBT is. 
A rendezvényen körülbelül 2000 ember vett részt. 
Mivel pontgyűjtő állomás voltunk, csaknem min
den gyerek megfordult nálunk is. Lelkesen locsol- 
gatták a Krkos Márk és Szabó Zoltán jóvoltából 
újra régi fényében ragyogó, töretlen népszerűségű 
karsztmodellt, ügyesen megoldották Borzsák Sári 
tüneményes denevér-kvízét, illetve a szintén általa 
rendelkezésünkre bocsájtott képződmény-felisme- 
rős játékot.

Külön köszönet illeti Kraus Sándort, Rehány 
Nikit, Szlatki Gabit, Kunisch Gyöngyvért és Sári 
Attilát, akik egész nap az árnyékba fagyva állták 
a rohamot.

Képződményfelismerés a Föld Napján a Pál-völgyi 
kőfejtőben (fotó: Kosztra Barbara)

Felfedezők Napja — 2017. április 29. Millenáris
A Földgömb Magazin által szervezett Felfedezők Napjának fókuszában 2017-ben a vízkincsünk állt. 

Az MKBT és a Magyar Barlangi Mentőszolgálat közös standján több száz család fordult meg. Többsé
gük csemetéit jól meghintáztattuk a mászóköteleken, jó néhányat becsomagoltunk a hordágyba, és soka
kat okosítottunk ki karszthidrológiából. A látogatók egy része saját bevallása szerint már tavaly is részt 
vett a kiképzésen és már számolta a napokat, hogy mikor ismételhet. A túlélők idén is boldogan távoztak. 
A rendezvényt ismét Borzsák Sári koordinálta nagy lendülettel, rajta és az előadókon kívül még Tóth 
Attila és Füredi Zoltán várta a látogatókat standunknál.
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A rendezvényen négy barlangos témájú előadás hangzott el:
- Egri Csaba: Felszín alatti vizek nyomában - 3D vetítés hazai és külföldi barlangokról (2 alkalommal);
- Leél-Ossy Szabolcs: Víz a barlangokban;
- Ambrus Gergely—ifi. Adamkó Péter—Tóth Attila: Inverse Everest — fotó-expedíció a világ legmélyebb 

barlangjába.

Művészetek Völgye — 2017. július 20—22. és 28—30. Kapolcs
A sokunk által ismert és szeretett kapolcsi Művészetek Völgye fesztivál természeti környezete és kö

zönsége okán jó apropó arra is, hogy a színes programkínálatban megjelenjen valamilyen módon a ter
mészetvédelem témaköre.

A kapolcsi Faluházban berendezett Művészetek Zöldje udvarban az idei évben a Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulat is hozzájárult a fesztivál látogatóinak szórakoztatva tájékoztatásához, a felszín 
alatti világ és élettelen kincseinek és élőlényeinek megismertetésével. Két hétvégén voltunk jelen há
rom-három napot, rengeteg gyereknek és felnőttnek mutatva meg a víz útját a fold alatt a locsolgatós 
•;arsztmodellen, és elmagyarázva a cseppkövek keletkezését a tapogatható képződmény kiállításon.

A denevér-kvízzel számos csúf tévhitet oszlattunk el a bőregerekről, a legkisebbek pedig készíthettek 
ienevérbábot, sőt a Denevér Klubban azt is kipróbálhatták, milyen érzés fejjel lefelé lógva vizet inni. 
Borzsák Sári 3D-s vetítésén tátott szájjal bámulták a barlangok csodáit.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat mellett a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, a Ba- 
rton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a Bakony-Balaton Geopark, a WWF Magyarország, a Jane 

Goodall Intézet, a Greenpeace, az FM Vadonlesö Programja, a Magyar Természetjáró Szövetség, az Öko- 
gyülekezet és a Tudatos Vásárlók Egyesülete nyújtott változatos és minden korosztályt megmozgató prog
ramkínálatot. Nemcsak a látogatók, hanem a résztvevő szervezetek is sokat tanultak egymástól, számos 
övőbe mutató kapcsolat alakult ki a résztvevők között.

Nevéhez méltón a Művészetek Zöldjében a természetvédelem és az előadóművészet kéz a kézben 
art: hol Gryllus Vilmos énekelt az ürgék titkos életéről a gyerekeknek, hol Beck Zoliék a 30Y zenekar 
-arlangjáró filmjének bemutatójával szórakoztatták a kisebbeket-nagyobbakat.

A Társulat standján helytálló és az építés-pakolás-szállításban segédkező barlangász csapat névsora: 
Kosztra Barbara, Krkos Márk, Lénárt Ibolya, Matuszka Fanni, Molnár Zsolt (Messner), Povázsay Zol
án, Sári Attila, Szlatki Gabriella, Tóth Éva Mária.

Kutatók Éjszakája — 2017. szeptember 30. Óbudai Egyetem
Tényi Varga Gusztáv és az Óbudai Egyetem barlangászai jóvoltából a Kutatók Éjszakája látogatói 

a barlangkutatás módszereiről és szépségeiről hallhattak előadást, majd jópáruknak módjuk nyílt a har
angi kötéltechnika kipróbálására is.

Földtudományos Forgatag - 2017. november 11-12. Magyar Természettudományi Múzeum
A Magyarhoni Földtani Társulat, mint főszervező a Földtudományi Civil Közösség (FöCiK) társegye

sületeivel közösen, 2017-ben is megrendezte a „Földtudományos forgatag” nevű interaktív geokiállítást. 
A rendezvényre ezúttal is meghívást kaptunk, így ezen a hétvégén a barlangkutatás, barlangvédelem, 
■.arszt-védelem témájával is megismerkedhetett a Magyar Természettudományi Múzeum belső kiállítási 
csarnokát meglátogató 2-3000 ezer érdeklődő. A Társulat standjánál megforduló néhány száz felnőtt és 
gyerek a locsolgatós karsztmodell segítségével betekintést nyerhetett a karsztban zajló folyamatokba, és 
figyelemmel kísérhette a víz útját a felszín alatt. A denevérkvízt és a barlangi képződmény felismerő já- 
:ekot helyesen megoldók saját készítésű denevér hűtőmágnest vihettek haza. A legügyesebbek a méltán 
népszerű csattogós denevér hajtogatásának fortélyaival is megismerkedhettek, míg a szakmai csemegék

117



re vágyók barlangos kiadványok, szakkönyvek közül válogathattak. A geokiállítás mellett előadások, 
filmvetítések, többek között Leél-Ossy Szabolcs Ausztráliáról szóló vetítése színesítették a programot. 
A barlangász standnál Kosztra Barbara, Köblös Gabriella, Krkos Márk, Sári Attila, Steierlein Ildikó, 
Sűrű Péter, Szlatki Gabriella és Tóth Éva Mária álltak helyt, de az odalátogató barlangászok közül is 
többen beálltak segíteni. A szerencsésebb látogatók például Börcsök Péter előadásában, első kézből hall
hattak az árvízveszélyes barlangok kutatásának nehézségeiről és szépségéről.

Lelkes Ásványbörze és GEO Napok - 2018. április 7-8. Lurdy Ház
Interaktív, földtudományos játszóházban mutattuk be föld alatti világunkat, ahol múzeumokkal és 

egyetemekkel karöltve a „GEO Tanösvény” egyik állomása voltunk. A standunkon több mint száz gyer
mek fordult meg és érdemelt pecsétet. Önkéntesek: Kraus Sándor, Kosztra Barbara, Köblös Gabriella, 
Krkos Márk.

Föld Napja a Pál-völgyi-kőfejtőben - 2018. április 22.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága szervezésében hagyományosan megrendezett családi na

pon már több éve veszünk részt. Idén a frissen alakult TöRész szakosztály is kitelepült, kőbalta-készí- 
téssel színesítve a palettát. A Természetismereti hétpróba keretében 166 gyerek próbálta ki standunknál 
tudását a cseppkövekről és a denevérekről. A standon helytálló csapat: Köblös Gabriella, Kraus Sándor, 
Krkos Márk, Sári Attila, Matuszka Fanni, Huber Kilián, Tamasi Dóri, Köblös Csaba, Szlatki Gabriella, 
Nyíró Ádám Artúr, Polony Emese, Kotán Márk Dávid, Szilágyi Eszter, Nagy Imre.

Felfedezők Napja - 2018. április 28. Millenáris
A Földgömb magazin nagyszabású rendezvényén 2018-ban kiemelt helyet kaptunk, amire rá is szol

gáltunk. A látogatók körében nagy népszerűségnek örvendett a VEROCS szakosztályunk által péntek 
este felépített és kifestett kartondoboz műbarlang („igazi” barlangajtóval, denevérekkel, cseppkövekkel, 
proteus-szal és pókkal), mely egész nap állta a sarat; valamint a mászatás, ahol a jelentkezők kipróbál
hatták az egyköteles mászótechnikát. Megjelenésünkkel a BMSZ-t is képviseltük, akiktől játékokat és 
embert is kaptunk „kölcsön”. Mivel a programpont a négynapos hétvége szombatjára esett, különösen 
nehéz volt segítőket találnunk. Cserébe viszont a forgalom is kissé csendesebb volt a szokottnál: stan
dunkon 279 résztvevő hétpróba-útlevélét érvényesítettük. Leél-Össy Szabolcs „Cseppkőbe zárt klíma
változás” címmel tartott előadást az év témájához kapcsolódóan.

Külön öröm volt, hogy a Földgömb Expedíciós Kutatásért Alapítvány kuratóriuma egy MKBT tagnak 
adományozta a Magyar Felfedező Nagydíjat. A díjat Czajlik Zoltán, az ELTE BTK Régészettudományi 
Intézetében működő Archeometriai és Régészet-módszertani Tanszék tanszékvezető egyetemi docense 
vehette át, a légi régészet terén a Kárpát-medencében végzett nemzetközi hírű feltáró tevékenységéért, 
a rokontudományok sikeres bevonásával folytatott terepi régészeti kutatásaiért, valamint kimagasló ku- 
tatásszervezö, csapatépítő munkájáért.

Az előkészületekben, a bemutatásban és foglalkoztatásban, a szállításban, az ötletekben és a játé
kok elkészítésében rengetegen vettek részt: Csákváriné Lődi Krisztina, Csömör Miklós, Faragó Tamás, 
Göröcs Dorottya, Keresztes Anikó, Kosztra Barbara, Kotán Dávid Márk, Kovács Ákos Balázs, Köblös 
Csaba, Köblös Gabriella, Kraus Sándor, Krkos Márk, Lénárt Ibolya, Ligeti Melinda, Nagy Imre, Nyírő 
Ádám Artúr, Pletser Ágnes, Polónyi Emese, Rikk Péter, Rögös Dóra, Sári Attila, Slíz György, Sűrű Péter, 
Tinn József, Tömör Benedek és Zentay Zoltán.

Művészetek Völgye — 2018. július 21—29. Kapolcs
Július 21-29. között a kapolcsi Művészetek Völgyében, a Zöld Udvarban találkozhattak velünk és nyolc 

másik, a természet védelmében tevékenykedő szervezettel az érdeklődők. Azok a lelkes ifjak és nagyok,
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akik az összes szervezet standján sikeresen oldot- 
ták meg a szórakoztató-ismeretterjesztő feladatokat, 
jutalmul felmászhattak az égigérő paszuly — azaz 
az MKBT által felállított és üzemeltetett mászófal - 
tetejére. Az udvarnak és a mászófalnak hatalmas 
sikere volt, rengeteg pozitív és lelkesítő visszajel
zés érkezett hozzánk, és tovább mélyítettük 2017- 
ben kialakult szakmai kapcsolatainkat is. A mobil 
mászófal a Hungárián Stage Rental által ingyen biz
tosított Layher állványzatra épült, a mászófelületet, 
a felszerelést és a mászófal összeállítását Krkos Márk
nak köszönhetjük. A bontásban és elszállításban Sári 
Attila segítsége volt pótolhatatlan. A stand és a má

Mobil mászófal a Művészetek Völgyében 
(fotó Kosztra Barbara)

szófal üzemeltetésében jeleskedő csapat: Illés Andrea, Faragó Dorottya és párja, Lénáit Ibolya, Molnár 
Zsolt (Messner), Horváth Ágnes, Csépe-Muladi Beáta, Csépe Zoltán, Köblös Gabriella, Rikk Péter, Szil- 
. ási Tamara (Tárni), Pintér Laca, Sári Attila, Matuszka Fanni, Németh Zoltán (Enzo), Szlatki Gabriella 
(Csibe), Sűrű Péter (Szifon), Földesi Niki, Szabó Zoltán (SzabóZé) és Kosztra Barbara.

Magyar Földrajzi Múzeum családi délután — 2018. szeptember 1. Érd
Ezúttal a Magyar Földrajzi Múzeum hívott meg minket, ahol a barlangok és a barlangászok világát 

bemutató családi délutánon ezúttal az érdi gyerekek próbálhatták ki ismeretterjesztő játékainkat. Külön 
erre az alkalomra kölcsönkaptuk a múzeum medvéjét, „akinek” segítségével az érdeklődők megismer
kedhettek a kötéltechnika alapjaival. A standokon Csákváriné Lődi Krisztina, Kraus Sándor, Rikk Péter 
és Köblös Gabriella segédkeztek.

Magyar Természetjáró Fesztivál - 2018. szeptember 8—9. Verőce
Szeptember második hétvégéjén a Magyar Természetjáró Szövetség által szervezett első Természet

járó Fesztiválra hívtak minket a verőcei Csattogó-völgybe. A szabadtéri rendezvény a természetjárást 
és a természeti sportokat sokszínű, aktív programok kínálatával szeretné népszerűsíteni: szombaton és 
v asámap vezetett gyalog-, kerékpáros és vízitúrák (önállóan, és jármódok kombinálásával, pl. kerékpá
ros + kenutúra is), továbbá különféle sportprogramok, esti koncertek és termékkiállítások várták a láto
gatókat.

Társulatunk standjánál a szokásos játékok mellett a barlangi kötéltechnikát próbálhatták ki a kicsi 
és nagyobbacska turisták. Az MKBT csapat tagjai voltak: Kraus Sándor, Sas Dorottya, Mátéka László 
• Gomba), Steierlein Ildikó, Sümegi Zoltán, Monori Zsanett, Németh Tamás, Tóth Magdolna, Szabó Zol
án és Kosztra Barbara.

Munkánkat a következő években folytatjuk, újabb játékokkal, ismeretterjesztő anyagokkal folyama
tosan bővítve eszköztárunkat. Minden segíteni vágyó barlangász önkéntest szívesen fogadunk a csapat
ban.

Kosztra Barbara
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MKBT TANULMANYUTAK

ERDÉLY

2017. június 10-17. között egy hetet töltöttünk az Erdélyi-szigethegységben (Muntii Apuseni) találha
tó Körösréven. A Romániában kitört kanyarójárvány több állandó túratársunk kedvét is elvette az utazás
tól, így végül 20 fővel indultunk útnak. Ezúttal Miskolc volt a kiindulási pontunk, ahonnan szokásos „Kó
nya buszunkkal” vágtunk neki a túrának. Útközben csak Debrecenben álltunk meg, ahol a TESCO-ban 
az egész heti közös főzéshez bevásároltunk. Szállásunk a Corimen vendégházban volt, mely a közelben 
nyíló Révi-szoros bejáratánál remek kiinduló pontnak bizonyult.

A vársonkolyosi Szelek-barlangjába (Pestera Vántului) vezető túránkat még itthonról szerveztük meg 
Vári Lacival és csoportjával. Ok kérték meg az engedélyt is. Mivel a kolozsvári barlangászok csak vasár
nap tudtak velünk jönni, így erre a túrára mindjárt másnap sort is kerítettünk. Laciék egy rövidebb és egy 
hosszú túrát szerveztek a csoport számára. Természetesen az 50 kilométeres barlangnak csak töredékét 
sikerült bejárni, de így is nagy élményt jelentett a túra mindenkinek. Barlanglátogatás után a rövid túra 
résztvevői a szoroson keresztül gyalog jöttek haza, s közben több kisebb-nagyobb barlangot is felkeres
tek még, míg a többieket a kolozsvári barlangászok hozták haza.

A következő napot a Révi-szorosban töltöttük, ahol a szoros jobb és bal oldalán, jelzett ösvényeken 
túráztunk, de via ferrátázni is lehetett, így mindenki kedvére választhatott programot. A kilátás a Sebes- 
Körös völgyére mindenesetre fantasztikus volt.

Szelek-barlangja (Timkó Attila felvételei)
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A Nagy Magyar-barlanghoz vezető függőhíd 
(a szerző felvétele)

A negyedik napon a Misid-völgy barlangjainak 
felfedezése szerepelt a programban. Útikalauzunk 

zumbil Attila, túránk első állomása pedig a Nagy 
'■fagyar-barlang (Pestera Unguru Maré) volt. Mi- 
_tán megérkeztünk a parkolóba, a pénztárépületet 
tárva találtuk. Szerencsére néhány telefonváltást 
követően megérkezett a segítség, és sikerült bejut- 
~.i a barlangba. A Sebes-Körös túlpartján feltáruló 
27 m magas és 42 m széles bejáratot a folyón át
vezető függőhídon át lehet elérni. Az idegenfor
galmi barlang túl sok látnivalót nem tartogatott, 
• iszont a benne folytatott ásatásokból kikerült lele
tei jelentősek. Ezeket a barlang elején berendezett 
posztereken mutatják be. Innen következett a Kis 
Magyar- illetve a Meszes-barlang, ahová már be 
kellett öltözni. Aznap délutánra terveztük még a Bíró 
Lajos-barlang meglátogatását is, ahová még sokat 
kellett volna gyalogolni, az idő viszont jócskán elő
rehaladt, így azt másnapra halasztottuk.

Következő nap Körösrévröl vonattal mentünk át 
a Zichy-barlanghoz, rendkívül jutányos áron, hi
szen az előzetes tájékoztatás szerint várt, fejenkénti 
kb. 3 lej helyett 20 fős csoportunk összesen 7 lejt 
fizetett, jegyet persze nem kaptunk.

A kréta időszaki mészkőben kialakult 1 km hosszan ismert barlang zömmel keskeny, gyakran 20 m 
magas járatainak nagy részén ma is végigfolyik a patak. Csak a bejárat közeli részeken találunk ma
gasabban húzódó, száraz járatokat. Cseppköképzödmények is ez utóbbi részeken találhatók. A Zichy- 
rarlangban vezető nélkül szabadon kóborolhattunk, s végre annyit fényképezhettünk, amennyit csak 
akartunk, a belépődíj pedig, amit kértek tőlünk, még a gyermekjegy áránál is kevesebb volt. Túra után 
gyönyörködtünk a barlangból kifolyó patak szép vízesésében, majd elszörnyülködhettünk a bejárat mel
lett épült egykori turistaház állapotán, melyről az 1987-ben megjelent Barlangtúrák 8 országban című 
könyvünkben még azt írtuk, ott kaphatunk szállást. Ezután kétfelé váltunk, s úgy beszéltük meg, hogy 
a gyalogosok és a busszal menők a Misid-völgy bejáratánál találkoznak, ahonnan együtt megyünk el 
a Vizes Bíró Lajos-barlanghoz (Pestera Moanei). Bíró Lajos mielőtt 1894-ben elindult volna Új-Gui- 
□eába, kutatásokat folytatott a Biharban, s akkor fedezte fel a később róla elnevezett 1170 m hosszú 
barlangot, és benne az ugyancsak róla elnevezett Drimeotus Chyzeri Bíró nevű vakbogarat.

Az eltervezett találkozás végül mégsem jött össze, így mire a buszosok a barlanghoz értek, a többiek 
már jócskán bent túráztak. Ez a program is jól sikerült, bár egy szűkület többek számára a túra végét 
jelentette. Zárásként még a Száraz Bíró Lajos-barlang (Pestera Lesiana) is belefért a napba, majd igye
kezni kellett haza a jól megérdemelt vacsorára.

Az út hátralévő részében nagyobb távolságokra merészkedtünk. Elsőként Biharfuredet céloztuk meg. 
.Az odáig vezető úton számos szép vízesést néztünk meg, így például többek között a Iadolina vízesést, 
majd Biharfüreden a Csoda-forrástól a Kis-Havas fennsíkjára kapaszkodtunk fel.

Utolsó napunkon előbb Almásgalgón a nevezetes Sárkányok kertjének homokkőből és konglomerá
tumból álló bizarr formáit kerestük fel. A terület tudományos kutatása dr. Cholnoky Jenő nevéhez fűződik. 
A különös alakú tornyokat, gombákat, állatokat ábrázoló formákat az erózió alakította ki. Magasságuk
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Szűkület a Vizes Bíró Lajos-barlangban 
(Timkó Attila felvétele)

Jellegzetes formák a Sárkányok kertjében 
(a szerző felvétele)

átlagosan 10-12 m. Élettartamuk a tetejükön található védőrétegtől függ. A kertben található látnivalókat 
egy tanösvény mentén jártuk végig.

A Sárkánykert után kultúrprogram keretében Zsibón, a „zsibói bölény”, Wesselényi Miklós kastélyát 
látogattuk meg. Erdély egyik legszebb barokk kastélyának tartott épületet 1778-ban kezdték el építeni. 
A munkálatok több mint harminc évig tartottak. Az épületen barokk és klasszicista építészeti elemek 
keverednek, nagy árkádos lodzsája és a középkori hagyományoknak megfelelő négy sarokbástyája kü
lönösen látványos.

A kastély egykori angolkertjében Vasile Fati, a zsibói líceum egykori biológia tanára által alapított és 
róla elnevezett arborétum kapott helyett. A szép kialakítású botanikus kertben több mint 5000 növény 
található a világ minden tájáról. A növénykülönlegességek mellett vadaspark és egy kétszintes akvárium 
is helyet kapott.

A hazautazás napjára, az Élesd melletti Sólyomkő várához tervezett túránkat hatalmas eső mosta el, 
amit nagyon sajnáltunk. Összességében azért így is szép és tartalmas programot zártunk.

A túrák lebonyolításához nyújtott segítségért ezúton is köszönetét mondunk Czumbil Attilának és 
Vári Lászlónak.

AUSZTRIA-NÉMETORSZÁG

A tanulmányútra 2017. augusztus 4-13. között 25 fö részvételével került sor. Az ötletet a 2012-ben 
Svájcban megtartott Speleodiversity2012 konferencián kezünkbe került ismertető adta. Ebben 2 auszt
riai (Tischoferhöhle, Hundalm Eishöhle) és 2 bajorországi barlang (Grafenloch, Wendelsteinhöhle) sze
repelt, melyek az Európai Unió Interreg (határon átnyúló) pályázati programjában elnyert támogatásból 
„Inntaler Unterwelten” (Inn-völgy alvilágok) címmel együttműködést hoztak létre. Valamennyi objek
tumhoz egységes megjelenésű tájékoztató táblákat helyeztek el, ahol szükséges volt, az odavezető utakat 
felújították, illetve egységes kivitelű propaganda anyagot jelentettek meg. A program megvalósításá
hoz nagy segítségünkre volt régi kedves ismerősünk, a Tiroli Barlangkutató Szövetség vezetője, Renate 
Tobitsch, aki mind az előkészítésben, mind a helyszíni kalauzolásban aktív részt vállalt.

A nagy távolságra való tekintettel első nap az osztrák Dunakanyarban, a Wachau-ban iktattunk be 
megállást, s még az utazás napján a Melki Apátságot kerestük fel, majd másnap Bad Traunstein környé
kének néhány nevezetes gránit formáját, a Wachsteint (Vigyázó-kő) és a Franzosensteint (Francia kő) 
néztük meg. Estére érkeztünk meg Tirolba, ahol a Thiersee partján fekvő kempingben volt a szállásunk 
a túra ideje alatt. Néhány fix program kivételével túráinkat igyekeztünk az időjáráshoz igazítani, de 
mindjárt a Renate által vezetett kirándulásunk második részében nagyon megáztunk. Vasárnap délelőtt
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a Tischofer-barlanghoz még borongós időben ju
tottunk fel. Itt többek között jelentős - 380 állattól 
származó — barlangi medve csontok kerültek elő, 
de számos bronzkori leletanyagot is találtak, me- 
lyet a kufsteini várban található helytörténeti mú
zeumban állítottak ki. Délután már Bajorország
ban a Grafenloch felfedezésére indultunk, szakadó 
esőben. Szerencsére az utolsó métereket egy 6 m 
hosszú létrán megtéve a barlang impozáns bejárá
si szádájába értünk, ahol védve voltunk az esőtől. 
A barlangot is menedék céljára használták a 10. és 
13. század között, mint azt a 2008-as ásatás is iga
zolta. A program zárásaként még vendégül láttuk 
kísérőinket egy süteményre és kávéra, majd elbú
csúztunk. Otthon azután hideg zuhany várta a csapatot, sok sátor teljesen elázott, vagy felgyűlt alattuk 
a víz. Szerencsére a kemping társalgója megmentette a helyzetet, az út hátralévő részére jól belaktuk, itt 
ettünk, főztünk, énekeltünk.

Csapatunk a Tischoferhöhle bejáratában 
(a szerző felvétele)

Hétfőn az 1520 m tszf. magasságban nyíló Hundalm-jégbarlang szerepelt a programban. Ehhez két 
helyről is el lehet jutni, de a két és fél órás gyaloglást nem lehet megúszni, ami kicsit megrostálta a csapa
sd. így két részletben néztük meg a nem különösebben impozáns barlangot, ahol egy másik régi ismerő
sünk, Barbara Wielander várt bennünket. A Tiroli Barlangkutató Szövetség által üzemeltetett barlangnál 
a túravezetők hetenként váltják egymást fent, de ők terepjáróval majdnem a barlangig el tudnak jutni. 
A barlang aljának nagy részét jég tölti ki, s a jégképződmények tavasszal a legszebbek. Mellettük né
hány cseppköképződmény is látható, melyek inkább csak azért érdekesek, mert magashegyi barlangban 
képződtek. A mindössze 180 m hosszú látogatható szakasz bejárása után társaságunk mászósabb része 
a gerincen át túrázott vissza a kempingbe, míg a többiek visszafelé is ugyanazt az utat választották. Sze
rencsére az idő teljesen megváltozott, s így maradt a következő két napon is.

Kedden ismét Bajorországba mentünk. Renate elintézte számunkra, hogy a Brannenburg-ból induló 
fogaskerekű vasúttal 34 euro helyett, 17 euros gyerekjegy váltásával jussunk fel a Wendelstein hegy
csúcsra (1838 m), illetve ingyen keressük fel a hasonló nevű barlangot, amelyben még overállos túrát 
s tehettünk. A végállomáson már vártak bennünket, s mindjárt be is engedtek a barlangba, ahol egyébként 

nincs vezetés, mindenki egyénileg teheti meg a túrát. Benne 4 állomásból álló tematikus kiállítás várja 
i látogatókat, ahol interaktív információs oszlopok 
segítségével ismerkedhetnek a biológia, pszicholó
gia, geológia és filozófia barlangi vonatkozásaival. 
Miután a 170 méter hosszú kiépített részt végigjár
tuk, elbúcsúztunk azoktól, akik az overállos túrára 
mentek, s elindultunk az egyéb látnivalók megis
merésére. A viszonylag kis területű hegyen többek 
Között volt kis kápolna és egy kilátó. Ez utóbbiból 
olyan körpanoráma tárult elénk, főleg az Alpok köz
ponti gerincének jelentős csúcsaira, amilyet még 
sosem láttunk, s szerencsére csak kicsit volt párás 
a levegő. Ugyancsak a hegyen működik a bajor rá
ció adótornya, amelynek épületében még vendéglő 
és egy történeti kiállítás is helyet kapott. Aki akart, 
még szépen kialakított szerpentinen felmehetett

A Wendelsteinhöhle bejárata a sziklafalban 
(a szerző felvétele)
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Részlet a barlangból 
(Timkó Attila felvétele)

a tényleges csúcsra is, ahol egy obszervatórium is áll, de ide 
már nem lehet bemenni. Jól kihasználva a napot, az utolsó 
fogaskerekűvel jöttünk le. Sajnos ezzel a barlangos látni
valók végére is értünk, s következtek a hegyi programok.

Szerdán nyugat felé indultunk, és az Achen-tó partjáról 
induló Rofan felvonóval mentünk fel 1831 m-re, ahonnan 
több túralehetőség közül is választhattunk. Felérve még 
csodálatos panoráma tárult elénk, később azonban felszállt 
a felhő, s délutánig takarásban maradtak a csúcsok. Legkö
zelebbi túracélpont a 2039 magas Gschöllkopf volt, mely
nek tetejére a Sasfészek nevű kilátó épült. A társaság jó né
hány tagja viszont eljutott a Rofanspitze (2259 m), illetve 
a Hochiss (2299 m) csúcsra is. Néhányan még kipróbálták 
az Airrofan nevű szerkezetet is, amely a Gschöllkopf-ra húz
za fel egy sasszárnyhoz hasonló szerkezeten az embereket, 
ahonnan azután 80 km/órás sebességgel száguldanak visz- 
sza a starthoz.

Még két hegyi programot terveztünk, mindkettőt a szál
lásunk közelében található Wilder Kaiser hegységben, de 
az időjárásjelentés nem sok jóval bíztatott, így azt a tú
rát hoztuk előre csütörtökre, amelyik jobban megmutatja 
a hegység karakterét. Ehhez Ellmau település közelében 
található Wochenbrunnenalm parkolójában álltunk meg, 
ahonnan először felgyalogoltunk a Gaudeamus turistaházhoz. A Wilder Kaiser semmivel össze nem téveszt
hető bizarr sziklatűi azonban most vastag ködben tartózkodtak, s semmi remény sem mutatott arra, hogy 
előbújjanak. A társaság nagyobb része mégis nekivágott, hogy felkapaszkodjon legalább az Ellmau-i ka
puhoz, s még szerencséjük is volt, mert ha nem is teljes panoráma tárult eléjük, de valamit megmutatott 
jellegzetes formájából a hegység. A túra után még fényképezhettük a kis vadaspark szarvasait, majd 
szinte a teljes csapat összegyűlt a vendéglőben, ahol a gasztronómiai élvezeteknek is hódolhattunk.

Péntekre jelezték a legtöbb esőt, így távolsági busszal bementünk Kufsteinbe, ahol közösen néztük 
meg a várat, benne történelmünk szomorú emlékeivel. A Császár torony a 18—19. században börtönként 
funkcionált, ahol a Habsburgok ellen harcoló politikai foglyok raboskodtak, köztük számos neveze
tes magyar is, mint a nyelvújító Kazinczy Ferenc, vagy a korábbi erdélyi túránk során már megismert 
„zsibói bölény”, idősebb Wesselényi Miklós. De a börtön lakója volt a híres betyár, Rózsa Sándor is. 
A várlátogatás után mindenki egyénileg indult a város felfedezésére. Sajnos az időjáráselőrejelzés be is 
vált, így sok időt nem is töltöttünk bent.

Szombaton székes felvonóval indultunk volna Kufsteinből ismét a Wilder Kaiserbe, de az időjárás 
ismeretében lemondtunk erről a programról, s helyette Schwazba utaztunk, az ottani ezüstbánya meg
látogatására. A bányába a már több helyen is megismert kisvonatos szállítással vitték be a látogatókat, 
majd a szokásos vetítés, illetve szöveges vezetés keretében ismerhettük meg a bánya történetét és a lát
ványosságokat. A forgalom azonban akkora volt, hogy 10 percenként indultak a csoportok, s szinte végig 
rohanásban tettük meg a fold alatti utat, pedig lett volna mit nézni. A bányalátogatás után még maradt 
idő városnézésre is. Este még összegyűltünk egy kis hangulatos búcsú-éneklésre, de csomagolni kellett, 
mert másnap indultunk haza.

Utolsó napunkon még megálltunk Grieskirchen mellett, hogy a Tollet nevű kastélyban a Kulturama 
program keretében berendezett Barlangok és mesterséges üregek című kiállítást megtekintsük. Itt Brigitte 
Macaria bécsi barlangász ismerősünk volt segítségünkre, aki elintézte nekünk, hogy nyitvatartási időn 
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kívül is nagyon szívesen fogadjanak minket, s készsége
sen végigkalauzoljanak a rendkívül színvonalas kiállításon. 
Mindenki meg volt lepődve, hogy egy ilyen, az idegenfor
galomtól távoli helyen milyen gazdag és változatos anyagot 
sikerült felvonultatni. A diavetítésen a világ valamennyi je
lentős barlangjából a legjobb minőségű fotókat mutatták be, 
de a kiállítás tematikája is tökéletesen alkalmas volt arra, 
hogy a laikus nagyközönség betekintést kapjon a barlang
kutatás valamennyi szakágába. Kár, hogy nálunk hasonló 
összefoglaló anyagot még nem sikerült létrehozni, pedig 
igény volna rá. Talán egyszer majd ez is elkövetkezik.

Részlet a kiállításból (Timkó Attila felvétele)
DUNÁNTÚL

2017. szeptember 29-október 1. között 19 fő részvétel a Ság- és Somló-hegy térségében jártunk, hogy 
tanulmányozzuk az egykori vulkáni tevékenység ma is látható jellegzetességeit.

Pénteki napunkon elsőként a Gaja-szurdok felfedezésére indultunk. Bakonynána felől ereszkedtünk 
le a szurdok legjelentősebb látnivalójához, a Római fürdőhöz. Az idő rövidsége miatt alaposabb bejá
rásra, így a Savanyú Jóska-barlangjának felkeresésére sem jutott idő, mert az ajkai Bányászati Múzeum
ba pontosan kellett érkeznünk. A múzeum számos látványosságot tartogatott számunkra, ahol a bánya 
egykori munkatársa vezetett minket, akitől sok érdekes történetet is megtudtunk a korabeli működésről. 
Aznapi utolsó programunk az úrkúti őskarsztra vezetett, ahol a szépen kiépített ösvényeken mind alul
ról, mind felülről jól tanulmányozhattuk a mangánérc kitermelésével feltárult 100 millió éves eredeti 
formákat.

Űrkúti őskarszton A Ság-hegy kráterében
(a szerző felvételei)
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Szállásunk Celldömölkön, a minden kényelemmel felszerelt Edit vendégházban volt, amelyről kide
rült, hogy társulati tagunk, Vravuska Levente édesanyja üzemelteti. Levente és fiai a terepi programok 
lebonyolításában nagy segítségünkre voltak, amelyért ezúton is köszönetét mondunk nekik.

Miután berendezkedtünk a szálláson, megfőztük a vacsorára szánt milánói makarónit, s szokás sze
rint jó hangulatban töltöttük az estét.

Szombaton Levente fiainak kalauzolásával a Ság-hegy vulkánosságát tanulmányoztuk. Végigjártuk 
a tanösvényt, leereszkedtünk a kráterbe, illetve megmásztuk a legmagasabb kiemelkedéseket is, ahonnan 
remek kilátás nyílt a környékre. Ezután a Ság-hegyi Múzeumot kerestük fel, melyben az egykori bánya
üzem működését, valamint a hegy élővilágát és kultúrtörténetét is bemutató kiállítás látható. Innen egy 
villámlátogatás erejéig megismertük Celldömölk központját, és az ott álló Szűz Mária kegytemplomot, 
majd a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpontba tartottunk, melynek komor épületében igen jól össze
állított és kivitelezett kiállítás mutatta be a tűzhányók világát. A legmodernebb technikával elkészült 
bemutatók keretében a látogatók mindent megtudhattak a Föld vulkánjairól, illetve a legfelső szinten 
a Kárpát-medence, illetve a Ság-hegy vulkánjainak működéséről.

Délutáni programunk előtt Mesteriben, a Vul- 
cano Étteremben egy csalódást keltő gulyáslevest 
ettünk ebédre, ami legalább átmelegítette a gyom
runkat mielőtt nekivágtunk volna az újabb terepi 
programnak. Levente kalauzolásával először Vásá- 
rosmiskére mentünk, ahol egy kis felhagyott kő
fejtőben gyűjtögettünk kristályokat és még barlan
got is találtunk, majd a Kissomlyó vulkáni krátere 
zárta a felszíni programot, ahol nagyon látványos 
gázbuborék-maradványokat is láthattunk.

Estére visszatértünk a Ság-hegyhez, igaz most 
csak a lábához, ahol kellemes, éneklös borkóstolás 
zárta a napot, amit még kicsit folytattunk a szállá
son is.

Vasárnap először a Somlóra látogattunk. A szépen gondozott szőlők és pincék között a legmagasab
ban fekvő parkolóig buszoztunk, onnan pedig gyalog vágtunk neki a hegynek. A legelszántabbak fel
jutottak egészen a hegy túlsó oldalán álló várromig, a többiek pedig a kilátót célozták meg, amit sajnos 
zárva találtunk. Lefelé még megálltunk egy nyitott pincénél, ahol kimért és palackozott bort is lehetett 
venni, „arany áron”, így túl nagy üzletet nem kötöttek velünk.

A nap hátralévő részére már csak kulturális programok maradtak, elsőként Herenden a Porcelánmú
zeumot, majd Várpalotán a Thury várat látogattuk meg.

Igaz, hogy ezen az úton a barlangok háttérbe szorultak, mégis rengeteg látnivalóval gazdagodtunk.

Gázbuborék-maradványok a Kissomlyó kráterében 
(a szerző felvételei)

FELVIDÉK-LENGYELORSZÁG

Társulatunk ez évi első külföldi tanulmányútjára 24 fő részvételével 2018. június 29-július 7. között 
került sor. Utunk első részében a Felvidéken, majd a továbbiakban a Lengyel-Tátra és Krakkó környékén 
kalandoztunk. Programunkat Kassán kezdtük. Miután elfoglaltuk szállásunkat a belváros közelében, fél
napos városnézés keretében végigjártuk a legfontosabb látnivalókat. Bepillantottunk a Rodostói Házba, 
tisztelegtünk II. Rákóczi Ferenc sírjánál a dómban és Márai Sándor szobránál, illetve emléktáblájánál is. 
Végül jó hangulatú sörözéssel fejeztük be a közös sétát.
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A felújított látogatóútvonal a Bélai-barlangban 
(Timkó Attila felvétele)

Következő napi programunk jó zsúfoltra sikeredett. Először a Szalánczi-hegységben található Arany
bányára (Zlata Bana) igyekeztünk, ahol a közelmúltban megnyitott opálbányát szerettük volna felke
resni. A fogadóépület helyett meglepetésünkre csak egy konténert találtunk, s az előzetesen lelevelezett 
időpont helyett jó 1 órát vártunk a bejutásra. 2012 óta ismét folyik az opálbányászat a térségben, s a tu
risták a József tárnán keresztül nyerhetnek betekintést a föld alatti részekbe. Vezetőnk magyar nyelvű 
magnókazettával járta velünk végig a látogatható szakaszt. Sajnos a fordítás nagyon sok kívánnivalót 
hagyott maga után. A bányalátogatást követően eperjesi városnézés következett, melynek szépen felújí
tott központja nagy élmény volt számunkra. Aznapi utolsó látnivalóként a Rossz-lyuk vagyis a Zlá diera 
szerepelt a programban. A turista jelleggel kiépített barlanghoz 20 perces sétával jutottunk el, s Gaál La
jos barátunknak köszönhetően csak gyerekjegyet kellett váltanunk. Amíg várakoztunk a bejutásra, ámu
lattal néztünk a kis fa pénztár- és fogadóépület képeslapokból, hűtőmágnesekből, bögrékből és egyéb 
ajándéktárgyakból álló választékát. A főnök is előhozta gitárját, s néhány ismert magyar szám közös 
éneklésétől mindjárt jó hangulat is kerekedett. A tulajdonképpen mindössze egy teremből álló barlangban 
is jól megmászattak bennünket, így igazán jól zárult volna a napunk, de mindezt elrontotta aznapi szállá
sunk. A Tátrán Hegyi Üdülő szép fekvése ellenére igazi szocreál hangulattal és üres étteremmel fogadott. 
Végül mégis sikerült elérni, hogy legalább sonkás tojást kapjunk vacsorára.

Harmadik napunkon a Magas-Tátra volt a cél
pontunk, igaz nem a hegyre, hanem a Bélai-bar- 
langba igyekeztünk. Itt már várt minket Gaál Lajos, 
akivel különtúra keretében jártuk végig a nemrég 
felújított barlangot. Az előzetesen jelzett fejenként 
0,10 cent helyett végül nem fizettünk semmit sem, 
s annyit fényképeztünk, amennyit csak akartunk, 
miközben Lajos végezte a mintavételi munkáját. 
Ezúton is köszönet Lajosnak a barlangi programok 
előkészítésében és lebonyolításában nyújtott segít
ségéért. A kellemesen együtt töltött délelőtt után 
a Bachleda-völgybe mentünk, ahol egy 24 méter 
magasságban kanyargó lombkorona tanösvény lé
tesült, melynek fő attrakciója a 32 magas kilátó. 
A megközelítést megkönnyítő felvonó éppen nem üzemelt, így nem mindenki vállalta a kiinduló ponthoz 
vezető gyalogtúrát. Szállásunk mostantól 3 éjszakán át a Willa Tatarzanka volt Zakopanéban. Még a meg
érkezés estéjén úgy döntöttünk, hogy felfedező útra indulunk, de legalább egy kellemes vacsorázóhelyet 
keresünk. Meg is találtunk egy helyi specialitásokat felvonultató éttermet, ezzel kárpótolva magunkat 
az előző napi soványka ellátásért.

Lombkorona tanösvény a Bachleda-völgyben (Timkó Attila felvételei)
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Első lengyelországi látnivalónk a Koscielisko-völgy volt, melynek bejárására egy teljes napot szán
tunk. A kényelmesebbek lovaskocsival, a sportosabbak gyalog vágtak neki az útnak. A Nyugati-Tát- 
ra legszebb völgyében található a Fagyos- (Mrozna), az Útvesztő- (Mylna) és a Raptawicai-barlang. 
Ugyancsak nagy élmény a Krakkói-szurdok (Wawóz Kraków) bejárása a Sárkány-gödörrel (Smocza Jama). 
Csapatunk legvállalkozóbb szellemű tagjai mindenhová eljutottak, s még az Ornak menedékház fölötti 
tengerszemet sem hagyták ki a látnivalók sorából.

Következő napra a legsportosabbak a Giewont 1894 m magas csúcsának meghódítását választották, 
mely kemény egész napos túra volt. A Gáspár (Kasprowy) csúcsra vezető felvonónál meglátva a hatalmas 
várakozó tömeget, megnyugodtunk, hogy jól döntöttünk, amikor erről az attrakcióról még otthon lemond
tunk. A társaság többi tagja a Kalata-rétig sétált fel, ahol kellemes sörözésre nyílt alkalom, majd délután 
a városba visszajutva siklóval mentünk fel a Gubalowka hegyre, ahonnan szép kilátás nyílt a Magas-Tátra 
szemközti csúcsaira. Ezután még bőven jutott idő az elmaradhatatlan piac felkeresésére is. Fontos tapasz
talatot is szereztünk a nap folyamán: Zakopanéban semmiképpen sem szabad saját buszunkra hagyatkozni. 
A legtöbb látnivalóhoz nem lehet behajtani, így érdemes a helyi járatokat választani, melyek sűrűn és 
elérhető áron közlekednek a városban.

Másnap búcsút vettünk Zakopanétól, és Nedec várának meglátogatása után, dunajeci tutajozás várt 
ránk. Kiindulási pontunk Sromowce Katy kikötője volt, ahol már hosszú sor várakozott. Hiába szerettem 
volna még otthonról lefoglalni a tutajokat, erre nem volt lehetőség. Szerencsére kb. 1 órás kényszerszünet 
után mi is birtokba vehettünk két tutajt, és nekivághattunk a Pieniny hegységben található 15 km hosszú 
hasadékvölgyben kanyargó folyónak. A meredek, sziklás hegyoldalak között kanyargó vízen a tutaj osok 
teljes biztonsággal kormányozzák a járműveket, miközben gyönyörködhetünk a Sólyomkő szikláiban 
vagy a Három korona jellegzetes 982 m magas csúcsában. Jó hangulatban, nótázással fűszerezett utunk 
végén Szczawnicában kötöttünk ki, ahonnan busszal érkeztünk vissza a kiindulási parkolóhoz. Onnan 
még hosszú út várt ránk, hogy elérjük Krakkót, s négy éjszakai szállásunkat, a Faust Hostel-t. Ez a szállás 
mindössze pár percre volt a belvárostól, ahová azonban semmilyen járművel nem lehetett behajtani. így 
egy kb. 15 percnyi távolságra található parkolóban kellett hagyni buszunkat, s csomagjainkkal kényte
lenek voltunk gyalog nekivágni az útnak. Beköltözés után mindjárt belevetettük magunkat a Krakkóra 
jellemző vidám és változatos esti életbe, amit ettől kezdve minden nap megtettünk. A tanulmányút végé
hez közeledve végre ismét a fold alá vehettük az irányt, hiszen másnap két sóbánya látogatás következett. 
Először a krakkói sóvidéken található Bochniába utaztunk, ahol Lengyelország legrégebbi sóbányáját 
kerestük fel. Az 1248 óta működő bánya nemcsak turisztikai, de gyógyászati szempontból is fontos, 
a fold alatt szálloda is működik benne. A bánya 2013-tól a Világörökség része. Az aknaházban szín
vonalas kiállítás is látható. A leírás 700 lépcsőt és 
legnagyobb bánatunkra nem engedték kipróbálni. 
A bánya egyik legszebb látványossága az 1709-ben 
alapított kápolna, ahol jeles alkalmakkor misét is 
celebrálnak. Bochniából a Wieliczka sóbányához 
indultunk, mely 1978 óta a Világörökség része. Itt 
minden a turizmusról szól. Szerencsére jó előre 
foglaltunk időpontot, e nélkül talán be sem jutot
tunk volna. Miután kifizettük a borsos, 94 zlotys 
belépődíjat, végre liftbe szálltunk, s elindultunk 
a 3 órás túrára. A látogatás csúcspontja valóban a ha
talmas sócsillárokkal díszített monumentális ká
polna, de a fold alatti ajándékbolt is elkápráztatott 
bennünket. Talán sok volt a két bánya aznapra, mert 
a látogatás vége felé már alig vártuk, hogy a fold 

egy 140 m hosszú csúszdát is ígért, ám ez utóbbit

Találó falfestmény a Sárkány-barlanghoz címzett ven
déglőfalán (a szerző felvétele)
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alatti folyosókon való végtelen vándorlás után elérjük a felfelé 
vezető liftet.

Utolsó előtti krakkói napunkon egész napos városnézést ter- 
. eztünk. Ennek részeként közösen látogattuk meg a Wawel alatt 
található Sárkány-barlangot. A barlang bejárata a vár udvará
ról nyílik, ahonnan csigalépcsőkön lehet leereszkedni a három 
nagyobb teremből álló, 276 m hosszúságú barlangba. A kijárat 
a Vistula partjára nyílik, ahol egy hatalmas sárkányszobor áll, 
mely időnként lángnyelvet lövell ki. A barlanglátogatás után 
mindenki szabadprogram keretében ismerkedhetett a várossal.

Utolsó napra az Ojcowi nemzeti park felkeresése maradt, 
mely Krakkótól 30 km-re északra, a Pradnik-patak vadregé
nyes völgyében található. Lengyelország legkisebb nemzeti 
parkja különleges formájú fehér mészkőszikláiról, barlangjai
ról és várairól híres. Itt először egy gyalogos körtúra keretében 
a Lokietek- és a Ciemna-barlangot vettük közelebbről szem
ügyre, majd a Wierzchowska Gorna-barlanghoz buszoztunk. 
In nagyon kedvesen fogadtak, s angol nyelvű vezetés kereté
ren járhattuk végig a régészeti és őslénytani leleteiről neveze

Érdekes sziklaalakzat az Ojcowi nemzeti 
parkban (a szerző felvétele)

tes barlangot. Most is meg kellett állapítanunk, hogy hiába a tíz nap, olyan látnivalók maradtak ki, mint 
a közelben lévő Denevér- vagy a híres Paradicsom-barlang. így biztosan vissza kell jönnünk ide.

Részletek a Ciemna-barlangból

A Wierzchowska Gorna-barlang bejárata és részlet a látogatható szakaszból (limkó Attila felvételei)
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AUSZTRIA- BARLANGNAP ÉS EURÓPAI SPELEFÓRUM

Idei második külföldi tanulmányutunk az ausztriai Ebensee-ben megrendezett Európai Szpeleofó- 
rumhoz kapcsolódva 2018. augusztus 17-26. között került megrendezésre. A résztvevők száma ezúttal 
13 fő volt. Szokás szerint pénteken indultunk, s az utolsó Gosaukamm felvonót céloztuk meg, amivel 
feljuthatunk Gosau-ból a Gablonz turistaházba. Sajnos az osztrák-magyar határon hatalmas sor várako
zott, amikor odaérkeztünk, így esélyünk, hogy elérjük az utolsó liftet, egyre jobban fogyott. Fel kellett 
készülni a legrosszabbra, hogy a csapat kevésbé mozgékony tagjai számára alternatív szálláshelyet kell 
kitalálni, miközben a turistaházban két éjszakára le volt foglalva a szállásunk. Végül mégis sikerült be
hozni a késést, s időben megérkeztünk Gosau-ba, onnan pedig az 1551 m magasan fekvő turistaházba. 
Itt ért csak az igazi hidegzuhany. A gondnok, akinél a szállást lefoglaltuk, meghalt, az utódja, egy nepáli 
férfi pedig közölte velünk, hogy csak egy éjszakára van szállásunk. Ritkán kapom fel a vizet, de most 
úgy kiabáltam, hogy a turistaház összes vendége hallhatta a mondandómat. Az új gondnok minden érvet 
bevetett, hogy elküldjön minket, de végül mégis sikerült megoldást találni, mindenki maradhatott a he
lyén. Mindenesetre a már régóta áhított kellemes hegyi estéből nem lett semmi.

Szombaton a társaság több lehetőségből is válogathatott. A sportosak megcélozták a Grosser Donnerkogel 
2054 m magas csúcsát, de itt is két választásuk volt, a hagyományos út, vagy az Intersport vasalt út, amin 
még egy 40 m hosszú ég és föld között vezető létrát is le kellett küzdeni. A többiek megelégedtek egy ki
sebb sétával a pásztorszállások között, s közben finom hegyi ennivalók kóstolása is következett. Vasárnap 
úgy döntöttünk, hogy reggeli után lemegyünk a völgybe a felvonóval, s a délelőttöt az Elülső Gosau-tó 
körbejárásával, valamint a tóparti vasalt út kipróbálásával töltjük. Délután pedig Bad Goisemben elfoglal
tuk a Nürnbergi Evangélikus Diákok Egyesülete birtokában lévő szállásunkat, ahonnan szintén fantasztikus 
kilátás nyílt a Dachstein-hegységre. Ez lett négy éjszakára a főhadiszállásunk, ahol kényelmesen berendez
kedhettünk, s mindjárt nekiláttunk a közös vacsora elkészítésének, amihez még Budapestről hoztuk a hozzá
valókat. A hétfői napon először a helyi idegenforgalmi hivatalban kiváltottuk a vendégkártyákat, melyekkel

Beszállás az Intersport vasalt útba (a szerző felvétele) Ég és fold között az Óriáslétrán (Timkó Attila felvétele)
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A Hóhér Dachstein az Elülső Gosau-tó partjáról 
(a szerző felvétele)

mindenhol kaphattunk némi kedvezményt, majd Bad 
Ischlbe utaztunk, ahol elsőként a császárvillát és 
parkját látogattuk meg. Itt rajtunk kívül csak magyar 
látogatókkal találkoztunk. Ezután a Katrin felvonó
hoz igyekeztünk, amely 15 perc alatt 1000 m szin
tet legyőzve röpített fel a hegyre, ahonnan még fel 
lehetett kapaszkodni a felső állomás fölötti csúcs
ra és élvezni a fantasztikus panorámát. A délután 
hátralévő részében Bad Ischlben sétálgattunk, majd 
bevásárlás következett a 3 további vacsorához. Ked
den sóbánya látogatás várt ránk Altaussee-ben, ami 
hagyományos bányászköszöntővel, sóval, kenyérrel 
és pálinkával kezdődött, mielőtt elindultunk a fold

alá. A bányatúra során kétszer is volt lehetőségünk csúszdázni, majd eljutottunk egy nagy tóhoz, illetve 
a mellette létesített színpadhoz is, ahol koncerteket szoktak rendezni. Itt egy látványos multimédiás vetí
tésben gyönyörködhettünk, majd szintén vetítettképes bemutatóval elevenítették meg a második világhá
ború idején a bányában elrejtett művészeti alkotások szerencsés megmenekülését is. A bánya után végre 
barlangtúrára készülhettünk, de közben még meglátogattuk az Anzenau-ban működő malommúzeumot is, 
melyben a hajdani molnár személyesen vezetett minket. Ezután az 540 m tszf. magasságban nyíló és 373 m 
hosszú Höllenloch felfedezésére indultunk, melynek megtalálásában egy korábbi osztrák barlangnap ki
adványa segített. A barlang mindenkinek elnyerte a tetszését, utána pedig következett az elmaradhatatlan 
sörözés. Sajnos a nap végére maradt egy szomorú tény is, egyik túratársunk — mint később megtudtuk — 
magashegyi ödémát kapott, s az egekbe szökött a vérnyomása, ezért nem vállalta a hátralévő programot. 
Nem maradt más hátra, riasztani kellett a fiát, aki hajnalban érte jött, s hazavitte. Szerencsére otthon hamar 
rendbejött, így az őszi kirándulásra már újra velünk tudott jönni.

Szerdán az Eurospeleo Fórum színhelyére, Ebensee-be látogattunk, ahonnan a Feuerkogel felvonóval 
vitettük fel magunkat aznapi túráink kiindulási helyére. Itt ismét szétvált kis csoportunk, voltak, akik 
az Alberfeldkogel vasalt útját célozták meg, hogy feljussanak az Európa kereszthez, mások a hagyo
mányos utat választották, de szép, csak kissé párás kilátást nyújtott a Helmeskogel is, s végül érdekes 
volt a karszt- és dolinaösvény, illetve a törpefenyő labirintus is. A túra közben már kedves barlangász 
ismerősökkel is találkoztunk, akikkel sok közös élményt eleveníthettünk fel. Visszaérve a településre, 
benéztünk a rendezvény helyszínére, s sikerült elintéznünk a regisztrációt, megspórolva ezzel a másnap 
reggeli sorban állást. Csütörtökön a házirendben leírt rendkívül szigorú szabályok betartásával sikerült

A Höllenloch bejárata Karrformák a Feuerkogelen 
(a szerző felvételei)
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átadható állapotba hozni a házat, majd elszámoltunk, leadtuk a kulcsot, s átköltöztünk a rendezvény által 
felajánlott hálózsákos szállásunkra, a helyi iskolába. Itt már minden teremben laktak, így elfoglaltuk 
az utolsót, igaz, itt is volt már egy hálózsák, s az ajtóra ki volt akasztva a horkolós szoba felirat. Ezt mi 
átírtuk magyar szobára, de megnyertük a kedves német barlangász kollégát, aki valóban túltett még az álta
lunk eddig ismert leghorkolósabb magyar túratársakon is. Jót is nevettek ezen később a német ismerősök, 
de csak így tudott együtt maradni a csapatunk. Ez volt az utolsó nap, amikor még jó időjárást ígértek 
számunkra, így aznapra egy kellemes sétát terveztünk a Alsó- és Felső Langbath-tó körül, amit fürdéssel 
is összekötöttünk. Este pedig már várt a fórum megnyitója. A rendezvényről Hegedűs Gyula beszámoló
ja jelen szám 189. oldalán olvasható, így arra most nem térek ki.

Pénteken a Gassel-barlangba mentünk, ahová mikrobuszokkal történt a szállítás odáig, ahonnan már 
csak gyalog lehetett feljutni a kis fogadóépülethez. A fekvése révén tipikus magashegyinek számító bar
lang utolsó termében olyan cseppkögazdagság tárult elénk, hogy nem győztünk ámulni. A túra után termé
szetesen megkóstoltuk a helyi specialitást, a cirbolya fenyő tobozából készített likőrt. Visszafelé ismét 
kettéváltunk, s részben busszal, részben gyalog érkeztünk vissza Ebensee-be, ahol vártak a rendezvény 
programjai. Szombatra teljesen elromlott az idő, felhős, esős, hűvös napnak néztünk elébe, pedig aznap
ra részben hajókirándulást a Traun-tavon, részben vizes barlangokat terveztünk. A hajózást választóknak 
mégis annyi szerencséjük volt, hogy legalább az út során nem esett az eső, és a többiek is sikerrel jártak 
a Rettenbach-völgy barlangjaiban. A vasárnapra Gmundenbe tervezett városnézést a szakadó eső elmos
ta, így legalább időben érkeztünk haza.

ALPOKALJA

Társulatunk szokásos őszi hazai tanulmányútja ezúttal az Alpokaljára vezetett. Erre a térségre a barlan
gok és karsztjelenségek kevéssé jellemzőek, mégis sokak régi kívánsága volt, hogy az írottkő és környéke 
szerepeljen egyszer a programban. A 2018. október 5-7. között megrendezett programon 20 fő vett részt. 
Szállásunk a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által szépen rendbe hozott és fenntartott Stájer Házakban volt. 
A pénteki napunk nagy része utazással telt, viszont csodálatos őszi időben maradt néhány óránk, amit 
az ország ékszerdobozaként emlegetett Kőszegen tölthettünk. Sőt a szállás elfoglalása előtt még felkeres
tük a Hét vezér-forrást is, mely nevét a hét magyar vezérről kapta, akiknek nevét kis kőtáblákon olvas
hattuk a hét kifolyó fölött. Már alkonyatban érkeztünk meg a gyönyörű bükkök és szelíd gesztenyék által 
körülvett tisztáson álló Stájer Házakhoz. Itt már várt bennünket Varga László, az Erdészet munkatársa, aki 
miután beköltöztünk, tartalmas előadást tartott a Kőszeg környéki erdőkben folyó erdőgazdálkodásról, 
majd megnézhettük az egyik épületben berendezett nagyon színvonalas kiállítást is a Kőszegi-hegység 
élővilágáról és a Stájer Házak történetéről. Varga László hajnalig is szóval tartott volna bennünket, de 
még meg kellett főzni a milánói makarónit, így elköszöntünk házigazdánktól. Az erdei iskola tanterme 
rövidesen átvette az étkező és társalgó szerepét, ahol kellemesen töltöttük az este hátralévő részét.

Második napunkat a szomszédos Ausztriában töltöttük, ahol sok magyar vonatkozású látnivalót is 
felkerestünk. Az írottkő Natúrpark, mely szép példája a két ország közötti együttműködésnek, 1997- 
ben jött létre. Nevét a határon magasodó 883 m magas írottkő csúcsról kapta. Elsőként mi is ennek meg
mászására készültünk, mely az osztrák oldalról semmi nehézséget nem jelentett. A csúcson létesített ki
látóból jó idő esetén a Balatonig is el lehet látni, de nekünk csak a pára jutott. Következő állomásunk 
Léka (Lockenhaus) vára volt. A gyönyörűen felújított lovagvár önmagában is pompás látnivaló lett volna, 
de minket a néhány évvel ezelőtt berendezett és a denevérek életét bemutató „Az éjszaka barátai” című 
kiállítás vezetett ide. A vár megismerése után végre egy valódi geológiai látványosság következett. A dél
burgenlandi Borostyánkő (Bernstein) község az Európában kizárólag itt fellelhető nemesszerpentinkö 
lelőhelyéről ismert, mely a latin serpens, azaz kígyó szóból ered. A világoszöldtöl a sötétzöld minden
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Látványos képződmények az Óriások útján (a szerző felvételei)

árnyalatáig előforduló nemesszerpentin hasonlít a kínai jáde kőhöz, de nem rokon azzal. A település fő
terén található, példamutatóan kialakított Ottó Potsch szobrászművész magánkezdeményezésével létesült 
Sziklamúzeumban megismerkedhettünk a kitermelési módokkal, és a megmunkálást követően létrejött 
ékszereket és ajándéktárgyak is megcsodálhattuk, de a táróban létesített vitrinekben az osztrák hegyek 
ásványritkaságait is megtekinthettük. A Sziklamúzeumban külön kiállítás mutatta be a balti borostyán
kő történetét, illetve Ottó Potsch nemesszerpentinből készült szobrai, valamint vas- és fémhulladékból 
készített alkotásai kaptak még az épületegyüttesben helyet. A múzeum látogatás után a település fölötti 
dombon álló Almásy várhoz igyekeztünk, melyben szálloda működik, így a kíváncsi látogatók elől zárva 
tart. Nekünk mégis sikerült egy véletlen folytán legalább annyi időre bejutni, hogy lefényképezhettük 
a kapualj falán található emléktáblát, amely a kalandos életű Almásy Lászlónak, a híres utazónak és Af- 
rika-kutatónak állít emléket. Borostyánkő után Máriafalva (Mariasdorf) következett. Itt szerettük volna 
felkeresni a település méltán híres késögótikus templomát, mely számos magyar vonatkozása révén lett 
volna érdekes számunkra. A templomot Steindl Imre vezetésével új ították fel, benne a magyar szenteket 
ábrázoló színes üvegablakok láthatók, számos berendezése a pécsi Zsolnay gyárban készült. A temp
lomhoz érve azonban éppen egy esküvő kellős közepébe csöppentünk be, így meg kellett elégednünk 
egy villámlátogatással. A nap hátralévő részében Tarcsafürdöt (Bad Tatzmanssdorf) látogattuk még meg. 
A település Burgenland legfontosabb gyógyfürdője, három gyógyforrásból nyeri vizét, melyeket a park 
kútjaiban meg is lehetett kóstolni. Többen is kijelentették, hogy ittak a glaubersós vízből, de szeren
csére senkinél nem történt semmi rendkívüli. A hatalmas parkban szelíd mókusok és madarak élnek, 
de most nem találkoztunk velük. Egy nagyon tartalmas nap után nem maradt más hátra, mint egy nagy 
meglepetésbuli Muzits Anikónak, közelgő 70. születésnapja alkalmából.

Vasárnapra véget ért a gyönyörű, napsütéses időjárás, s beköszöntött a ködös ősz. Szerencsére nem 
esett, így nekivághattunk a Bozsokról induló Óriások útja tanösvénynek, mely végre barlangokat is ígért 
nekünk. Néhányakat ugyan elcsábított a gesztenyeszedés lehetősége, de végül is mindannyian elértük 
a leglátványosabb képződményt, a Kalaposkövet, mely egy vulkáni eredetű metamorf kőzetből, a zöld
palából épült fel, s kalap alakjáról kapta a nevét. A közelben még több hasonló bizarr formájú követ talál
tunk, így az Asztal követ és a Széles követ. Köztük kisebb-nagyobb üregek, sziklaereszek is akadnak, pl. 
a Limax-barlang, melynek összhossza 13 méter. A háromnapos kirándulást a cáki műemlékpincesoron 
zártuk, ahol mindjárt fellendítettük a helyi bortermelők üzletét is, felvásárolva a teljes borkészletet. 
A hazai tanulmányutak sorában jövőre a Fertő-tó magyar és osztrák oldalára látogatunk.

Fleck Nóra
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37 ÉV A TÁRSULAT „FOGSÁGÁBAN”

Fleck Nórával, a Társulat 2018 márciusában nyugdíjba vonult ügyvezető titkárával beszélgetett 
utódja, Köblös Gabriella

Fleck Nóra 37 évig látta el a Társulat ügyvezető titkári teendőit. A kis híján négy évtized alatt elnö
kök, elnökségek váltották egymást, a szűk és kevésbé szűk esztendők során volt, hogy a munkabérre 
sem tellett. Az aranykort elvitte a rendszerváltás, a társulatból hivatali formában egyesület lett, az iroda 
több költözés után végül a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületébe települt. E sok változás közepette egy 
dolog nem változott csak: Nóra. Neve egybe forrt a Társulattal. Olyannyira, hogy amikor átvettem tőle 
a stafétát, többen megkérdezték: te leszel az új Fleck Nóra? Mert megtörtént az elképzelhetetlen, Nóra 
2018 márciusában nyugdíjba vonult. Utódja én lettem, azaz Köblös Gabriella, aki az eddigiektől eltérően 
nem teljes-, hanem részmunkaidőben látom el az ügyvezető titkári feladatokat, az első időszakban Nóra 
háttértámogatásával. (Spoiler:) A törvény lehetőséget biztosít a nyugdíj előtt 90 nappal a munkavégzés 
alóli felmentésre, amit Nóra kérésére az Elnökség jóváhagyott, így Nóra 2017 december végéig dolgo
zott. Az elmúlt 37 év kapcsán kérdeztem a kezdetekről, a munkájáról és persze magáról is.

KG: Kezdetben távol állt tőled a barlangászat, hogyan kerültél mégis közel a Társulathoz?

FN: Első munkahelyem az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal volt, ahol megismertem 
Székely Kingát, aki közel két évtizedig volt a Társulat ügyvezető titkára. O kért meg, hogy segítsek

A 2006-os aggteleki Barlangnap recepciójában, háttérben az ikonikus MKBTzászló (fotó: (Hazslinszky Tamás)
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aTársulat adminisztrációjában, mert akkor éppen nem volt, aki elvégezze a munkát. Örömmel vállalkoz
tam a feladatra. Akkor is szerdán délután volt az ún. fogadóóra, ekkor léptem be először a Kossuth téri 
kis irodába. A pici helyiséget csak akváriumnak hívtuk, mert minden fala üvegből volt, így gyakorlatilag 
az összes irodán végig lehetett látni.

KG: A szerelem is itt talált rád, Tamással a hosszú jegyesség után végül nemrég össze is házasodtatok. 
Hogyan ismerkedtél meg a férjeddel?

FN: Kinga felvilágosított, hogy a barlangászok tegezik egymást, így az első embert, akivel az irodában 
találkoztam, nyugodt szívvel én is letegeztem. Ö kissé meglepődött, én meg majdnem elájultam, amikor 
megtudtam, hogy ő nem más, mint Hazslinszky Tamás főtitkár. A munka megtetszett, s amikor pár héttel 
később a Szemlő-hegyi-barlang felfedezésének 50. évfordulóján rendezett ünnepségen Tamás megkér
dezte, dolgoznék-e a Társulatban, igent mondtam.

KG: A következő évet tehát már itt kezdted...

FN: 1980. január 16-án kezdtem el nagy lelkesedéssel és tervekkel a munkát. Ugyancsak ekkor alakult 
újjá Tamás vezetésével a Barlangtani Intézet, és mivel még nem volt irodájuk, Tamás, Kinga és Kárpát 
Jóska is a Társulatban dolgoztak. Olyan kevés volt a hely, hogy négyen már nem fértünk el, így valaki
nek mindig házon kívül akadt dolga.

KG: Mégis talán ez idő tájt volt a legélénkebb a társulati élet...

FN: Ebben az időszakban kezdődtek a nagy feltárások a Pál-völgyi-barlangban. Szerda esténként jöttek 
a Bekeysek a szenzációs új hírekkel. Ilyenkor mindig sokan gyűltünk össze, és a folyosón, mert máshol 
nem fértünk el, néztük a barlang egyre bővülő térképét.

Azután végre átköltözhettünk az Anker közbe, ahol először egy nagyobb helyiséget kaptunk, majd 
némi szerencsével egy két szobából álló iroda lehetett a Társulaté. Itt végre méltó körülmények között 
működhettünk. A belső helyiségben a falak mentén felállított, újonnan beszerzett szekrényekben sike
rült elhelyeznünk a könyvtárat, és a hosszú folyosón is rengeteg szekrényünk volt az iratok tárolására. 
A könyvtárszobában jutott hely a tárgyalónak is, ahol szerdánként mindig pezsgett az élet.

KG: A következő állomás a Fő utcai MTESZ Székház volt...

FN: Sajnos az ún. „aranykor” nem tartott sokáig, mert az épületet a MTESZ eladta egy banknak, s előbb- 
utóbb át kellett költözni a Fő utcába. A mi kis csapatunk elszántan harcolt a kiköltözés ellen, aminek 
az lett a vége, hogy a Fő utcában gyakorlatilag minden normális irodát elfoglaltak, így nekünk csak 
szétdarabolva, a folyosó két oldalán lévő helyiségekben jutott hely. Itt már nem tudtunk szerdánként 
összegyűlni, s az a csapat is lassan széthullott, akikkel annak idején olyan jól együtt tudtuk dolgozni. 
Nagyjából ekkor új fejezet is kezdődött a Társulat életében, hiszen az új egyesületi törvény értelmében 
nemcsak önállóvá, de önfenntartóvá is váltunk.

KG: Az új szervezeti struktúra nyilván rengeteg többletfeladattal is járt.

FN: Meg kellett tanulni a pályázatok felkutatását, a pályázatírást, támogatók keresését. Össze sem tud
nám számolni, de több mint harmincféle szervezethez, több száz pályázatot adtunk be, s ez a tevékeny
ig viszonylag sikeresnek bizonyult, hiszen a legnehezebb időkben is sikerült talpon maradni.

KG: És nem mellesleg egy világszínvonalú, azóta is sokat emlegetett, hatalmas rendezvényt is tető alá 
noztál...

FN: Kétévenként igyekeztünk nemzetközi konferenciákat szervezni, mert ez mindig biztos bevételi for
gásnak bizonyult. Ezek közül is kiemelkedik az 1989-ben megrendezett 10. Nemzetközi Szpeleológiai 
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Kongresszus, ami igazi csapatmunka volt. A több éves előkészülettel lebonyolított rendezvény hatalmas 
kihívás volt az akkori technikai feltételekkel, hiszen összesen egy számítógépünk volt, azt is kölcsön
kaptuk, s nem volt még sem mobiltelefon, sem internet, ami megkönnyítette volna a munkánkat. Mégis 
nagyon élveztem, bármikor belevágnék újra.

KG: Egy többszáz fős egyesület egyetlen alkalmazottjának lenni nemcsak hatalmas felelősség, rengeteg 
munka is. Hogy tudtad összeegyeztetni a családi élettel?

FN: Mint az már a beszélgetés elejéből is kiderült, Tamás kezdetektől nemcsak a főnököm volt, hanem 
a magánéletemben is a társam, később pedig a férjem, akivel remek csapatot alkottunk. Azonos volt az 
érdeklődésünk, a gondolkodásunk. Amit az irodában elkezdtünk, azt otthon folytattuk, terveztünk, szer
veztünk. Úgy gondolom, nélküle nem lettem volna az, aki vagyok, és nem tudtam volna olyan sikereket 
és eredményeket elérni, amire ma büszke vagyok. Azt mondják, minden sikeres férfi mögött ott áll egy 
nő, hát ebben az esetben ez fordítva is igaz volt.

O biztatott, hogy iratkozzam be főiskolára. Nem volt egyszerű a munka melletti tanulás, de hat na
gyon küzdelmes, ugyanakkor szép és eredményes évet töltöttem az egri Eszterházy Károly Főiskolán, 
s végül két diplomát is szereztem. Az idegenforgalmi szakmenedzser és a művelődésszervező-turizmus 
végzettségeket jól tudtam hasznosítani a munkámban is.

KG: Innen jött a tanulmányutak ötlete is?

FN: Tamással nagyon szerettünk utazni, s így az évek során rengeteg külföldi barlangkutatóval ismer
kedtünk meg, akikkel nagyon jó kapcsolatot építettünk ki, ami rengeteget segített a rendezvényszervezé
seknél, illetve később a tanulmányutak lebonyolításánál.

KG: Sok szép és érdekes helyre eljuttattad a társaságot, olyanokra is, ahol bizony nem sokan járhatnak...

FN: Először csak külföldi konferenciákra szervez
tünk buszos utakat. Később azonban úgy gondol
tuk, mutassuk meg másoknak is az általunk meg
ismert különleges helyeket, barlangokat, s persze 
fedezzünk fel számunkra is újdonságokat. Az 1992- 
es belgiumi Európai Regionális Konferenciára és 
az 1997-es svájci Szpeleológiai Kongresszusra szer
vezett utak mellett 2004-től még 50 tanulmányutat 
szerveztünk, melyeken 1108 fő vett részt.

KG: Egy egész életen át kitartottál a Társulat mel
lett. Soha nem fordult meg a fejedben, hogy valami 
egészen mást csinálj?

FN: Nyugodtan mondhatom, hogy a Társulat volt 
az életem. Néha megkísértettek más, jobb állásaján
latok is, de mindig itt maradtam, mert úgy érez
tem, ezt szeretem csinálni, itt tudom megvalósítani 
a céljaimat. Szerettem a munkában a változatossá
got, a szabadságot, a kihívásokat és a nehézségeket 
is. Számomra nem volt 8 órás munkaidő, ha kellett 
éjszaka vagy hétvégén is dolgoztam. Kiadványt gé
peltem, konferencia-fogadásra sütöttem-föztem. Összetett logisztika

(Barlangnap 2007, Tés, fotó: Hazslinszky Tamás)
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Szervezés és lebonyolítás A-tól Z-ig 
(Szakmai Napok 2007, Jósvafő, 

fotó: Hazslinszky Tamás)

És amiért az egész fáradtság megéri: a barlangok és 
a társaság 

(Barlangnap 2018, Szögliget, Milada-barlang: 
fotó: Timkó Attila)

KG: Bár kevesen láttak bele a munkádba, a hatalmas erőfeszítéseid gyümölcsét mindenki élvezhette, en
nek folyományaként a Társulat érembizottsága 2011-ben „a munkaköri kötelességen messze túlmutató, 
3 évtizedes ügyvezetői tevékenységért” Hermán Ottó, majd 2019-ben „a társulati tanulmányutak szer
vezése révén évtizedek óta kifejtett, színvonalas ismeretterjesztő tevékenységért” Papp Ferenc éremmel 
tüntetett ki.

FN: Mindkettő nagy öröm volt számomra, mert éreztem, hogy elismerik a munkámat.

Jubileumi csoportkép a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében a volt és épp regnáló elnökökkel, főtitkárokkal, 
elnökségi tagokkal, és mind azokkal, akik sokat segítettek Nóra munkája során 

(Budapest, 2006; fotó: Izápyné Wehovszky Erzsébet)
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KG: Miért döntöttél úgy, hogy 37 év után visszavonulsz, és átadod a feladatokat másnak?

FN: 1999-ben nagy reményekkel költöztünk a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületébe, gondolván, hogy 
a barlang közelsége és a Fő utcánál kedvezőbb bérleti díj ismét felpezsdítheti a társulati életet. Ezek 
a reményeink azonban szertefoszlottak. A helyiség nem volt alkalmas a közösségi életre, így szép lassan 
elmaradtak az emberek, az állandó bérleti díj emelése miatt az anyagi helyzet egyre bizonytalanabbá 
vált. Folyamatosan fenyegetett, hogy meg kell válni a könyvtártól, ami nekem különösen kedves volt, 
hiszen nagy részét még én katalogizáltam. Ebben már nem akartam részt venni. A virtuális térben zajló 
új világ sem volt már az enyém. Tamás egészsége is meggyengült, a Solymári-ördöglyuk üzemeltetése 
során begyűjtött gerincsérve egyre inkább akadályozta a járásban, így nem is volt kérdéses számomra, 
hogy élni fogok a 40 év munka utáni nyugdíjba vonulás lehetőségével.

KG: Valójában (és a mi szerencsénkre) mégsem hagytad teljesen abba...

FN: Természetesen ennyi év után nem lehet hátat fordítani mindannak, amit szívvel-lélekkel csináltam, 
ezért is vállalok még számomra kedves feladatokat.

Csoportkép Nóra búcsúztatóján a Szemlő-hegyi-barlang feletti parkban (Budapest, 2018. fotó: Timkó Attila)

Nóra nyugdíjazása után a mai napig részt vesz a Társulati teendőkben, így a felejthetetlen tanulmány
utak, az osztrák biztosítás és a Fosszília Klub szervezésében, valamint 2019-ben, amíg én szülési szabad
ságon voltam, visszatért még egy fél évre. Én pedig nem lettem az Új Fleck Nóra, mert hát hogyan is 
lehetnék. Hogy lehetnék hirtelen az, aki MINDEN valaha volt tagunkat személyesen ismeri, akit külföl
dön mindenhol tárt karokkal, barátként várnak, akinek a kisujjában van egy Szakmai Napok megszerve
zése, és aki soha nem késlekedik a Tájékoztató kiadásával. Próbálok helytállni, de mit tehet az ember, ha 
az elődei olyan magasra tették a mércét.

Nóra népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy pályafutása többeket megihletett. Az eddigi 
két, szélesebb körben ismert költeményből az első munkásságának 25 éves jubileumára Szablyár Péter, 
míg a második pedig bő egy évtizeddel később, már egy következő generáció tollából. Ez utóbbit Hege
dűs András és Nagy Gergely Domokos Nóra nyugdíjas búcsúztatóján adták elő.
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Jubileumodra
Fleck Nórának

25 év nagy idő, s ez nem metafora, 
Ennyi idő óta él köztünk Fleck Nóra. 
Nyolcvanas évek, puha diktatúra, 
Ritkaság még akkor az osztrák sítúra.

Társulatunk akkor néhány válság nyomán 
Fénykorát élte; Barabásné után.
Kossuth-tér után Anker közi zsölye, 
A néhai emkábété oly ’ közkedvelt helye.

Más világot éltünk, a vidám barakkban, 
Gyíkhúst ettünk még a központi táborban. 
Hülyék vagyunk, de jól esik; szólt a jelszó, 
Pénzünk sosem volt, ezt állíthatom: becs ’szó!

Nehezen ugyan, de találtunk konszenzust 
Erre építve szerveztünk UlS-kongresszust. 
Jó híre azóta is járja a világot, 
Mint Cser Feri az ausztrál pusztaságot.

Pedig más világ volt, nem jártunk plázába, 
Hot-dogot sem ettünk akkor még szakmányba. 
A Szemlő-hegy se a Gyurcsányról volt ismert, 
Adamkó akkor még a Maróthyval strichelt.

Ebbe a világba állt közénk Fleck Nóra 
S lett belőle a Társulat mindent-tudója. 
Kiszolgált jó néhány főtitkárt, elnököt, 
Szervezésben ritkán mondott csütörtököt.

Párban szép az élet; tartja a mondás; 
így jött be a képbe Hazslinszky Tamás! 
Rendszerváltás ide, MKBT oda, 
A páratlan páros stabil, mint a csoda.

Mit kívánhatnék most e jeles napon, 
Egy kicsit kívülről a partvonalon.
Legyen még egyszer olyan a Társulat, 
Egéről tűnjön el a kis és nagy borulat!

Kétezer-harmincban legyünk újra együtt, 
S ne kelljen akkor pálcikával ennünk, 
Nóra fizetését ne jüanban kapja!
Dőljön az Euró apraja és nagyja!

Vezesse autóját akkor is majd Tamás 
Alkohol-szondával se érje őt sok blamázs! 
Legyen akkor is Szabolcs az elnöke 
Egy virtuális főtitkár legyen a főnöke!

Látom már lankadtok, csökken a figyelem, 
Kezdődjön a party, félre bú, fegyelem!
S hogy szövegem ne hasson, mint éter, 
Köszönt és elköszön most már Szablyár Péter.

Jósvafő, 2006. január 13.
Szablyár Péter
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Harminchét évet éltem én 
az MKBTkebelén 
kemény 
e tény.

Mikor elkezdtem hajdanán 
sokat mondogatták énrám 
vagány 
a lány.

Traviztam, s dülfereztem én 
sok barlang sáros fenekén, 
menő 
e nő.

Egy kis munka soha nem kár 
életem így lett az emká- 
bété 
lété.

A barlangok mellé — ,, mily ’Jó! ” 
jött sok adminisztráció.
Heló 
meló.

Am a civil szféra egén 
úszni nem egy sikerregény: 
szolga 
dolga.

Megmondta az irányt nékem 
az én hűséges vezérem 
Szabolcs 
a bölcs.

Pajtás sincs jobb, mint Adamkó 
fizetségem sem sok bankó... 
Drazsé 
a zsé.

És, ha szerdán néha-néha 
elmehettem szabadságra, 
kopasz 
vigasz.

Feladatot bőven oszt rám 
minden ősszel ez az osztrák 
bizti 
hiszti.

Barlangászat berkeiben
Talált reám a szerelem,
Tamás
a társ

...ulatban is besegített
Karszt és Barlang mindig kész lett 
majdnem
Vagy nem.

Am az én időm már letelt 
helyemre áll immár e telt 
kebles
Köblös.

Nincs ma karbid, s kötélhágcsó, 
Scurionnal jár a mácsó 
kemény 
legény.

Kívánom a most jövőknek
Sötét után várja őket 
a fény
S remény.

Vélhetően Budapest, 2018. szeptember
Nagy Gergely Domokos
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HAZAI
FELTÁRÓ

KUTATÁSOK

A BARADLA-DOMICA-BARLANGRENDSZER ALSÓ BAR
LANGJAINAK ÚJABB FELTÁRÁSI EREDMÉNYEI

ÖSSZEFOGLALÁS

A Gömör-Tornai-karszt legnagyobb ismert barlangrendszere az ősidők óta ismert és napjainkban 
már 30 km hosszúságban feltárult Baradla-Domica-barlangrendszer. Az óriási méretekkel és kiterje
déssel bíró karsztkomplexum kutatásának egyik sarkalatos pontja már az 1930-as évek óta a barlang 
jelenleg ismert Fő-ága alatt húzódó ún. Alsó-barlang feltárása volt. 2015 és 2017 közötti időszakban, 
elsősorban tatabányai kutatókból álló kollektívánk, ennek a még ismeretlen barlangszakasznak a fel
tárását kísérelte meg.

Előzmények

A barlangrendszer „alsó”, hidrológiailag aktív szintjének léte már Vass Imre 19. századi barlang
leírásában (VASS 1. 1831) is felsejlik. Az első jelentősebb feltárási kísérlet 1950 tájékán Dancza János 
barlangigazgató nevéhez fűződik, aki az aggteleki szakasz egy inaktív víznyelőjében, a később őróla 
elnevezett Dancza-aknában kísérelte meg a lejutást (SASDI-SZILAGYI1993) az alsó szinti, feltételez
hetően aktív vizes járatokba. A feltáró kutatás igazi lendületét azonban az 1955-ös óriási árvíz adta meg. 
Ezt a ritka, talán ezer évenként lejátszódó természeti jelenséget Jakucs László szemléletes publikációiból 
ismerhetjük (JAKUCSL. 1993). A korabeli leírás szerint a Baradlán végigfutó árvíz során a Jósva-forrás 
korábban ismeretlen méretű kitörése a jósvafői bejárathoz vezető utat elmosta-elsodorta, teljesen átala
kítva a forrás korábbi fakadási helyét. A kutatók ekkor figyeltek fel arra a tényre, hogy a Jósva-forrás 
teljes vízmennyisége tulajdonképpen több fakadási ágból adódik össze, később a forrásfoglalás három 
alapvető pontot különített el, a ma is ismert Táró-, Medence- és Cső-forrásokat. Az akkor még teljesen 
ismeretlen alsó szintű barlangjáratok előtörő vizét követve Jakucs László és munkatársai 1957-ben a Tá
ró-forrás felől érték el a ma Rövid-Alsó-barlangként ismert, 1982-ben 1,5 km hosszúságban feltárt aktív 
patakos járatot. Ennek ajelentős részben vízzel kitöltött, 15 szifonnal tagolt járatnak a feltárása, térképe
zése és dokumentálása 1982-ben óriási szivattyútechnikai bravúrral (SZILAGYI F. 1982) lett elvégezve, 
így e járatok azóta vízzel ismét kitöltődve mára már nem tanulmányozhatóak. A Rövid-Alsó-barlang 
utolsó, 16. szifonja erősen megközelíti a barlang jósvafői szakaszában található Óriás-termi-víznyelő, 
a Fő-ághoz képest 30 méter mélységbe lehatoló járatait (SZENTHEI. 1970). A későbbi kutatások, víz
festések szerint a Fő-ág aktív időszakjaiban a Rövid-Alsó-barlang vízutánpótlásának döntő része is itt 
jut le az alsó barlangi szintre.

A Jósva-forrás további, az előzőénél jóval nagyobb vízutánpótlódási területe a Baradla—Domica- 
barlangrendszer összes további járata, valamint ezek felszíni vízgyűjtőterületei. Biztosan megállapít
ható, hogy ilyen felszíni terület a Domica-barlangszakasz felszíni és felszín alatti vízgyűjtőterülete, 
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a Baradla-völgy és Baradla-tető, a Galya-tető, a Baradla Fő-ágának nyomvonalától délre elterülő nagy 
kiterjedésű fedettkarsztos térszín és a Kecső-patak völgyének térsége is. A Hosszú-Alsó-barlang feltá
rását a Jósva-forrás felől szintén Jakucs László irányításával kísérelték meg először (Dr. GYURICZA 
GY.-Dr. PIROS O.~ SZILAGYI F.-SALAMON G. 2003). E feltárást az 1955-ös árvíz egy árvízi fakadási 
pontján a forrástól 80 méterre, attól 16 méterrel magasabban siker koronázta, és a máig is kissé tévesen 
Hosszú Alsó-barlangnak nevezett omladékos, de kétségkívül aktív patakos jelleget mutató, 150 méter 
hosszúságú barlangszakaszt sikerült itt feltárni.

Az „igazi”, a hegy mélyében rejtőző Hosszú-Alsó-barlang járatait sikertelenül kereső, kisebb-nagyobb 
feltárási tevékenység folyt az elmúlt évtizedekben a barlang több pontján is, így a Fő-ág Nehéz-úti, Vas
kapui-víznyelőiben, az időközben újra feltárt Dancza-aknában, (VMTE BARADLA B. CS. 1980-tól), 
valamint a Megfagyott-vízesésnél, illetve a Vetődéses-termi-víznyelőben (JASKÓ S. 1935) is.

Földtani-hidrogeológiai meggondolások, tények

A Baradla- Domica-barlangrendszer ismert járatai jól karsztosodó, erősen tektonizált triász korú mész
kövekben, a Wettersteini, Steinalmi, Gutensteini Formációk karbonátos sorozataiban (SZENTPETERYI- 
LESS GY. 2006) alakultak ki. A ma tanulmányozható járatok óriási térbeli kiterjedésükkel, változatos for
makincsükkel számos genetikai kérdést hagytak még megválaszolatlanul, az azonban kétségtelen, hogy 
a barlangot kialakító tényezők között a tektonika mellett a korrózió és az eróziós tevékenység is jelentős, 
talán döntő hatással bírt a barlangrendszer genezisére.

A Baradla-Domica-barlangrendszer jelenleg ismert fedett és nyíltkarsztos vízgyűjtő területe csak részben 
behatárolt, jelenlegi ismereteink szerint ennek kiterjedése legalább 30 km2. A barlangrendszer vízgyűjtő 
területén elnyelődő, majd a barlangba jutó vizek a Jósvafőtől nyugatra eső Jósva-forrásban, a Baradla- 
tető, Galya-tető, Magas-hegy hegytömb karsztvíz megcsapolási pontján látnak ismét napvilágot. A bar
lang jelenleg ismert Fő-ágában elnyelődő vizek, a Négerkunyhó-víznyelötől az Oriás-termi-víznyelőig 
tartó szakasz kivételével, a Hosszú-Alsó-barlangba, onnan pedig a Medence- és Cső-forrásokba vezetik 
vizüket. Ezen összefüggéseket az elmúlt évtizedekben számos sikeres vízfestés igazolta (GRUBER P.- 
GAAL L. 2014).

Kutatási elképzelések, feltáró kutatás

A barlangrendszerről rendelkezésre álló szakirodalomban több ponton is elhangzik az a tézis, mi
szerint a Hosszú-Alsó-barlangba a jósvafői szakasz víznyelőin át lenne célszerű a lejutást megkísérelni, 
hiszen itt a forráshoz viszonylagos közelségben már koncentráltabban, esetleg egy jelentős járatba ösz- 
szegyűlve folyhatnak a vizek a forrás felé. Az utóbbi évtizedek klimatológia méréseit tanulmányozva 
(STIEBER J. 2013), illetve a jósvafői szakasz kőzettani, hidrológiai tulajdonságait megismerve alakult 
ki az a feltételezés, miszerint a Hosszú-Alsó-barlang járatai az Óriás-terem, illetve a Jósvafői-labirintus 
közti Fő-ág szakasz alatt haladnak át a forrás felé (Dr. GYURICZA GY.-SASDI L. 2009). Mind a Jós
vafői-labirintus, mind a Vetődéses-termi víznyelő járatai bizonyos időszakokban jelentős klimatológiai 
aktivitást mutatnak, a belőlük feláramló levegő egyértelműen a Hosszú-Alsó-barlang közelségére utal.

A kutatások megkezdésekor a Fő-ág jósvafői szakaszában több olyan feltárási pontot is kijelöltünk, 
melyet kutatási-programunk során érdemesnek láttunk a feltáró munkára.

Az első kutatási ponton 2015 második felében a Jósvafői-labirintus északnyugati sarkában egy huza
tos hasadékot kezdtünk tágítani, mélyíteni. A hosszas, mintegy 25 alkalommal végzett munka 2017. má
jus 5-én hozta meg a várt eredményt. Egy szűkebb szakasz leküzdését követően eddig ismeretlen, aktív 
vizes barlangszakaszt értünk el, mely — mint utólag kiderült - a várt Hosszú-Alsó-barlang része. A feltá
ruló 300 méter hosszúságot meghaladó barlangág a Fő-ág szintjétől 30 méterrel mélyebben, a karsztvíz
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áramlási szintjén, 230 méter tengerszint feletti magas
ságban alakult ki. A barlangnak e szakasza teljes egé
szében a Gutensteini Formáció mészkövében alakult 
ki, falain egyaránt tanulmányozhatóak az eróziós és 
korróziós formajegyek is. A feltárult járatok kereszt
metszete elmarad a várakozástól, átlagos szélességük 
2-2,5 méter, magasságuk azonban csak 1-1,5 méter. 
A járattalpon folyó patak vízhozama megközelíti a Me
dence-forrás vízhozamát, a víz hőmérséklete azonos 
a forrásvíz hőmérsékletével (/. kép), Kz. új barlang
szakasz mindkét végpontját omladék zárja el. Ezen ada
tok ismeretében Gruber Péterrel összedolgozva több 
vízfestést is végrehajtottunk az elkövetkező időszakban 
(POLACSEK ZS.-BA J. 2018). Ezek egyértelműen iga
zolták a jósvaföi barlangszakasz feltárójáról és kutató
járól Kaffka Péter-ágnak. elnevezett új barlangszakasz 
eltűnő vizének és a Medence-forrásnak, a Nehéz-út 
3. sz. víznyelőjének, valamint a Kecső-patak szlovák
magyar határnál található medernyelőjének az új bar
langszakasszal való hidrológiai kapcsolatát (7. ábra). , kép A Nehéz.út 3 sz víznyeiőben megfestett víz 
Az így nyert eredmények alapján bizonyosan megái- a Kaffka-ágban (fotó: Lenkey Péter)
lapítható, hogy a Kaffka Péter-ág a Baradla-Domica- 
barlangrendszer alatt kialakult, ma is aktívan fejlődő Hosszú-Alsó-barlang része.

2018—19 évben a Kaffka Péter-ág és a vele a barlang-genetikailag nyilvánvalóan összefüggő, korábban 
is ismert Jósvafői-labirintus pontos felmérése megtörtént, ezek közös hossza 586 méternek bizonyult.

1. ábra
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Baradla-barlang
KAFFKA PÉTER-ÁG

5430-1
AGGTELEKI-KARSZT

ÖSSZESÍTETT ALAPRAJZ

Jósvafői Labirintus 
felső-ág
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A Baradla-Domica-barlangrendszer e szakasza az üreg
rendszer egyik legbonyolultabb és legösszetettebb része, 
további kutatása mindenképpen indokolt. A barlang ezen 
részének tanulmányozása választ adhat a barlangrend
szer kiterjedésének, kialakulásának további még meg 
nem oldott, de talán fel sem tett kérdéseire. Ilyen kérdés 
lehet a Hosszú-Alsó-barlang további szakaszainak fel
tárása, további ma talán már nem aktív, fosszilis szintek 
megismerése (KOVÁCS GY.NÉ 1970), és számos bar- 
langföldtani és hidrológiai tézis igazolása is. A Kaffka 
Péter-ág bejárata a feltárást követően zárható ajtóval lett 
biztosítva, így az csak kutatási céllal látogatható. Jelen
leg ez a Baradla—Domica-barlangrendszer egyetlen, ál
landó hidrológiai aktivitású része, így érintetlenségé
nek megőrzése rendkívüli fontossággal bír.

A Kaffka-Péter-ág feltárásával párhuzamosan a jós
vafői barlangszakasz egy másik pontján is jelentős fel
táró tevékenység folyt. A Vetődéses-terem víznyelőjében 
korábban is folytak kisebb léptékű kutatások, eredmény 
nélkül. A munkánk során ezt a barlangágat sikerült 180 
méter hosszúságú szűkös, labirintusos, a „szomszédos” 
Raisz Keresztély-ág (Dr. DÉNES GY. 1970) alá is be
nyúló, azzal minden valószínűséggel egy járatrendszert 
alkotó barlangággá növelni. (2. kép). A lefelé hatoló 
kutatás során az ág mélypontján, hiszen a munka célja itt is a Hosszú-Alsó-barlang aktív járatainak eléré
se volt, nagy mennyiségű kitöltést megmozgatva nem értünk el eredményt. A Vetődéses-termi-víznyelő 
mélypontja a kutatóakna lemélyítése után ugyan szintén lenyúlik a 230 méteres tengerszintfeletti mély
ségbe, az alsó barlangjáratait itt teljes keresztmetszetben homok tölti ki. A hely érdekessége, hogy a ki
töltés tanúfalában rengeteg néhány milliméteres átmérőjű féreglyuknak tűnő, talán az eddig kizárólag 
a Rövid-Alsó-barlangban leírt Helodrilus mozsariorum Zicsi fúrólyukja tanulmányozható.

2. kép. A Vetődéses-termi-víznyelő szűkös járata 
(fotó: Ba Julianna)

Következtetések

Sikeres feltáró munkánk eredménye, a Kaffka Péter-ág a feltételezett igen jelentős kiterjedésű Hosszú- 
Alsó-barlangnak csak egy kis szakaszát mutatja be nekünk. Egy korábban sokszor feltett kérdésre azon
ban mindenképpen már most is választ kaptunk: igen, a Hosszú-Alsó-barlang létezik, járatai ember szá
mára is járható méretűek.

Polacsek Zsolt
geológus, barlangkutató
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MÁR 65 MÉTER MÉLY A KISS PÉTER-BARLANG

KRISTÁLYBOKROK, DENEVÉRSZTRÁDA ÉS A MÉLYPONTON
10 MÁSODPERCES POTYOGÁS

Előzmények
2014 nyarán - a paradicsomból (Csévi-szirtek. A Szerk.) 

való kiűzetés után új bontási lehetőségeket keresve — megta
láltuk a huzatot a Csobánka melletti Macska-barlangban és 
a közeli Dinó-rejtekben is, amely akkor még (a térkép sze
rint) csak egy 40 m hosszú kuszoda volt a közel vízszintes 
kőzethatár mentén. (Amelyet 1972-ben fedeztek fel a Vörös 
Meteor Tektonik BKCs tagjai.)

Utóbbira sikerült is Finta Gábor neve alatt kutatási en
gedélyt szerezni. A huzatot követve óriási földmunka árán 
(kb. 100 m3 törmelék felszínre termelésével) sikerült 2015 
november elején a barlang folytatását lefelé megtalálni, 33 
méter mélységig jutottunk, és az új szakasz tele volt bor
sókövekkel és szokatlan képződményekkel (baritszőnyeg, 
gipszkéreg), valamint métereiben is szokatlanul tágas volt. 
Ekkor tárult fel a 6 m belmagasságú és 15 m hosszú Min- 
denszentek-terem.

A barlangot ekkor neveztük el Kiss Péterről, egykori ta
gunkról, aki a Himalájában vesztette életét.

A barlang egyértelműen feláramló hévíz által alakult ki, 
és a felsőbb járatai a homokkő-mészkő kőzethatárt tárják 
fel, ami miatt geológiai szempontból is különleges. Alsó

Négyéves-terem (fotó: Slíz György)
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járatai - kiváltképp a 2017-es új rész - azonban már teljesen a mészkőben húzódnak. A befoglaló kő
zet sokfelé, főleg a tágabb helyeken a Solymári-ördöglyukéhoz hasonló cementálódott mészkőbreccsa, 
a szűkebb, hasadékszerű járatok falait viszont eredeti, kemény mészkő alkotja. Ezen barlangszakaszok 
egymástól teljesen eltérő jellegűek.

A 2015-ben elért mélyponton, az Ikrás-akna alján egy huzatoló és denevérkijelöléses fejletlen lyu- 
kacskát kitágítva komoly munkával (kb. 6 méter hosszan való tágítás!) 2017 tavaszán sikerült a barlang 
mélyebb szakaszába lejutni. (Azért csak ekkor, mert a 2016-os év a bejárati lezárás és az új részbe vezető 
„Holtak-kapuja” kiépítésével telt el.)

Négyéves-terem (fotó: Sliz György)
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A 2017-es új rész
Az áttörés után talált lapos járatka rögtön kétfelé ágazott, és mindkét irányból huzatolt. Az egyik 

fö irány a „Denevérsztráda” nevet kapta a talajon gyalogló állatok által kitaposott járdaszerű formáról 
(bár ezek inkább lehettek pelék, mint denevérek), a másik pedig a Deréktörö-hasadék nevet kapta, nem 
véletlenül...

Ezen a ponton szavazásra tettük fel a foldalatt.hu honlapon, hogy merre bontsunk tovább, ezáltal egy 
új kampányelemet, a „demokratikus kutatást” is bevetve. A három végpont, amelyekről szavazni lehe
tett: „Tekervény-kürtő” alja, „Vacs-kapu” és „Denevérsztráda”. Természetesen nem kockáztattunk, mert 
mire a szavazást meghirdettük, már a két legígéretesebb irányban megvolt a folytatás. Sok kritika ér, 
hogy miért kell a kutatást „élőben közvetíteni”. Egyrészt azért, hogy a felfedező jogait - amelyek sajnos 
sehol nincsenek leírva - a nyilvánosság által biztosítani lehessen, másrészt pedig azért, hogy a kutatásba 
további résztvevőket lehessen csábítani.

A Négyéves-terem
A Denevérsztráda mögött feltárult új rész legnagyobb és egyben legszebb terme a Négyéves-terem, 

ezt Kiss Péter halálának a 4. évfordulóján találtuk, és emellett ez a barlang legszebb része is. A legmé
lyebb pont, a Kőbánya-alsó egy jól fejlett, állva járható hasadékjárat, sajnos azonban az alján reményte
len dugulás található időszakos vízvisszaduzzadási nyomokkal. Itt 65 méterrel vagyunk a bejárat alatt, 
és a huzat nem lentről, hanem fentről érkezik, szálkőszűkületből.

Irány a karsztvízszint!
Az új rész másik ága a Deréktörö-hasadék után többfelé ágazik, de errefelé a barlang elveszti mind 

a szép, mind a tágas jellegét: szűk, függőleges hasadékjáratokból áll. Az érintetlenül meghagyott Vacs- 
kapu végpontot megkerülve a Morzsolóba érünk, amelynek a falai aktív korrózió nyomait mutatják, és 
amely éppen csak annyira tágas, hogy le is lehessen benne esni. Ennek az alja fejletlen szálkő szűkület 
volt, amelyet sikerült áttörni, alatta fedeztük fel a Feneketlen-hasadékot. Ez ugyancsak 65 m mélyen van 
a bejárat alatt, és itt a keskeny, kb. 10-15 centi széles, de 2 dimenzióban végtelen hasadékban nagy huzat 
érezhető, és a ledobott kő 10 másodpercig pattog. A Linda nem fért le, de egy mérőszalagot 23 méter 
mélységig sikerült leengedni.

Ahová a kövek leesnek, a bejárattól már közel 90 méter, de a Macska mélypontjától is 50 méter mély
ség, és a karsztvízszintnek még semmi nyoma! A bejáratok alatt elterülő, vizenyős medencénél már mé
lyebben vagyunk, de az ide 1 km-re lévő Házi-réti horgásztóig is már csak 30 méter hiányzik, és a karszt
vízszintnek még semmi nyoma!

A barlang összes hossza 550 méterre nőtt, bár azt hozzá kell tenni, hogy az új rész összehajtogatva 
elférne a Mindenszentek-teremben...

Támogatóink: A kutatást támogatta egy ismeretlenül jelentkező magánember 100 000 Ft-tal, Csobán
ca önkormányzata 30 000 Ft-tal, a Karszt és Barlang Alapítvány 50 000 Ft-tal, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság pedig - bár ez nem támogatás, hanem megbízás - a lezárásért 200 000 Ft-ot, a térképért 
kb. 500 000 Ft-ot fizetett.

Slíz György 
Szent Özséb Barlangkutató Egyesület
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ÚJRAÉLED A KUTATÁS A NASZÁLYON

A FORRADALMI-ÁG, 300 MÉTER ÚJ JÁRAT, 
ÉS KÖZELEG AZ ÖSSZEKÖTÉS!

2016 év végén a Troglonauta Egyesület Naszályi-víznyelőre vonatkozó kutatási engedélye lejárt, és 
ők ajánlották nekünk, hogy ha szeretnénk, akkor folytassuk a munkát. Természetesen boldogan vállal
tuk, mivel a barlangot már akkor is ismertük, és a kutatását, a mélyponti szifon kivételével, perspektivi
kusnak tartottam. Ezért beadtuk a kérelmet a víznyelőre és a közeli Idegrendszer-barlangra is, és a ku
tatási engedély 2017 nyarán meg is érkezett. Először fordul elő a Szent Özséb Barlangkutató Egyesület 
történetében, hogy egy már ismert (nem általunk feltárt) és komoly barlangot a hatóság „ránk bízott”. 
Ez nagy szó, főleg a 4 évvel ezelőtti sajnálatos májusi események (A szerző és az Ariadne Karszt- és 
Barlangkutató Egyesület közötti vita. A Szerk.) után, úgyhogy igyekeztünk is felnőni a feladathoz.

Az úgynevezett „Idegrendszer” egy 65 méter hosszban ismert kis barlang volt, amelyet - úgy tudjuk - 
a Naszály Csoport (Antal Józsefék) fedezett fel. Lényegében egy keservesen szűk és hosszú kuszodából, 
majd egy teremből állt. Olyan szűkre bontották ki, hogy épphogy be tudjanak kúszni, noha a legtöbb he
lyen a szelvény lefelé (kemény agyagban) korlátlanul bővíthető volt. Bejárata a hegy északkeleti oldalá
ban nyílik, és a víznyelőnek a huzat szempontjából alsó bejárata. A huzat akkora, hogy telente a barlang 
egészen a Cseppköves-teremig be szokott fagyni.

A térképek alapján 25 méterre volt az Idegrendszer végpontja a Naszályi-víznyelőtől. A víznyelő leg
közelebbi pontja, az Elm-utca ráadásul egy erőteljesen és megfelelő irányba huzatoló végpont, tehát első

Böven-terem (fotó: Domahidy Farkas)
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A Bőven-teremből egy tágas folyosó indul meredeken lefelé (fotó: Domahidy Farkas)

P-kürtő (fotó: Domahidy Farkas)
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Mésztufagátacskák a Denatom felé menet (a szerző felvétele)

dolgunk volt, hogy ezt ellenőrizzük, de a falevél füstje órák múlva sem volt érezhető, és nem hallatszott 
át sem a dudálás, sem a kalapálás, és nem hatolt át a rádió jele sem.

Az Idegrendszerben a bontandó végpont a huzat alapján teljesen egyértelmű volt, felfelé kellett hatol
ni egy omladékban, szerencsére a kövek pont optimális mértékben voltak cementálódva, hogy könnyen 
lehessen jöveszteni, de azért ne induljon meg az egész egyszerre. A zúgó huzat miatt a Viharsarok nevet 
kapta. 8 méter bontás után egy járat nyílt meg, a következő végpontot már a hang alapján találtuk meg, 
úgy zúgott benne a huzat. Egy kisebb szabad járatka felfedezése után a huzat újabb járhatatlan szűkület
ből érkezett, olyan zúgással, hogy a hang alapján találtuk meg, hol kell bontani.

Ezen a végponton egy lapos légrés alatt csodaszép mésztufakérges és -gyöngyös agyagfelszín volt, de 
az aljzat utcaszerű drasztikus lemélyitésével sikerült ennek a nagy részét eredeti állapotában megmen
teni (név: Gyöngyös-kanyar).

Amikor ezen a végponton is sikerült átjutni, akkor földbe gyökerezett a lábunk: egy hatalmas akna 
szájánál találtuk magunkat, amelyben a ledobott kő pattogása a végén jó nagyot visszhangzott. Meg vol
tunk győződve róla, hogy az Ó-kürtőbe jutottunk be, de miután hazamentünk kötélért és leereszkedtünk, 
kiderült, hogy ez egy teljesen új járat, így az aknát elneveztük P-kürtőnek (mivel az Ó után a P követ
kezik az abc-ben, ha az ékezeteket nem tekintjük). Egy kb. 25 méter mély aknáról van szó, amelynek 
az alja tekintélyes teremmé (Bőven-terem) terebélyesedik, ahonnan felfelé tartó mellékágak mellett le
felé tágas, meredek folyosóban lépdelhettünk a kőtömbök között egyre lejjebb. Mivel ez október 23-án 
történt, ezért a barlang új részét Forradalmi-ágnak neveztük el. (Azóta, bár nem hivatalosan, igyekszünk 
az egész barlangot inkább ezen a néven emlegetni.)
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FELÜLNÉZET IDEGRENDSZER BEJÁRAT
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A Naszályi-viznyelöt felmérte a Naszály Barlangkutató 
Csoport és a Troglonauta valamint a Pizolit Barlangkutató 
Egyesület (1993-2001)
Az Idegrendszer-barlangot felmérte a Szent Özséb 
Barlangkutató Egyesület (2018)
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Ez alatt bontottuk ki a Női kvóta-termet, ahová először csak a lányok fértek be. Ennek az alja egy 
gigászi omladék, egy Ördögmalom-II, amely huzatol is, és a denevérek is kijelölték, de nem sikerült 
átjutni rajta.

A P-kürtőn túl is folytatódott azonban a járat, mederszerűen felfelé tartva, az addig megszokott ké
nyelmetlenül szűk szelvénnyel, sportos felmászásokkal, sok mésztufakéreggel. Ez vezet a Denatom nevű 
helyhez, ahol egy nagy omladékhalmaz zárja el a folyosóvá táguló meandert, és az az omladék mindenütt 
huzatol, és a denevérek is kijelölték, méghozzá sajnos nem is csak egy helyen, úgyhogy itt a feladat nem 
egyértelmű, de hitünk szerint errefelé közlekedik a huzat a Víznyelő felé, noha a Víznyelő ismert járatai 
már igen messze találhatóak innen.

A barlang bejárata a Duna-Dráva Cement Kft. 350 000 Ft-os támogatásával, általunk gyártott ajtóval 
lett lezárva, a mi elképzeléseink szerint úgy, hogy az a kutatást ne akadályozza, hanem segítse.

A barlang poligonhossza 2017 év végére 350 méter, a szintkülönbsége 70 méter. A barlang poligon- 
felmérésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság térképezési megbízást adott Egyesületünk részére 
kb. 100 000 Ft értékben, amelyet ezúton is köszönünk.

Slíz György 
Szent Özséb Barlangkutató Egyesület

BONTÁS NÉLKÜLI FELFEDEZÉS A BÜKKI 
SZIRÉN-BARLANGBAN!

AKNÁK, CSEPPKÖVEK, A BARLANG LEGSZEBB ÉS LEGTÁGASABB 
RÉSZE. 25 MÉTERREL NŐTT A MÉLYSÉG, ÉS MEGVAN A PATAKOS ÁG.

Már 2016-ban feltűnt nekem a Szirén-barlang egyik pontján, közel a Nyolcadik utas terméhez, azaz 
a barlang legtávolabbi pontjához, hogy a járat talpán heverő köveken denevérkijelölés van. 2017 nyarán 
a tanfolyami túra keretében ismét meglátogattuk a helyszínt. Egyébként ez egy olyan hely volt, ahol 
nagyon életszerűtlen volt folytatást feltételezni. Ám a kijelölés annyira konkrétan mutatta, hogy merre 
repülnek be a jószágok, hogy felemeltünk egy követ, meg még egy követ, és földbe gyökerezett a lá
bunk: egy fehér falú, mésztufagyöngyös aljzatú, négykézlábas folyosó ment előre, a végét nem láttuk. 
A „bontás” 5 percig sem tartott, de addig is csak azért, mert közben videóztuk.

Az új részt azon nyomban be is jártuk, úgyhogy ez a túra sem fejeződött be aznap... Egy nagy füg
gőleges kiterjedésű, kényelmes szelvényű, ferde hasadékot találtunk, amelynek a teljes szintkülönbsége 
azonos a barlangéval, azaz mélypontja a mélypont, és a teteje egy szintben van a bejárattal (de felszín
kapcsolatra utaló nyomok nincsenek). A hasadékban — amelynek bizonyos nosztalgia alapján a Végtelen- 
hasadék nevet adtuk - felmászva bonyolult, csupa cseppköves tágas kürtőrendszerbe lehet jutni, ahová 
műnyúlban és zokniban másztunk fel. (Ha a jövőben valaki felmászik, szíveskedjen ugyanígy eljárni.) 
Lefelé pedig egy nem olyan régen még aktív vízfolyás nyomait mutató, de mára inaktívvá vált patakme
derbe jutunk, amely kisebb aknákkal tart lefelé, és a vége egy sóderszifon, ahol azonban a finomszemű 
csillámsóder alatt leülepedett agyag található. Ezen még nem sikerült túljutni.

Az új rész egyébként kötél nélkül bejárható, akárcsak a régi részek... Kitett mászásokban bővelkedik, 
de azért szűkület is akad benne. Még optimális körülmények között és sietve is egy óra elérni a vég
pontot, és két óra visszafelé. Nem tervezzük a szokásos stílusban akadálymentesíteni a barlangot, mert
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A Propaganda-akna (fotó: Domahidy Farkas)

A Süti-patak. Az új rész első méterein diónyi mésztufagyöngyök, hullámkagylók és cseppkőgyertyák 
(a szerző felvétele)
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A Végtelen-hasadék felső vidékén (fotó: Domahidy Farkas)

egyrészt nem biztos, hogy itt sokáig lesz még kutatás, másrészt van egyfajta szépsége annak, hogy ilyen 
akadálypálya jellegű. A drótkötélhágcsó feletti rettenetes Szűkületnek viszont megtaláltuk egy lehetséges 
lerövidítését, amely könnyen átbontható lenne, és a Szűkületet, valamint az előtte és utána lévő mászást is 
levágná (a hágcsót is), de ennek az átbontását Ferenczy Gergely barlangi referens megtiltotta. A legendás 
(és teljesen szálkő) Szűkület tágítását viszont én ellenezném, úgyhogy egyelőre marad az akadálypálya.

Szirén-bg, Bükk

RÉGI
(PoBgon-nézetkép 
Barlangnyilván tartásból)

UJ (2017)
Felmérte Szent Ozséb BKE

Bejárat
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A barlang bejáratát időközben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság lezárta, tehát már fizikailag is csak 
hozzájárulással lehet lejutni. (A lezárást nem mi készítettük, egy nyitható vasrúd alkotja, amit nem tartok 
jó megoldásnak, mert extra akadályt jelent a gödör alján, ott, ahol az omladékkövek közötti bújócskát 
jobb lett volna inkább tágítani, hogy ne kelljen belefetrengeni a döglött békákba.)

Slíz György

AZ AGGTELEKI-KARSZT KUTATÁS PROJEKT 
BESZÁMOLÓJA A BARADLA-BARLANGBAN 2017-2018-BAN 
VÉGZETT FELTÁRÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓS MUNKÁKRÓL

ÖSSZEFOGLALÁS

Ebben a beszámolóban röviden összefoglaljuk a Baradla—Domica-barlangrendszerben 2017—2018-ban 
végzett barlangkutatási tevékenységünk eredményeit. A Karszt és Barlang 2015-2016-os számában már be
számoltunk a 2015-ben megkezdett, Layher-rendszerű térállvány és alumínium rácsos tartók kombinációjá
val végzett kürtőmászásokról. A színpadtechnikában is alkalmazott rendszer használatát a Baradla aggteleki 
szakaszán kezdtük el. A módszer tesztelése már az első építkezéseknél sikeresnek bizonyult. A lehetőséget 
kihasználva ezért az állványt az első jó pár alkalommal az aggteleki szakasz központi zónájában építettük 
fel, elérve így a legnagyobb magasságban nyíló kürtők bejáratát. Közel kétszáz méter kötél beépítésével 
számos kürtőt tettünk elérhetővé, és biztosítottuk további kutatásuk feltételeit. Ezek némelyike záródik, né
melyike pedig további mászással kutatható. Némelyikről kiderült, hogy már feljutottak benne, de a legtöbb 
még érintetlen volt. A következőkben, ahol csak lehetett, felépítettük az állványt, és az aggteleki szakaszon 
minden kürtőt, pontosabban minden magasban található oldalágat megközelíthetővé tettünk a kutatások 
folytatásához.

Kőtáblák és karcolatok

Volt egy igen terjedelmes időszak, amikor az ember jóval nagyobb biztonságban tudta a barlangláto
gatása bizonyítékát bent a helyszínen, mint a viszontagságokkal teli felszínen. És ez így is volt rendjén, 
mert igen szép míves feliratok, karcolatok születtek, ízlésesen elhelyezve a barlangi környezetben. Töb
bük ma is látható, noha van, hogy a természetes folyamatok szép lassan elhomályosítják azokat. Akik 
a méltóságos személyiség látogatásának emlékét biztonságos helyre tervezték elhelyezni, megpróbálták 
a köznép számára elérhetetlen helyre elkészíteni a művet. így ezek közül sok még ma is eredeti pompá
jában látható. A József nádor látogatásának alkalmával készült emlékoszlop esetében azonban például 
az alkotók nem számoltak a cseppkőoszlop természetes regenerálódásával, így ez a kordokumentum, ha 
továbbra sincs megfelelő módon levédve a további kiválástól, lassan már csak fényképeken lesz látható.

Napjainkban a természetvédelmi törvények betartatásának és talán a józan belátásnak köszönhetően 
nem divat a falakra vagy a képződményekre készült szignó, vagy bejegyzés. Nem divat, de sokan ragasz
kodnak ahhoz, hogy belekarcolják a cseppkőfelületbe, omladéktömb oldalára a látogatás célját, a láto
gatók névsorát és a pontos dátumot. Nem is gondolná a derék karsztkutató, hogy a kutatási tevékenység 
után le nem adott térképdokumentáció helyett, a harminc évvel később megtalált karcolat mekkora örö
met okoz a következő kutatóknak. A Baradla-barlangban fellelhető feliratok között sok olyan bejegyzés 
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van, amely a közelmúlt eseményeinek időbeli behatárolását teszi lehetővé, és ismerünk olyanokat is, 
amelyek alapján az állapítható meg, hogy az adott esemény a helyszínen pontosan hol történt.

A 2017-2018-ban zajló kürtőmászások, illetve a nagy magasságban nyíló oldalágak kutatása során 
is, az állványozással elért és fix kötéllel ellátott kürtők továbbkutatásakor nem egy esetben bukkantunk 
korábbi kutatásból származó nyomokra. Ezek egy részén nem is lepődtünk meg különösebben, mert a má
szások megkezdése előtt elbeszélgettünk azokkal a személyekkel, akikről tudtuk, hogy aktívan részt vet
tek a nagy magasságban lévő oldalágak kutatásában és azok dokumentálásában (pl. Gruber Péter, Király 
Gábor, Simon Béla, Elekes Balázs, Nyerges Attila). A 2015-2016-os mászások során több olyan kürtőt ér
tünk el, amelyekben semmilyen nyomot nem találtunk, de amelyikben már jártak előttünk, annak nagyon 
meggyőző nyomai maradtak. A kürtők falfelülete az aggteleki szakaszon ugyanis kivétel nélkül jelentős 
mennyiségű korommal borított, ezért a puszta érintésük is jól látható nyomokat hagy. Sajnos a kutatások 
előkészítésekor begyűjtött információk jelentős hányada már inkább megfakuló emlékekből állt, ráadásul 
az elkészült dokumentáció (kutatási jelentés, térkép) még ezeknek a szóbeli közléseknek is csak töredékét 
képezi. így sokszor a helyszínen talált nyomok alapján kutakodunk tovább.

Ilyen nyomra először a sötét szakasz elején nyíló kisebb kürtőben bukkantunk. A korábban valószí
nűleg létrával elért kis nyílás után keskenyebb omladékos hasadék vezetett a főág fölé ívelő járatba. 
A magasabb felső hasadékból kiszakadt kőlapok egyikén találtuk meg azt a feliratot, amelyet a barlang
ba szervezett III. Élettani és Klimatológiai Tábor alatt feljutó kutatók készítettek 1998. május 12. és 21. 
között. A felirat szövegében szerepel, hogy „Il.-szor kimászta és felmérte...”, vagyis nem mi voltunk azok 
a szerencsések, akik előtt már járt fent valaki a kürtőben. Egy későbbi alkalommal a kürtőbe - amely két 
bejárattal átível a főág fölött - beépített kötelünk cseréjét végeztük, amikor egy második feliratra bukkan
tunk. Ezen az 1986. IV. 3. dátum szerepel. Akkor talán ők lehettek az első felmérők, a neveket még nem 
sikerült azonosítani. Harmadik alkalommal BEAC-os kutatótársaink másztak fel a kürtőbe, hogy annak 
magasba húzódó hasadékát átvizsgálják. Előttük a hasadék tetejében ezúttal a BEAC felirat rajzolódott 
ki. Később sikerült egy filmre bukkanni, ami az élettani táborban készült, ezen néhány percben kivehető, 
hogy miként jutnak fel a kürtőbe mesterséges mászással. Ezt a kürtőt mi azóta Élettani-kürtőként tartjuk 
nyilván a kürtőkataszterben, és felmérését (most már dokumentáltan!) BEAC-os kollégáink végezték el.

Élettani tábor felirata (fotó: Csépi Kristóf)
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Miközben haladtunk a dokumentációval, folyamatosan építettük az állványt is azokba a kürtökbe, 
amelyeket menet közben találtunk. Természetesen ezek között is volt olyan, amelyről tudtuk azt, hogy 
melyik időszakban lett kimászva. Kimászás alatt értve azt az akciót, ami az akkori technikai feltételekkel 
megvalósítható volt. Egy idő után azt már a szemrevételezésekkor el tudtuk dönteni, hogy akkoriban el 
lehetett-e érni a kürtők bejáratát például létrával.

Egy másik jó példa a dokumentáltságra (illetve leginkább annak hiányára) a Dancza-nyelönél lévő 
kürtők esete. Itt van a Csónakázó-tó fölötti, szinte belátható magasságú kürtő, melynek támasztását csó
nakba állított létráról végezték eleink, elszánt küzdelmet vívva a tehetetlen csónakkal. A létra felkerült 
a támasztási perem fölé is, de onnan még 30 méter magasságba nyúlik fel a Dancza-kürtö kupolája. A pa
tak túlpartján, a falhoz közelebb nyílik a Ferdinánd-kürtő, amelyben sikerült elérnünk a záródó végpontot. 
A kürtő tetejébe érkezőt egy tasakba zárt levél várta, amin az állt: „tovább mászni tilos!”.

Cseppköves, agyagos és kormos kürtők

Már említettük a nyomokat, amelyek alapján egyértelműen eldönthető, hogy jártak-e már előttünk 
az egyes oldalágakban ill. kürtőkben. Az aggteleki szakaszban a járatszinten is jelentős mennyiségű ko
rom halmozódott föl, s ez nem kevésbé érinti a felső zónákat, ahova a korom felemelkedett a meleg le
vegővel. Az idegenforgalmi szakasz kürtői egytől egyig határozottan olyanok, mint egy kémény belseje. 
Leginkább olyanok, mint egy igen rossz állapotban lévő kémény belseje. A falak kormosak, alattuk vastag 
agyagos réteg is található. A falak alapállapotban tiszta fehérek lennének, a legtöbb esetben ezt a fehér fe
lületet borítja be a korom. A kürtők meredek szakaszaiban az aljzatot gyakran szálkőre emlékeztető felület 
alkotja, ami azonban az erős visszaoldottságból adódóan szivacsos-táskás szerkezetű. Ha erre a felületre 
lépünk, az azonnal beroskad, palaszerüen törik. Ezekkel az adottságokkal kizárt, hogy valaki nyomtalanul 
tegyen látogatást a főte közelében. Ezt a kőzetszövet típust majdnem minden kürtőben megfigyelhetjük. 
Sok vizsgálat, mintavétel kell még ahhoz, hogy valamilyen következtetést levonjunk, de az eddigi meg
figyeléseink is új adatokkal járulnak hozzá a barlang fejlődéstörténetének megismeréséhez. Legszem
betűnőbb egyelőre az említett erősen degradálódott közetfelszín, ami nem csak a szálkőfalak, hanem 
a képződmények esetében is fennáll. Még az első megmászott kürtőbe (Hangversenytermi-kürtő) történt 
feljutáskor tapasztaltuk azt, hogy egy stand kiépítésekor valakinek az oldalán lógó ereszkedőgép a fordu
láskor kilengett, és csak egy halk koppanást lehetett hallani, majd a dörrenést a járdaszinten. A letört darab 
kamyi vastag állócseppkő teteje volt. Azóta szinte minden kürtőben gondot okozott a megfelelő stand 
kiépítése, mert vagy minden mozog, vagy nincs meg a szálkőzet. Az erős visszaoldódásnak véleményünk 
szerint, lehet némi köze a barlang korábbi igénybevételéhez, különösen a tűz használatához.

Mítosz és valóság

Pecze Imre minden alkalommal látogatást tett nálunk a barlangi munkáknál. A barlang idegenforgal
mi szakaszában történt állványozások a látogatók számára föld alatti sétáik során mindig nagyon nagy 
látványosságnak számítottak. Imre minden alkalommal üdvözölte a csapatot, bemutatta a látogatóknak 
a csapat tagjait, és elmesélte, hogy mi zajlik éppen. Természetesen kis beszámolókat is tartottunk, a láto
gatók pedig egyik ámulatból a másikba estek, lehetett ott akár Szénaboglya, vagy épp az Óriás lábnyoma! 
Volt úgy, hogy a nap végén még lejött hozzánk, és mesélt a korábbi kutatásokkal, mászásokkal kapcsolatos 
eseményekről. Amikor a Fekete-termi kürtőben építkeztünk, Imre elmesélte, hogy a barlang egy korábbi 
igazgatója, aki maga is barlangkutató volt, a Fekete-termi-kürtőt kötélfeldobásos módszerrel mászta ki. 
Ilyenkor mi is egyik ámulatból a másikba estünk. Jóllehet a módszer bizonyos esetben kivitelezhető, 
kis magasságban még el is képzelhető, de itt a magasság tizenöt méter, és már tudjuk, hogy amelyik 
cseppkőre kötelet dobunk, az bizony lejön. A 2017-es téli táborunk során Imre már nem látogatott meg
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A BEAC kutatói továbbkutatási lehetőségeket mérnek fel 
a Pecze Imre-kürtőben (fotó: Szabó Zoltán)

minket. Isten nyugosztalja! Emlékének tiszte
legve a Fekete-termi-kürtöt Pecze Imre-kürtő- 
nek neveztük el.

2018-ban a BEAC kutatói több másik kür
tő mellett a Pecze Imre-kürtöt is feltérképez
ték. Érdekes szerkezete van ennek a kürtőnek, 
ugyanis jól láthatóan megvannak benne a be
csatlakozó járatra utaló nyomok. Bontással to
vább kutatható, ez azonban némi előkészítést is 
igényel. Folytatódtak a továbbmászások is, fő
ként az aggteleki szakaszban maradva. Számos 
kürtőben végeztünk geodéziai alappont bemé
réseket, amelyekre a kürtők felmérését építjük. 
GPS méréseket végeztünk a felszínen is, a kür
tök felső pontjainak koordinátáit felhasználva, 
azok felszíni nyomait kutatva. A Csontház-kür- 
tö fölött a felszínen meg is találtuk azt a termé
szetes nyílást, amely a kürtő felszínre vezető 
elvégződése lehet.

A 2017-2018-as év során gyakorlatilag min
den kürtöt meg tudtunk közelíteni az aggteleki 
szakaszon, a Domicai-ágban és a Csemai-ágban. 
Az esetek nagy részében a Layher-rendszerű tér
állvány és alumínium rácsos tartók kombináció
jával dolgoztunk, amelynek a helyszínre szállítá
sát meg tudtuk szervezni, és ezzel a technikával a feljutás viszonylag gyorsan és biztonságosan megoldható. 
Számos kürtőben megkezdődött a továbbmászás, ill. sikerült elérni a kürtő végpontját. Jelenleg hatszáz 
méter kötelünk van beépítve a még feltárás alatt lévő járatokban. Az Aggteleki-karszt Kutatás Projekt leg
vonzóbb kutatási területe továbbra is a Baradla-barlang. A munkában, ahogy eddig, továbbra is számos bar
langkutató csoport és egyéni tag vesz részt, akiknek ezúton is köszönjük az aktív részvételt és a segítséget. 
Az állványrendszert ismét a Hungárián Stage Rental Kft. bocsátotta rendelkezésünkre, amit szintén nagyon 
köszönünk. Külön köszönjük az Aggteleki Nemzeti Parknak, hogy terveinket megvalósíthatjuk, és a túrave- 
zetök türelmét az esetleges kellemetlenségekért!

Szabó Zoltán
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BALATONEDERICSI KESSLER HUBERT-BARLANG

A korábbi években a Kessler Hubert-barlangban elsősorban a lefelé menő járatok feltárásával foglal
koztunk. Megfigyeltük azonban, hogy különösképp a barlang alsó részeiben számos sötét nyílás vezet 
a magasba. Néhány, oldalra kiágazó kürtő kimászására már sor került, de ezek hamarosan vakon vég
ződtek, vagy teljesen beszűkültek. Egyedüli kivételt a „vízszintes” járat főtéje fölé vezető hasadékok 
jelentettek. Ezek egyikén át Mészáros Istvánnak (Mézgának) sikerült feljutnia egy folyosószerű felső 
szintre (Első emelet), amelyet részben álfenék, máshol pedig aj árhatatlanul összeszűkülő aljzat válasz
tott el az alsó szakaszoktól. Ennek átvizsgálása is 2017-re maradt. A feltárásokba a végponti szifonban 
történő búvármerülés előkészítése kapcsán bekapcsolódott Sűrű Péter (Szifon) is, akinek mászótudása 
nagy segítségünkre volt a kutatás során.

Az első jelentősebb feltárás 2017 március 11-én történt. A Megakavics-terem délkeleti sarkában nyíló 
oldalkürtőt Szilaj Rezső mászta ki, és mintegy 40 m magasra jutott fel benne (65 m lett a járat teljes 
hossza). A feltárásban Szittner Zsuzsa és Mészáros István vett még részt. A feltárult kürtő nagy része 
tulajdonképpen egy közel É-D irányú, átlagosan kb. 1-1,5 m széles hasadék, egy helyen az omladék 
összeszűkíti és megtöri. Legtetején huzatoló lyuk látszik a plafont alkotó omladékban, amely fölött na
gyobb teret sejtünk. Érdekesség, hogy a térkép alapján ez a rész beér a 2016-ban talált Párhuzamos-ág 
omladéka alá, azonban szintben még kb. 30 méterrel alatta van. A kürtő bejárását helyenként instabil 
dolomittörmelék és beszorult kőtömbök nehezítik, a felső rész falai pedig murvásodnak. A stabilabb 
részeken szép oldásformák vannak, de a falakon agyagbevonaton kívül más képződmény nem látható.

A feltárás másik része a kürtő álfenékkel megtört szakaszából, egy repedésen át nyílik, és a Mega
kavics-terem névadójának még le nem szakadt része felett helyezkedik el. A tágas, kürtőszerűen felma
gasodó üregből két helyen lelátni a terembe - kb. 15 méterrel jártunk fölötte. Ez a rész a terem hajdani 
emeletének a maradványa.

Megakavics-terem (fotó: Horváth Sándor)
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2017 április 22-én az Első emelet átvizsgálására került sor. Ekkor Sűrű Péter és Szittner Zsuzsa egy fel
felé vezető nyílást fedezett fel, amelyen át a főtét alkotó omladék fölé jutottak. Itt a hasadék újra kitágult. 
Felfelé haladva az átmenetileg ismét szűkebbé váló járatban, újabb hasadékjellegű, egymástól álfenékkel, 
járhatatlan szűkületekkel elválasztott tágasabb üregek helyezkednek el egymás felett. Helyenként kisebb 
kereszthasadékok is csatlakoznak a feltárt szakaszokhoz. Tulajdonképpen egy kb. 340-160° csapásirá
nyú, mintegy 80°-ban keleties irányba dőlő ferde hasadék mentén kioldódott, omlásokkal átrendeződött 
emeletes járatrendszerröl van szó. A legmagasabb szintet egy tágas, cseppkődíszes, folyosószerű járat 
alkotja. A feltárt rész hossza kb. 200 méter volt.

Apoligonos felmérést követően július 2-án a feltárt szakasz felső járatait alaposabban Mészáros Ist
ván, Sűrű Péter, Szilaj Rezső és Szittner Zsuzsa járta be. A cseppkődíszes folyosó déli végén kb. 20, 
az északi végén kb. 10 métert sikerült a végül járhatatlanul elkeskenyedő hasadékba felmászni. Ide szűk, 
csőszerű lyukak érkeznek, vízfolyásnyomokkal, ami az erős, felszálló huzat mellett egy még magasabb 
járatszint létezésére utalhat.

A felső járat déli végén, északias irányból, egy szűk oldalhasadék csatlakozik a főágba, ebben kb. 10 m-t 
tudtunk felfelé mászni. Déli irányban 10-15 m-t lehet előrejutni benne, majd beszűkül. Észak felé egy át
járón keresztül párhuzamos hasadék nyílik. Az oldalhasadék járatrendszerének összhosszúsága kb. 50 m.

2017. május 21-én a Megakavics-terem alatti folyosószakaszt lezáró letörést mászta meg Sűrű Péter. 
(A kutatásban Mészáros István, Szilaj Rezső és Szittner Zsuzsa vett még részt.) Itt mintegy 50 méternyi 
járatot sikerült feltárni. Ennek első szakasza az alsó folyosó irányát követő, egyre szűkebb hasadék, 
második szakaszát pedig az ebből felfelé mászva elérhető, csaknem 10 m átmérőjű terem alkotja. Utóbbi 
alján, egy lyukon visszacsatlakozhatunk a mélyebb szint főtéjén látható, kürtőszerű részbe. A barlang
szakasz szintje megfelel a „vízszintes” ág nyugati részén a korábbi években talált első emeletének.

2017. június 11-én a szifonok előtti tágas szakaszt lezáró Nagy-kürtő felső részét mászta ki Farkas 
Andrea, Mészáros István és Sűrű Péter. Az alsó szakasza már ismert volt, az a „vízszintes” járat alsó és 
felső szintjét köti össze. Most 33 m magasságig sikerült feljutniuk a felső járatszinthez képest, a Nagy
kürtő teljes magassága 47 m lett. Sajnos felfelé egyre kisebb átmérőjű hasadékká keskenyedik, végül 
kőomladékkal zárul.

A legfelső részen egy oldott üreg agyagos lerakódásában nyíló, kb. 25 cm széles, 15 cm magas lyuk
ból tágasabb térbe lehetett belátni. Nittelő kalapáccsal átásták az agyagos kitöltést és kb. 10 m hosszú, 
szűk, alul kissé táguló oldott hasadékba jutottak, amely azonban járhatatlan méretűvé válik, illetve be
omlott kövek zárják el. A huzat itt is magasabb járatszintek létezésére utal.

2018 május 12-én az Első emelet térképezési munkái közben Szilaj Rezső és Vadas Adám az omla
dék átvizsgálása során egy nyílást fedezett fel, amelyet kitágítva egy 25—30 m hosszú szakaszba jutot
tak. A járatot két párhuzamos, átbújókkal összekötött hasadék alkotja. A belső, tágasabb hasadék alján 
huzatoló nyílás vezetett lefelé. Szeptember 29-én ezt a nyílást Mészáros István és Szilaj Rezső kibontot
ták, azonban néhány méter után a főág egy ismert oldalhasadékába jutottak be.

Az előbbi helytől valamivel északabbra, a már említett térképezés során rövid bontással egy 3 m hosz- 
szú fülkét találtunk, melynek falait és mennyezetét szép oldásformák, pl. gömbüstös formák borítják.

A 2017-18-as feltárások hossza összesen kb. 400-500 m között van.
A feltárások eredményeinek ismeretében végleg elvetettük az alsó járatszint patakos eredetére vonat

kozó, már korábban is kétségessé vált elképzelést. Bár az üledékbe vájt meder jelentős víznyelötevékeny- 
ségre utal, ez azonban utólagos a járatok kialakulásához képest. A falakon látható gömbüstös formák 
egyértelművé teszik a karsztvízszint alatti, freatikus eredetet. (A barlang alsó részében már nagyon je
lentős a mészkő aránya a dolomitéhoz képest, ami elősegítette a jól értelmezhető oldott formák kialaku
lását.) A bejárat a Keszthelyi-hegység kiemelkedése, illetve a Tapolcai-medence süllyedése és hajdani 
felszínének lepusztulása miatt ma már 300 méterrel magasabban helyezkedik el a környező síksághoz 
képest, illetve 200 méterrel magasabban van a hegy lábat még elborító, nagyrészt pannon üledék jelenlegi
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szintjéhez viszonyítva, így aránylag magas kort kell feltételeznünk az üregrendszer keletkezésére vonat
kozóan, legalábbis a felső barlangszinteket illetően. Sajnos olyan kiválásokat eddig még nem találtunk, 
amelyek vizsgálata közelebb vihetne a barlang korának meghatározásához.

Az alsó járat tágabb emeleteinek, illetve az ezeket összekötő szűkebb szakaszoknak a váltakozása utal
hat a karsztvízszint több szakaszban történt süllyedésére, de a kőzetminőség változására is. Ez a kérdés is 
még további vizsgálatokat igényel.

Szilaj Rezső 
Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport
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Kutatóink
külföldön

A BOEGAN-RENDSZER 
(OLASZORSZÁG, CANIN-FENNSÍK) 

KUTATÁSA

(2008-2017)

Bevezető (előzmények) a Canin eddigi kutatásáról télen és nyáron röviden (1993—2006).
Magyar barlangkutatók a Canin-fennsíkon 1993 telén az Abisso Michele Gortaniban kezdték az is

merkedést ezzel a világviszonylatban is különleges adottságú karsztterülettel. 1994-ben már konkrét 
kutatási céllal tértek vissza a barlangba, a -720 m mélyen található By-Pass-kürtőbe. A 200 m magas 
kürtő kimászásával egy fantasztikus kutatás vette kezdetét, amely tizenhárom év után, 2006-ban félbe
szakadt. Az évek során feltárt 19 km-rel sikerült megduplázni a Gortani-barlang hosszát 38,2 km-re, 
amelyről a Karszt és Barlang 2000-2001-es számában, valamint az olasz Progressione 51. számában 
számoltak be.

A terület morfológiája
A kutatások helyszíne a Camosci-völgy, az észak-olaszországi Canin-fennsíkon található a Michele 

Gortani-barlangrendszer közvetlen szomszédságában. Új cél a Camosci-völgy felső karszt platójának 
az átkutatása az azóta ismertté vált két nagy barlangrendszer között. A Col déllé Érbe mára közel 50 km- 
es és a Foran dél Muss 20 km-es rendszere között húzódó észak felé lejtő karsztos depresszióban néhány 
jelentősebb barlang húzódik a ’70-es évek olasz feltárásainak eredményeképpen (Abisso Boegan, ET5, 
Abisso Prez, S20, S3, Abisso Picciola). Ezeken kívül még több tucat kisebb barlang található a terüle
ten. A két nagy rendszer közötti távolság ugyanakkor 300-600 m körül van, ami különösen izgalmassá 
teszi a kutatásokat. A 1987-es kataszteri térkép és szintadatok alapján már 2008-ban feltételezhető volt 
a kapcsolat a Boegan szifonja és az ET5 alsó szakaszai között, amelyek az Abisso Prezzel is további 
kapcsolatban lehetnek.

2008-as első Boegan tábortól 2017-ig
A korábbi célunk, a jelentősen rövidebb lejárat a Gortani „X” ponti bivakjához a Magyar-barlan

gon keresztül 2001-ben megvalósult. A Bila Pec (-hegy) alatti nyári tábor helyszínét 2008-tól a Boegan- 
katlanba helyeztük át. Az évtizedekkel korábban már olasz barlangkutatók által nehéz körülmények kö
zött feltárt barlangokat az elmúlt években sorra vettük, és újra beépítettük az újabb feltárás reményében. 
Az S20 és a Boegan-barlang kiépítésével nem értünk el eredményt, és a kisebb barlangokban sem sikerült
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Táborkép az ún. betonplaccon (fotó: Szabó Joci)

átjutni a szűkületeken. Még ebben az időszakban megkezdtük a rendkívül huzatos Abisso Prez bejára
tának jég és hó elleni biztosítását, és az első 150 m két szűkületének a kitágítását (2009-2010 között).

2012-ben új táborhely a „Beton-placcon”
A sikertelen feltárások miatt távolabb, a Blasic-völgy kutatásába is belekezdtünk. Táborunkat 2012-ben 

áthelyeztük a Marussich-ház és a Procopio-ház közötti plató mélyedésébe. A Blasic-völgyben az SB3- 
barlangban némi sikert jelentett egy gyönyörű kürtő kimászása, amely sajnálatos módon visszacsatlakozott 
a korábbi olasz feltárásba. A végpont itt sem adta meg magát. Közetváltás miatt egy elszűkülő fejthetetlen 
anyagba ütköztünk. Az Abisso Increduli felső szakaszaiban is végeztünk kutatásokat kisebb, nem túlzottan 
jelentős eredményekkel.

Vissza az Abisso Cesare Prezhez
A megváltozott hőmérsékleti viszonyok ismételten kedvező lehetőséget nyújtottak arra, hogy az Abisso 

Cesare Prez korábban eljegesedett bejáratán keresztül újra kutatásokat folytassunk. 2013-tól fő cél a Prez 
térképen is fellelhető ablakainak és hasadékainak az átvizsgálása volt. Ettől az időszaktól kezdve egyre 
több és több energiát fektettünk a barlang újraku- 
tatásába.

2013 nyár — Talán sikerül valami
A 70-es akna tetejénél -250 m körüli mélység

ben, egy hosszú/szűk hasadékon áttraverzáltunk, és 
egy párhuzamos aknán keresztül leereszkedtünk 
a Tavacska-akna (Pozzo dél „Laghetto”) tetejénél 
lévő, olaszok által bejárt -320-as feliratú „Olasz 
bivaknak” elnevezett meanderbe.

Prez felsőbb részében egy aknabeszállás (fotó: Modor)
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2014 nyár — Párhuzamos viszonyok
olasz bivaknál kissé feljebb mászva egy újabb traverz lett egy 20 m körüli majomhíd kiépítésével, 

ahonnan a Tavacska-aknával párhuzamosan -350 m körül oldalra mászva, találtunk egy huzat nélküli szűk 
kuszodát, ami 70 m után teljesen összeszűkült. Kissé tovább ereszkedve -370 m körül egy keleti irányba 
induló 20 m hosszúságú kicsiny álfenékre érkeztünk. Rövid pihenőt tartva, a kövek között huzatra lettünk 
figyelmesek. (Megemlítjük azt a közhellyé vált mondást, hogy: ...kövesd a szelet, mert az mindig jó 
helyre visz téged!) Egy órányi bontás után, a hasadék kitágult, és ezen a nem túl tágas járaton keresztül 
egy 15 m mély 0,5x2 m széles hasadékba jutottunk, ahová már a Tavacska-akna vizének a hangja sem 
hallatszott. A hasadékon jól látszott, hogy egy régebbi járat lehetett. Itt már nemcsak az oldott, koptatott 
formák voltak megtalálhatók, hanem kisebb cseppkövek és agyag is látható. Feltételezhető, hogy ezen 
a szakaszon nagyon régóta nem volt víz. Továbbhaladva a hasadékban, keleti irányban egy kissé tágasabb 
helyen ért véget felfedezőutunk. A távolból biztató hangokat hallottunk; de további mászáshoz sem időnk, 
sem felszerelésünk nem volt. A sok víz és csapadék visszavonulásra késztetett bennünket.

2015 nyár
Az előző évben talált hasadék vége -400 m-en alkalmas helynek bizonyult sátras bivakunk kialakítá

sára. Nyugodt helynek tűnt, és a vízvételi lehetőség is pár méterre van csupán. A bejárattól az út a bivakig 
3,5-4 órát, kifelé 4—5 órát vesz igénybe. Csendes, nyugodtnak mondott „otthonunkban” néha robaj rázza 
fel az éppen ott tartózkodó barlangászt. Ha a felszínen elered az eső, akkor nagy robajra lehetünk figyel
mesek, és nagyon megélénkül a légmozgás is, amit már szinte szélnek is nevezhetünk!

Ezek a biztató jelek arra késztettek bennünket, hogy innen folytassuk a további kutatást. Annyira jól 
sikerült táborhelyet választanunk, hogy a sátrunk közvetlen közelében indult a továbbjutást segítő kötél 
felfelé. 15 m felmászással, majd 15 m kellemetlen oldalazás után egy hasadékban (még mindig keletre) 
meg is leltük a hangzavar és a szél okát. Egy ekkor még csak 50 m magasnak hitt akna alján találtuk 
magunkat. Az aknatalp egy 30 m x 20 m körüli terület, amiben gigászi méretű kőtömbök vannak. Tiha
nyi-ágnak neveztük el, mivel kis szójátékkal élve: ott is van „Vízhang”! Innen sok víz esetén a bivak felé 
nem lehet büntetlenül visszajutni.

A teremből az egyik oldalon lefelé találtunk továbbvezető utat, egy törmelékes nem túl tág hasadékon 
keresztül. Ebben keleti irányt tartva, a sok víztől kellemetlenül elázva, egy 25 m-es ereszkedés után tá
gasabb hasadékba érve, felfüggesztettük a további kutatást. A felszínen ekkor lehulló rengeteg csapadék 
miatt be kellett érni ennyivel és visszatérnünk a felszínre, kivárva egy szárazabb időszakot.

Még ezen a nyáron újabb poligon felmérést készítettünk a barlang bejáratától a bivakon túli új ré
szekkel együtt.

2016 nyár — Már csak menni kell
Az előző évi csapadékos időszak óvatosságra intett bennünket. Közvetlen a bivaksátrunk felett 10- 

15 m-t felmászunk a hasadékba, majd vízszintesen 10 m után szűkebb bebújással jutunk a Tihany-te- 
remhez. Egy laza és egy feszes kötéltagot rögzítettünk a terem egy magasabb túloldali pontjától, az éles 
kőtömbök felett, az alacsonyabb bebújásig. Erre a menekülőpályára azért volt szükség, hogy ha a víz
esésjobban beindulna, akkor a vízpermetben gyorsabban és biztonságosabban átjussunk a kitett terepen 
a bivak felé.

„Modor mászik a Tihany-teremben... 5—10 m kitettebb traverzálás egy hasadékban (benne megszorult 
sziklákon), aztán előkerül a fúró, majd a speciális mászókeret a nyílt falon. Próbálom lentről biztosítani, 
kisebb káosz van a kötelekkel. Dini nittben ülve pihen, a karbidlámpával magát melegítve. 2—2,5 óra 
után 25-30 m magasan Modor kelet felé kimászik egy stabil placcra. Tulajdonképpen a Tihanyból keletre 
továbbmenő hatalmas hasadék felső részén vagyunk. (Tavaly, a Tihanyból egy törmelékes részen túl le
ereszkedtünk 25—30 m-t, és egy keletre menő hasadékban találtuk magunkat.) Innen nem messze, felettünk 
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van egy ablak, amit eredetileg megcéloztunk, de hát úgy tűnik, erre megy a barlang... Inkább erre foly
tatjuk. Kb. 5 m széles hasadékban, kettő darab 5-7 m-es horrorisztikus lépcsővel, „explós” beszereléssel 
megyünk 40-50 m-t enyhén lefelé. Elszűkül a hasadék, és egy beszálláshoz érünk, jó mélynek tűnik. 
Ereszkedünk 35-40 m-t, és megtaláljuk a tavaly lent hagyott bégjeinket a hasadék alján. Modor kicsit 
elszontyolodik. Itt már jártunk, itt hagytuk abba idő hiányában tavaly. Van még időnk, folytassuk! Kelet 
felé a hasadék alján 20 m után 5-7 m-t ereszkedünk kissé szűkén, majd 10 m múlva látunk egy érdekes 
ablakot 10 m magasan... Dini traverzálva, fúrogatva kimássza, és egy agyagos, fosszilis járatban találjuk 
magunkat. (Ilyet találtunk tavaly is, amikor leereszkedtünk ebbe a hatalmas hasadékba... 50—60 m-rel 
visszább, de kb. ebben a magasságban. Az kompaktabb kitöltésű, huzat nélküli.) Itt viszont van huzat. 
Benne kényelmesen kúszva, minimálisan fel-le mászogatva 20-25 m után bejutunk egy kisebb terembe. 
Itt vár Dini és mondja, hogy lábnyomokat lát! Szerinte az ET5 egykori kutatójának a nyomai lehetnek!

Egyik irányba megy a fosszil tovább, és kb. 10 perc kicsit lejtős, agyagos fosszilban haladva egy oldott 
falú aknához jutunk. Erős huzat van és hideg. Látni egy régi standot a beszállásnál. A nyomok alapján 
úgy tűnik, hogy akik itt jártak nagyon régen, azoknak nem sok idejük volt igazán körülnézni. Számtalan 
helyen lehetne bontogatni. Talán még bivakolni is, bár kicsit huzatos a hely. Az ET5 aknába benézve, 
akár ott is lehetne felfelé mászni ablakokat keresve majd. Útközben visszafelé a bivakhoz, elrendezzük 
a felszereléseinket már a jövő évi akcióra gondolva.

Kiemelendő még, hogy ebben az évben jártunk az Abisso degli Increduliban is, ahol szintén sikerült 
pár új, rövidebb szakaszt találnunk a barlang felső részében.

2017 nyár — Mindig csak keletre
Alig várva a nyarat, ismét egy kis létszámú csoporttal tértünk vissza a fennsíkra. A tábor helyszíne 

visszakerült a Boegan-katlanban, mert innen az Abisso Prez egyszerűbben megközelíthető.
Az előző évi sikerek ellenére most a térképezés kapta a fő hangsúlyt, hogy az új kapcsolatot a térké

pen is rögzíthessük. A mérést Distó műszerrel végeztük a Prez/ET5 találkozásától kezdve, hogy az el
téréseket lássuk, és az új részeket beilleszthessük a meglévő rendszerbe. Amíg a csapat egyik része 
a térképezéssel foglalkozott, addig a többiek a kutatást, mászást folytatták.

Térképezés az ET5 fosszilis járatában (fotó: Modor)

Egyik mászási célunk a Tihany-terem teteje volt (amit tavaly 2016-ban kezdtünk el), ám ezt egy fél 
munkanap után, elég sok felszerelés felhasználásával, kb. 20-25 m új mászás után ideiglenesen ismét 
beszüntettünk. A mászó állványunk kb. 45-50 m magasan várja, hogy jövőre folytassuk ezt a mászást...

A legizgalmasabb feladatnak az ET5 nagy aknájának oldalából felfelé húzódó K-ÉK-i hasadék ígér
kezett. Itt kb. 40-50 m felmászás után egy oldalaknához és felette egy meanderező hasadékhoz értünk. 
Örömmel érzékeltük, hogy a barlangnak 
nem a régi lejárati szakaszában vagyunk. 
Vasaink (nittfülek és karabinereink) javá
ból kifogytunk a mászások során, maradt 
a hasadék átvizsgálása. Anyagtakarékos, 
kellemetlen átmászás egy ki tudja mekko
ra akna felett, és már kúsztunk, másztunk 
is az új járatban...

Itt elég sok cseppkő és heliktit van, ami 
errefelé ritka kincs! A haladás kissé lelas
sult, nehogy letörjük azokat. A járat ella
posodik, finom púderszerű agyag borítja 
az alját, szélessége változó, néhol 1—2 m. 
A hosszát nehéz megbecsülni, talán 50 m 
is lehet. Ezután egy terem következik, amit
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ET5 fosszilis Járat ablakából mászásindítás kelet felé 
(fotó: Modor)

ET5 aknából mászás kelet felé a Boeganba 
(fotó: Gordos Erik)

elneveztünk „SzH”-teremnek. Magassága még kérdéses, de a lézer 35 méternél „koppan”, szélessége 
változó 5—20 m között, hossza 25 m lehet.

A terem egyik fele, ahonnan bejöttünk, arra enged következtetni, hogy itt régóta nincs aktív vízmozgás. 
Van cseppkőoszlop, a talajon agyagpadok, törékeny, tűs fehér kristályok. A terem másik oldala már más ké
pet mutat. Ott oldott-koptatott formák láthatóak. Víz ugyan még nincs, de annak hangja távolabbról erősen 
hallatszik! A teremből három irányba is mennek lapos járatok. Az egyikben határozott légmozgás érezhető. 
Ezek bejárására most nem jutott elég idő. Mi a víz hangjának az irányát kerestük és követtük. A terem köze
pe táján hasadék megy lefelé, majd egy om- 
ladékos rész átmászását követően újra kes
keny hasadékban kell mászni. Nem túl szűk, 
és az alján, szemből víz folyik. Kb. 20 m 
után, ahol a hasadék kis termecskévé tágul, 
újra lábnyomokra bukkantunk. Szélessége 
4-5 m, hossza 10-12 m, magassága lehet 
úgy 20 m, és a túlsó felén ott a vízesés! 
Lábnyomok, csokis papír, s mintha valaki 
a párkányon fekhelyet, pihenőhelyet alakí
tott volna ki egykor. De ki, és mikor? Elő
vesszük a térképeket, és találgatjuk, hogy 
hol is lehetünk? A magasságmérő az órán 
1330 m-t mutatott. Nincs más lehetőség! 
Ez csak az Abisso Eugenio BOEGAN le
het! Újra megadatott nekünk az, ami csak

Az SzH-terem megtalálása. Modor, Boti, Lac és Erik 
(fotó: Modor)
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keveseknek. A feltárás élménye és a siker! A csapatmunka ismét meghozta gyümölcsét! Visszatérőben 
a bivak felé, már csak a poligon felvételére futotta időnkből. A térkép megrajzolása marad jövőre, mivel 
másnap vissza kell térnünk a felszínre.

Tisztelet az elődöknek
Elgondolni is nehéz, hogy mennyi munka lehet e siker mögött? Évtizedekkel előttünk az olasz kuta

tók hasonló vágytól űzve, minden nehézséget leküzdve keresték az áhított folytatást. Most nagy tiszte
lettel gondolunk rájuk, és köszönjük nekik, hogy a mai korszerű felszerelésekhez képest, egykor a ne
hézkes kötélhágcsók és szegek segítségével, utat törtek nekünk ezekbe a mélységekbe. Érdemes néha 
elgondolkodni, hogy nekünk milyen egyszerű dolgunk van. Köszönet érte!

Tervek és perspektívák
Nem lehetünk elégedetlenek az eredményekkel, hisz az elmúlt három évben néhány ember kitartásá

nak köszönhetően sikerült megtalálnunk azt a „kulcsot”, amelyet 2008 óta kitartóan és állhatatosan ke
restünk. A megtalált összekötetés a három, önmagában is jelentős, emblematikus barlang összekapcso
lásával új lehetőségeket nyit É-i irányban a Camosci-völgy kutatásában a Raccolana-völgy felé. Az elért 
1300-1400 m-es szint egyezik a Gortani Galéria dél Ventó és Davanzó horizontális járatrendszerének 
szintjével. A távolság ma még jelentős 600-700 m, de a jövő kutatásai, amelyek idén az idő rövidsége 
miatt félbeszakadtak, jó esélyt adnak a járatrendszer teljes feltárására. Meg kell említeni továbbá, hogy 
a rendszer részét képezik a - jelenleg még különálló - S3 és S20-as jelű barlangok, amelyek az ET5-öt 
jelentősen megközelítik. Ez a rendszer egyértelműen a Goriuda-forrást táplálja. Esély mutatkozik arra, 
hogy a járatok a Davanzó folyosóit is harántolják, becsatlakozva a Coll déllé Erbe-rendszerébe.

Ez a magyar nyelvű cikk a 2017-en megjelent olasz Progressione 64 magazinban közölt cikkünk alap
ján készült.

A rendszer kutatásának és összekapcsolásának kulcsemberei voltak:
Egri László (Lac), Gordos Erik, Kun Botond (Boti), Szegedi K. László (Modor), Pataki Dénes (Dini), 

Pucz Ádám, továbbá a felszínről Börcsök Péter. Mindemellett sok más barátunk is részt vett a kutatás
ban!

Börcsök Péter, Egri László, Gordos Erik, Szegedi K. László 
Gortani Team
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EGY HÉT A KÖKORBAN

AVAGY 
EXPERIMENTÁCIÓ FELSŐFOKON 

ALBERTSDORF, 2017. JÚLIUS 23-30.

< 3 STEINZEITPARK
■*'  > n * OITHMARSCHEN

Egy 2016-os berlini konferencián kialakult kapcsolat után figyel
tek fel a szilvásváradi Archeoparkra, így kaptunk meghívást a 2017-es 
albertsdorfi Steinzeitdorf-ba (kökorszaki falu), ahol Európa legna

gyobb kökorszaki találkozóját rendezik. A találkozón képviselt 16 ország 61 résztvevője között voltak 
Európán kívülről érkező szakemberek is: egy az Egyesült Államokból, egy Dél-Afrikából és ketten Izra
elből. Családtagként még öt gyermek is részt vett a programokban.

A helyszín, Albertsdorf, a Dán-félsziget alsó har
madának nyugati felén, Hamburgtól 90 km-re ENY 
felé, az Északi-tengertől 15 km-re, erdős-mocsaras 
területen fekszik. A 40 ha tanösvényekkel látogat
ható területből 4 ha a bekerített, belépővel műkö
dő archeopark. Az egész környék amezolitikumtól 
kezdve lakott volt. A területen feltárt objektumok 
többségében megalitikus temetkezési helyek és épü
letnyomok. A park lógója egy megalitot szimboli
zál, de a park címe is szimpatikus volt számomra: 
AÖZA, vagyis Archeologisch Ökologisches Zent- 
rum Albertsdorf. Régóta igyekszem a régészeti ered
ményeket az ökológiával összeilleszteni, és itt lát
hattam, hogy ezen más is dolgozik.

Az archeopark

A tábor résztvevői a park területén kőkori kunyhókban, őskori sátrakban, vagy a terület kieső részén 
egy kis alkalmi campingben voltak elszállásolva. Kérés volt, hogy a tábor középső részén, napközben, 
csak kőkort idéző ruházatban tartózkodjunk.

Alex Horsch bemutatja a csontfuvolát

A hét programja előadásokból, bemutatókból, foglalkozások
ból és tapasztalatcseréből állt. A témák a vadászat, a csapdázás, 
a kő-, csont- és faeszközök készítése, ragasztóanyagok előállítása, 
a bőr megmunkálása, bél feldolgozása, fonás, hálószövés, agyag 
előkészítése és feldolgozása, valamint az őskori zeneszerszámok 
köré csoportosodtak. Az előadások a más országokban elért ered
mények bemutatásáról, hasonló találkozókról és más kutatási ered
ményekről szóltak. A magyar csoportból Alex Horsch és párja, 
Pápai Mária az ősi zenék dinamikájáról és elsősorban a csontfuvó- 
sok használatáról, Kereszti Zoltán a pénz nélküli gazdálkodásról, 
Bánvölgyi Helga a fíífélék feldolgozásáról és a belőlük készíthető 
használati tárgyakról, Regős József pedig a Bükk-vidék őskorá
nak, régészeti leleteket tartalmazó barlangjainak a bemutatásáról 
és az őskori szexuális szimbólumokról, lehetséges értelmezésük
ről tartott előadást. Olyan sok, számunkra is érdekes téma volt,
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A találkozó résztvevői

hogy nem is tudtunk mindegyiken megjelenni. Kis kiállításunkon az Archeoparkunk bemutatásán kívül 
a Nemzeti Parki védjeggyel elismert kőeszköz rekonstrukciói, valamint Alex hangszerei voltak népsze
rűek.

A jövőt tekintve megegyeztünk a jövő évi találkozóban, melyen egy hét a mostanihoz hasonló for
mában, négy nap pedig szigorúan kőkori körülmények között telne el. Természetesen szeretnénk ezen 
is részt venni.

Az új előadásommal itthon is szeretném az archeológia és az ökológia összefüggéseit népszerűsíteni, 
és már készülök arra is, hogy Albertsdorfban bővebben kifejtsem a két tudományág kevésbé ismert, de 
nagyon előre mutató kapcsolatát.

Regős József

17. NEMZETKÖZI BARLANGTANI KONGRESSZUS

A 17. Nemzetközi Barlangtani Kongresszust (Inter- 
national Congress of Speleology - ICS) az Ausztrál Bar
langász Szövetség (Australian Speleological Federation 
- ASF) szervezte 2017. július 23—27. között Sydney-ben. 
A szokásoknak megfelelően az ICS a Nemzetközi Bar
langtani Unió (Unión Intemational de Spélélogie — UIS) 
közgyűlésének első ülésével kezdődött, és a záró ese
mény a második ülés volt, így foglalva keretbe az egész 
rendezvényt.

17th
Intemational 
Congress of 
Speleology, 
Sydney 2017

V

Mivel Ausztrália a barlangászok nagy többségétől távol van, a résztvevők száma is alacsonyabb volt, 
mint az előző Kongresszusokon. Összességében 481 résztvevő volt jelen (ebből 7 fő magyar), akik 
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1.1
UIS

46 országot képviseltek. A kongresszusi események központja a Penrith Panthers rögbicsapat klubháza 
volt, amely minden tekintetben megfelelt a rendezvény színvonalas lebonyolításához.

A megnyitó részeként a jelenlévők először megemlékeztek az előző Kong
resszus óta elhunyt azon barlangászokról - köztük dr. Dénes Györgyről - akik 
az UIS eddigi története során valamilyen módon meghatározó szerepet játszot
tak a szervezet életében. Ezt követően került sor Kirgizisztán és Fülöp-szige- 
tek tagfelvételére. Ezzel 56-ra bővült az UIS tagországok száma. Az alapdoku- Unión Internationale 
mentumok, köztük az Alapszabály módosítása azt a célt szolgálja, hogy az UIS de Spéléologie 
aktívabb és gyakorlatiasabb szerepet tudjon vállalni a világ barlangászainak 
életében.

A Kongresszushoz kapcsolódó írott anyagokat csak a legszükségesebb mértékben biztosították pa
píron - pl. a szervezési és program infonnációkat tartalmazó 166 oldalas Kézikönyvet - de az előadá
sokat tartalmazó két teljesértékűen megszerkesztett, összesen 860 oldalas kötetet pendrive-on adták át 
a regisztrált résztvevőknek. Ezzel nemcsak papírt takarítottak meg, hanem a résztvevők csomagjának 
súlyát is csökkentették, így a zömmel repülővel érkezőknek ez különösen előnyös volt. A szerkesztési 
hibák kiküszöbölését, illetve a későn beküldött előadásokat is tartalmazó kongresszusi kötetek második, 
javított kiadása az UIS honlapjáról (http://www.uis-speleo.org) letölthető.
Összességében a 3 plenáris előadást követően 21 szekcióban közel 250 előadás hangzott el. A 60 poszter 
bemutatónak a főépület mellett felállított hatalmas sátor adott helyet. A magyar szerzők, illetve magyar 
szerző részvételével megtartott előadások a következők voltak:
• Eszterhás István, Szentes György: Adalékok a magyarországi nemkarsztos barlangok kutatástörténe

téhez
• Hegedűs Gyula: Barlangászok a barlangászokért - az UIS CRC tevékenysége az elmúlt 50 évben
• Novosel, Ubertino, Dennstedt, Vlaykova. Baksic, Auer, Allwright, Hegedűs, Djonlagic, Neageli, Merela, 

Zakrajsek: Az Európai Barlangi Mentő Szövetség, mint ernyő szervezet
• Leél-Ossy Szabolcs, Stieber József: Különleges szén-dioxid értékek egy alsó-felső kijárattal rendelke

ző magyar barlangban
• Surányi, Molnár, Barnaföldi, Hamar, Oláh, Varga: Üregkutatás és 3D sűrűség térképezés müon to

mográfiával
A Kongresszus záró eseményeinek részeként került megtartásra az UIS közgyűlésének második ré

sze. Itt került sor a 18. ICS helyszínének eldöntésére. Ennek eredményeként elfogadásra került, hogy 
2021-ben Lyonban (Franciaország) legyen a következő Kongresszus.

Ugyancsak ekkor került sor az UIS következő 4 évi vezetőségének megválasztására. A szavazás ered
ményeként az UIS 2017-2021 évi időszakra megválasztott vezetősége:

elnök: George VENI (USA)
alelnökök: Efrain MERCADO (Puerto Rico)

Zdenék MOTYCKA (Cseh Köztársaság) 
főtitkár: Fadi NADER (Libanon)
gazd. vez.: Nadja ZUPÁN HAJNA (Szlovénia) 
titkárok: Baerbel VOGEL (Németország)

Bemard CHIROL (Franciaország) 
HEGEDŰS Gyula (Magyarország) 
Mladen GARASIC (Horvátország) 
Nivaldo COLZATO (Brazília) 
Satoshi GOTO (Japán) 
Tim MOULDS (Ausztrália)
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(USA) 
elnök

Nadja ZUPÁN HAJNA 
(Szlovénia) 
gazd. vez.

Efrain MERCADO 
(Puerto Rico) 

alelnök

titkárok:

Bemard CHIROL 
(Franciaország)

Mladen GARASIC 
(Horvátország)

Nivaldo COLZATO 
(Brazília)

HEGEDŰS Gyula 
(Magyarország)

Satoshi GOTO 
(Japán)

Baerbel VOGEL 
(Németország)

Tim MOULDS 
(Ausztrália)

Az új vezetőség következő négy évre vonatkozó tervei között kiemelt helyen szerepel a Barlangok 
és a Karszt Nemzetközi Évé”-nek 2021-i megrendezése (Intemational Year of Caves and Karst - IYCK 
2021).

A Kongresszus eseménysorát lezáró banketten került sor a szokásos szpeleo-olimpia ügyességi ver
seny, a képzőművészeti, a fotó és a térképkiállítás díjazottjainak kihirdetésére és a díjak átadására. A ban
kett kulturális eseményeit színesítette az UIS leköszönő elnökének, a dél-koreai Kyung-Sik Voo-nak gitár 
játéka és éneke, melyhez a jelenlévők is csatlakoztak. Az UIS zászlajának levonásával és a következő ICS 
szervezőinek történő átadásával véget ért a 17. ICS.

Ezúton is köszönöm a Magyar Barlangi Mentőszolgálat támogatását, amely nagyban hozzájárult ah
hoz, hogy részt vehettem a Kongresszuson.

Hegedűs Gyula
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MONTENEGRÓI EXPEDÍCIÓK

A Montenegróban, a Njegusi-polje és a Lovcen térségében már 2003 óta zajló magyar barlangku
tatások korábbi eredményeiről a Karszt és Barlang előző számában jelent meg ismertetés. A 2017-ben 
és 2018-ben is változatlan lelkesedéssel folytatódó kutatómunka révén most újabb továbbjutásokról és 
felfedezésekről számolhatunk be.

A Kétlyukú-Jeges-rendszer kutatása
A 2017. július 30. - augusztus 12. között, összesen 129 résztvevővel lebonyolított 15. expedíció el

sődleges célpontja ismét a Kétlyukú-Jeges-rendszer volt, ám ez alkalommal a kutatásaink a rendszer 
kisebbik tagját alkotó Jeges-barlangra, irányultak. Itt ugyanis egy tavalyi szemle meglepő eredményt 
hozott: a mélyponti törmeléklejtő mögött felfedezett Vérpulyka-akna nemcsak egy újabb átjárót teremtett 
a Kétlyukú felé, de az aktív patakmeder fölé húzódó oldaljárata felvetette a Ny-i továbbjutás lehetőségét 
is — ennek felderítését viszont a lent dolgozó csapatok biztonsága érdekében el kellett halasztanunk.

A feltárást most két (5 illetve 3 napos) bivakkal folytattuk, amelyet a Hal-álomnak elnevezett, jó 
egyórányi vergődést jelentő kuszoda mögött tíz éve felfedezett Keleti-ágban alakítottunk ki. A tavalyi 
végponttól, a hatalmas omladéktömbökkel tagolt Busz-pályaudvar-tó\ a felderítők már végig kötélbizto
sítással hatoltak előre az egyre meredekebben lejtő meanderben; a talpon sötétlő csorgába lehulló kövek 
visszhangja pedig rövidesen jelezte, már valahol a Hubertusz-akna fölött traverzálnak... Az Égi-meander 
azonban nem sokáig haladt tovább Ny felé: egy hajtűkanyarral önmaga alá-mellé visszafordulva, végül 
a nyílt aknaszájra torkollott rá. Ezzel a Hubertusz-akna teljes függőleges kiterjedése -317 m-re (!) nö
vekedett - ennél Montenegróban csak két nagyobb egytagú akna ismeretes, a csehek által a Maganikon 
2009-ben és 2010-ben feltárt Nyx és Aither 429 m, illetve 351 m mélységű aknája.

1. kép. Részlet a Jeges-Nagyfokú illendőség-ágából (fotó: Berentés Ágnes)
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Az ellenkező irányban, a Keleti-ág felső végén ugyancsak jelentős továbbjutás történt. A Verona- 
akna oldal-lefolyását kimászva előbb egy omladékos terem tárult fel, majd annak egyik ablaka mögött 
végre megnyílt a K-ről érkező vízfolyás meanderének legfelső, járható szintje is. Itt a kulcslyuk-szel
vényű, szép cseppkőlefolyásokkal díszített Ryobiolőgia-ágat és a balról hozzácsatlakozó, képződmé
nyekben gazdag Nagyfokú illendőség-ágat (7. kép) mintegy 350 m együttes hosszban sikerült bejárni; 
ami az elágazás térségébe torkolló kis oldaljáratok — az Inverz-delta — 2018. évi átvizsgálásával további 
100—150 m-rel gyarapodott.

A feltáró kutatásokkal párhuzamosan végzett vázlatos mérések mellett, „klasszikus” egynapos leszállá
sok keretében megkezdődött a Jeges-barlang részletes újratérképezése is; amellyel a két expedíció során 
a Keleti-ág torkolatáig, azaz a barlang 2006 előtti végpontjáig jutottunk el. Ez egy újabb átjárható kapcso
latot is felderített a Jeges ún. összekötőjárata és a Kétlyukú főágának középső szakasza között (7. ábra)', 
s a régebben figyelmen kívül hagyott kis mellékjáratok felvétele révén 333 m többletet eredményezett a ko
rábbi méréshez képest. Mindezekkel a Montenegró második leghosszabb barlangjának számító Kétlyukú- 
Jeges-rendszer felmért hossza jelenleg 9056 m, ismert hossza pedig már megközelíti a 9,5 km-t.

Újabb kutatások a Duboki do-ban

A 2018. évi expedíció nem kisebb célt tűzött maga elé, mint a hagyományos táborhelyünk közvetlen 
közelében nyíló Duboki do 2. szifonjának meghódítását, amire most Dínó (Dianovszky Tibor), vala
mint Mede Márton és Deák András személyében akadt három vállalkozó. Ezt a -506 m mélységben 
lévő szifont elsőként a 2006. évi expedíciónk búvárai érték el az 1. szifon mögötti négynapos bivakkal; 
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így az újabb akcióhoz szükséges logisztikai háttérről volt már némi fogalmunk - nem véletlen, hogy 
ez 12 évet váratott magára.

A barlang be- és kiszerelése, illetve a telefonvonal kiépítése a „csak” -284 m-en elhelyezkedő 1. szi
fonig, valamint a búvár- és bivakfelszereléseket és a két szifon közötti aknasor leküzdésére szolgáló 
köteleket és vasakat tartalmazó 18 méretes bég oda-vissza transzportja összesen 87 müszaknyi munkát 
igényelt, amiben a tábor 95 fős összlétszámúból (a három merülöbúváron kívül) még 53 fö működött 
közre. A búvárok ez alkalommal is négy napot töltöttek lent: átszállították az 1. szifonon a felszerelést, és 
jobb híján a patak fölé akasztott függőágyak formájában kialakították mögötte a bivakot; majd augusztus 
5-én nem csupán beszerelték a tovább vezető, 220 m szintkülönbségü aknasort, de Marci és Andris át is 
úszta a 80 m hosszúnak és 9 m mélynek bizonyuló 2. szifont. Ez kétszeresen is rekord — magyar búvárok 
ilyen mély barlangban még sohasem hajtottak végre sikeres szifonátúszást, és jelenleg Montenegróban 
is ez a legmélyebben lévő átúszott szifon!

Ám a Duboki do ezzel sajnos nem adta meg magát. A másnapi felderítés során a légteres folytatásban 
(ami meglepő módon D felé fordulva, a barlang ismert járatai alá húzódik) „csak” 150 m hosszan tudtak 
előrehatolni, ahol elérték a 3. szifont — alig 20 m-rel a második vízszintje alatt. Itt idő hiányában újabb 
merülést már nem lehetett megkísérelni, de a gondolat nincs elvetve: az 1. és 2. szifon közötti aknasorból 
kiszerelt kötelek árvízmentes helyre babázva várják a következő akciót...

Persze a barlangban - ha már be volt szerelve — nemcsak búvár-kutatások folytak. Megtörtént a DNy-i 
oldalág végének térképezése (amiről egy felirat alapján az is kiderült, hogy szlovének, a JK Logatec 
1975. évi feltárása); találtunk egy bejövő ágacskát és néhány újabb kürtőt a második meander lebukása 
előtti zónában is; sőt a 2006-ban bejárt Mamutláb-barlang és a felső oldalág összefüggésének feltárá
sával még a barlang teljes mélységét is sikerült pár m-rel növelni. Mindezekkel a Duboki do felmért 
hossza 2795 m-re, függőleges kiterjedése pedig -537 m-re növekedett (2. ábra), így jelenleg ez Monte
negró 7. leghosszabb és 12. legmélyebb barlangja.

177



2. kép. A Kamikaze-barlang nagyterme (fotó: Berentés Ágnes)

További eredmények
A fentieken túlmenően, a korábban megismert objektumok közül a két expedíció során még 10 bar

langban végeztünk feltáró kutatásokat, amelyek 2017-ben öt helyen is jelentősebb továbbjutásokat ered
ményeztek.

így a Lovcen focsúcsa, a Stirovnik EK-i falában nyíló, s kitett megközelíthetősége miatt Kamikaze- 
nek elnevezett barlang alaposabb átnézésre jóval nagyobbnak bizonyult a tavaly bejárt kb. 30 m-nél. 
Itt némi felmászással egy hatalmas (15x45 m alapterületű és 35-60 m magasságú) omladékos terembe 
(2. kép), oldalaknájából pedig egy elszűkülö meanderbe jutottunk; a felmérés alapján a járatok hossza 
220 m, azok teljes függőleges kiterjedése 75 m. A hegy túloldalán, Bizaljevac romfalu fölött 2014-ben 
talált Hideglelős-barlang folytatását viszont csak az ígéretesen huzatoló, de erősen elszűkülö mély
pont többnapos tágításával sikerült feltárni. A kisebb aknákkal lépcsőzött új meanderszakasz KDK felé 
tart, falait huzatborsókövek és kipreparálódott kövületek díszítik; s felderítésével e kis barlang hossza 
370 m-re, mélysége -139 m-re növekedett.

Hasonlóan kemény munkát igényelt a Njegusi-poljétöl É-ra, mintegy 1100 m tszf. magasságban hú
zódó töbörmezőn 2012-ben felfedezett, 3 aknabejárattal rendelkező Nyálon túl alján induló huzatos 
meander tágítása is. Ennek folytatását 170 m hosszban és -98 m mélységig tudtuk feltárni; így az ak
narendszer ismert hossza már 300 m. Az elért végpontot egy újabb szűkület alkotja, amit a 2018. évi 
leszállások során sem sikerült átjárhatóvá tenni. A Kotori-öböl felé letörő fennsíkperemen régóta ismert, 
s általunk 2015-ben azonosított Pec térképezése is tartogatott meglepetést: a mélypontra vezető 200-as 
akna felső harmadánál nyíló ablakból egy cseppkövekben igen gazdag oldalág vált ismertté. Ezzel együtt 
a barlang összhossza 329 m-nek, teljes mélysége pedig -237 m-nek bizonyult.

Végül a Njegusi-polje területén a 2011-es felfedezése óta nem kutatott Kaszás-barlang ismételt át
vizsgálása volt eredményes. A bejárati aknasor alatt szűk, meanderező patakos járattal folytatódó barlang 
addigi végét jelentő szűkület fölött sikerült egy áthatolható szelvényt találni, így annak felmért 385 m-es
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3. kép. Barlang-eldorádó a Duboki do feletti hátságon: fent a PL25, lent a PL26 bejárata, 
a képtől kissé balra a PL24 található (fotó: Csepreghy Ferenc)

hosszából 120 m már új feltárás. Külön érdekesség a járat DDNy-i irányítottsága: végpontja már kb. 
100 m-re közelíti meg a Njegos-barlang nagy fosszilját, ami akár az összefüggésük lehetőségét is felveti.

A két expedíció terepbejárásai összesen 14, illetve 28 tétellel gyarapították az általunk itt ismert bar
langok számát; bár az irodalmi adatok és helyszíni nyomok alapján ebből négy biztosan nem a mi fel
fedezésünk. Ez utóbbiak közé tartozik sajnos a 2017-es új objektumok legnagyobbika is: a három évvel 
ezelőtt bejárt Ötórai Tea mellett rejtőző Teasütemény három tagból álló aknasoránál (221 m/-110 m) 
a benne talált dübel egyértelműen jelezte a korábbi látogatókat. A 2018-ban felfedezett barlangok közül 
szintén csak egy haladta meg a 100 m-es hosszt és/vagy az 50 m-es mélységet: a -50 m-en három pár
huzamos aknára váló Sólyom-barlangra (174 m/-86 m) magasan a tábor feletti meredek hegyoldalban 
sikerült rábukkanni. Az „apróságok” viszont meglepően nagy sűrűségben jelentkeztek a Duboki do feletti, 
erősen karsztosodott hátságon (3. kép), amelynek részletes átvizsgálását az a remény motiválta, hogy 
az 1. és 2. szifon között érzékelhető határozott légmozgás egy még ismeretlen bejáratot jelezhet. Itt egy 
alig 100x200 m-es körzeten belül nem kevesebb mint 13 barlangot találtunk, azonban a közülük legmé
lyebb Szentjános-barlangban is csak -34 m-ig jutottunk.

Noha nehezítő körülmények mindkét évben voltak (2017-ben egy bozóttűz folytán körbeégett, kor
mos táborhely fogadott; míg 2018-ban útkorszerűsítés miatt a Lovcen és a vízellátásunkat biztosító for
rás megközelítése volt korlátozott), a két újabb expedíció során sem a hangulatra, sem az eredményekre 
nem lehetett panasz. Számszerűen összegezve, a 13-13 munkanap alatt 1,9 km illetve 1,4 km új járatot 
tártunk fel, s 5300 m-t meghaladó hosszúságban történt poligonmérésen alapuló térképezés. Az újonnan 
megismert 42 objektummal és a látott, de egyelőre csak GPS-el bemért tucatnyi barlangszájjal együtt 
mindezek azt mutatják, hogy ebben a térségben továbbra is van mit kutatnunk!

Takácsné Bolner Katalin
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KIRGIZISZTÁN, A NAGY HEGYEK ÉS KÜLÖNLEGES 
BARLANGOK ORSZÁGA

ÖSSZEFOGLALÁS

A Magyarországnál kb. kétszer nagyobb, de csak mintegy 6 millió lakost számláló, alapvetően musz
lint közép-ázsiai országot közel háromnegyed részben kirgizek lakják, de jelentős az üzbég, az orosz és 
a tadzsik ajkú kisebbség is. A Közép-Azsia élelmiszer raktárának számító, nagyrészt Üzbegisztán birto
kolta, 800-900 méteren elterülő Fergánai-medencét körülölelő hegyvidéki ország déli és keleti peremét 
5-7000 méteres hegyóriások foglalják el: az Aláj, Pamír és Tien-San hegységek. DNy-i részén, Őstől, 
az ország második legnagyobb városától Ny-ra kb. 20 km-re húzódik a Tuya-Muyun hegység, ami kü
lönleges barlangokat rejt.

A 2000 éves múltú országra a mezőgazdasági tevékenység (gyapot-, burgonya-, zöldségtermesztés, 
nomád állattartás), az ércbányászat és a gépgyártás jellemző. 1876-ban hódította meg az orosz biroda
lom, de 1991-től önálló, a FÁK tagja.

A szerzők kvartettje egy grúz barlangkutató szervezésében, Kazahsztánon (a fővároson, Nurszultánán, 
amit 2019-ig Asztanának hívtak) keresztül jutott el Kirgizisztánba, amit a nyugati csücskétől a keleti szé
léig végigjártak. Az országjárás mellett fő célunk olyan kisebb állócseppkő és vízminták begyűjtése volt 
a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutató Központjának a megbízásából, 
amiből a stabil izotópok vizsgálata alapján következtetést lehet levonni a pleisztocén alatti éghajlatválto
zásokra - ehhez hasonló vizsgálatokat már évek óta végzünk az Aggtelek környéki barlangok kiválásain. 
A barlangi cseppkövek ugyanis változatlan formában őrződnek meg sokszor évszázezredeken keresztül. 
Rétegeik őrzik azoknak a vizeknek az összetételét, amelyekből keletkeztek: izotóp arányukból megismer
hetjük a keletkezéskori éghajlatot. A közelmúlt földtörténete klímaváltozásainak megismerése pedig nap
jaink legégetőbb tudományos problémája, az éghajlatváltozás törvényszerűségeinek megismeréséhez, 
a folyamat lehetséges előrejelzéséhez ad segítséget.

Hegymászás Kirgizisztánban
A Magyar Hegymászó Szövetség a múlt század hetvenes éveitől küldött résztvevőket a Pamírba szer

vezett nemzetközi táborokba. Az akkor a Szovjetunióhoz tartozó Kirgizisztánon keresztül közelítették 
meg ezt a hegységet repülővel a Moszkva-Os-Daraut-Kurgán útvonalon, ahonnan teherautóval vit
ték fel a mászókat 3800 m magasra, az Acsik-Tas alaptáborba. Innen lehetett a Lenin-csúcsra (ma: Ibn 
Szina-csúcs, 7134 m) mászni, ami Kirgizisztán és Tádzsikisztán határán magasodik vagy közeli kisebb 
csúcsokra menni (Leél-Ossy Szabolcs Vanicsek Lászlóval 1986-ban a XIX. Pártkongresszus-csúcsra (!), 
(5920 m) mászott itt új utat. Akkoriban helikopterrel szállították át a táborból a jelentkezőket a 4100 m 
magasan fekvő Moszkvina-alaptáborba, ahonnan a 7495 m magas Kommunizmus (1933-1962: Sztálin- 
csúcs, ma: Iszmoilí Szomoni-)-csúccsal, vagy a Korzsenyevszkaja-csúccsal (7105 m) lehetett próbálkozni 
(Leél-Ossy Szabolcs Borszéki Ferenccel és Bobály Istvánnal ezt érte el 1984-ben). Ez utóbbi két hegyóri
ás azonban már egyértelműen Tádzsikisztánhoz tartozik.

1990-től magyarok is részt vehettek a Tien-San expedíciókban, Leél-Össy Szabolcs 1991-ben járt 
az ország keleti csücskében, a Kínához nagyon közeli 7010 m (más mérések szerint 6995) m magas 
Han(Khan)-Tengri csúcsán. A Tien-San 2500 km hosszú hegység, szintén az Eurázsiai-hegységrendszer 
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tagja. Főleg ókori (paleozoos) kőzetek: gneisz, márvány, homokkő és 
mészkő alkotják, de ultrabázisos magmatitok is előfordulnak itt. Kü
lönösen látványos a Han(Khan)-Tengri jura időszaki mészkő rétegek
ből felépülő Matterhorn-szerű csúcsa, amely a 6000 méterig felnyúló 
sötét, bázikus-ultrabázikus magmás kőzetre települ.

Ezek a hegységek az Eurázsiai-hegységrendszer tagjai, hatalmas 
gleccserekkel (a 77 km-es Fedcsenko a leghosszabb közülük), nagy ki
terjedésű eljegesedett területekkel, a himalájai hegyekhez hasonló vad 
sziklafalakkal, csipkés hegygerincekkel jellemezhetők.

A fővárost, Biskeket 1991-ben még Frunzénak hívták. Innen a me
leg vizű, 1800 m magasan elterülő, 4000-5000 m magas hegyekkel 
övezett Isszi-Kul tavat (ebben édesvízi delfinek is élnek!) megkerül
ve lehet eljutni Karakolba, Kelet-Kirgizisztán legnagyobb városába, 
ahonnan helikopterrel szállították fel a Tien-San expedíciók résztvevőit 
4000 m magasra, az Inalcsik-alaptáborba. Innen elérhető volt a Győ
zelem csúcs (Pik Pobjeda, kirgiz nevén Jengish Chokusu, 7439 m) is.

Az Isszi-Kultól délre is 4000 méteres hegyek magasodnak. A kö
zöttük lévő völgyekben remek kerékpártúrákat lehet teljesíteni! Itt bújik 
meg 3500 m magasan a híresen csodaszép fekvésű Ala-kul. Ezt a jéggel borított tavat 2018-ban a szerzők 
is felkeresték. Ugyancsak megtekintettük az Isszi-kultól délre elhelyezkedő méltán híres Mese-kanyont, 
Kirgizisztán egyik leghíresebb látnivalóját. A harmadidőszaki puha, márgás kőzetbe mélyre bevágódó 
vízmosások színes és szeszélyes sziklatornyokat alakítottak itt ki.

Az Inalcsik-gleccseren a Han- 
Tengri csúcsa alatt 2700 méterrel 

(fotó: Dr. Leél-Óssy Szabolcs)

A Tuya —Muyun-hegység barlangjai
Alig néhány km2-en bukkan itt ki a felszínre az alsókarbon mészkő. A terület számos, jórészt még 

feltáratlan barlangot rejt magában. Egyik barlang sincsen lezárva!
A hegység 1000-1500 m magas csúcsai 200-400 méterre emelkednek ki környezetükből. A vetők 

által magasra emelt hullámos karsztfennsíkot közel függőleges, többnyire megmászhatatlan sziklafalak 
övezik. Az Aravan-folyó áttörése, a Tuya-Muyun és a Gyelgiz-Arcsa hegyvonulatot elválasztó Dangi- 
kanyon a terület legfőbb látnivalója. A szurdokvölgy igen nehezen járható: hajdani, részleges kiépítését 
a gyakori árvizek megrongálták.

A folyásirány szerinti jobb (K-i) oldal (tehát a Gyelgiz-Arcsa Ny-i széle) nagyrészt viszonylag köny- 
nyen járható. Itt majdnem végig megvan az ösvény, aminek kezdete azonban nehezen érhető el, mert 
a völgy bejáratánál, a túloldalon, a Ferszman-barlang alsó szintjére vezető vízszintes táró bejárata mellől

A Gorkij-csúcs a Tien-Sanban az Inalcsik-gleccser felől 
nézve (fotó: Dr. Leél-Ossy Szabolcs)

A Győzelem-csúcs látképe a Tien-San kirgíziai, központi 
alaptáborából (fotó: Dr. Leél-Össy Szabolcs)
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A Mese-kanyon völgyei közt az Isszi-kultól délre 
(fotó: Dr. Bauer Márton)

Ambrus Gergely a mese-kanyon
ban a helyzet magaslatán 
(fotó: Dr. Bauer Márton)

induló híd már nincs meg. A szurdokba való bejutás így csak a közel függőleges, simára csiszolt szikla
fal párkányain kapaszkodva lehetséges, 5—10 méterrel a zúgó áradat felett. A völgy közepén is van egy 
50 méteres szakasz, ahol a meredek sziklafal aljában nincs párkány: itt is célszerű kötélbiztosítást hasz
nálni. Ezen az oldalon az egész karsztvidék leglátványosabb barlangja, az Akadémiai-hegybe mélyedő 
Meglepetés-barlang bejárata alá lehet eljutni. Innen a völgy ezen az oldalon járhatatlanná válik: a függő
leges, több 10 m magas sziklafal a folyóig ér. Az átkelést a túloldalra azonban csak egy behelyezett víz
szintes fatörzs „könnyíti” meg... A völgyben a 100—200 m magas sziklafalban számos kisebb-nagyobb, 
megközelíthetetlen barlangnyílás látható. Egyes kutatótárók is „kilyukadtak” a szurdok oldalába.

A feltehetően hidrotermás eredetű Meglepetés(Szjurpriz)-barlang bejáratához egy omladékos szikla
falon 40 métert kell felmászni. Kötél használata ajánlott! A barlang hossza 220 m, vertikális kiterjedése 
80 m. Kicsi, jelentéktelennek látszó üregen át lehet bejutni a barlangba (alatta két kisebb barlang is kiala
kult, szintén szép kiválásokkal). Néhány 10 méteren át csúszva-térdelve lehet haladni, közben két olyan 
szűkületet is le kell küzdeni, ami a törmelékkel könnyen feltöltődik. Valószínű, hogy évente csak néhány 
kisebb csapat jut el ide.

Egy nagyobb, ferde terembe érve hirtelen gazdagabbak lesznek a kiválások. Megjelenik a borsókő 
is. A terem aljában kalcitlemezek mellett egy több méteres, kifejezetten szorító jellegű csövön keresztül 
lehet bejutni a barlang hátsó szakaszába. Itt egy vakkürtöben vannak a legcsodálatosabb, legnagyobb 
kalcitkristályok: a szinte sértetlen szkalenoéderek mérete a 20-30 cm-t is eléri! Vélhetőleg a nehéz 
megközelíthetőség védte meg ezeket a ritka méretű ásványokat a pusztítástól. (A közeli Nagy-Baritos- 
barlangban, amelyik egy rövid, vízszintes tárón keresztül is megközelíthetővé vált, már nem találunk ép 
kristályt.) A kristályokat sokszor bamásfekete színű, vasas-mangános bevonat borítja, hasonlóan a budapes
ti Molnár János- és József-hegyi-barlang barit kristályaihoz. Itt azonban a barit csak apró kristálykákban 
fordul elő egyes helyeken a kalcit felületén. A barlang egészen a patak szintjéig lenyúlik: itt egy kis 
vízfelületű tavacska található.

1989-ben a Kirgiz Tudományos Akadémia Geológiai Intézetének szervezésében egy nemzetközi ex
pedíció résztvevőiként Takácsné Bolner Katalin, Kraus Sándor, Hevesi Attila és Székely Kinga már járt 
a terület barlangjaiban. A Tuya-Muyun hegység felszínéről és barlangjairól részletes szakmai elemzése
ket is megjelentettek (Karszt és Barlang, 1990/1.)
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Surányi Gergely a Meglepetés-barlang óriási kaiéit szkalenoéderei között (fotó: Dr Ambrus Gergely)

Külön érdekessége a területnek, hogy itt indult a szovjet atom program: a Ferszman-barlangból írták 
le a tujamunyit nevű zöldes-sárga színű urán-vanadátot. (A területen más barlangok réztartalmú ásványait 
időszámításunk kezdetekor is bányászták már a kínaiak). A radioaktív ércek lelőhelyét 1899-ben fedezték 
fel, bányászatuk 1908-ban kezdődött. Az I. világháború, majd utána a bolsevik forradalom alatt a kiterme
lés félbeszakadt, de 1926-ban itt, ebben a barlangban létesült a Szovjetunió első rádium-bányája.

Az 1920-as évek második felében, és az 1930-as években esetenként kilométer hosszúságú tárókkal 
tették könnyen megközelíthetővé a természetes módon jobbára vertikális jellegű barlangok ásványki
válásait, aminek a hasznosítható részét teljes egészében a szálkőzetig letermelték. A nem radioaktív, de 
igen látványos, nagyméretű kaiéit- és baritkristályokat pedig a bányászat befejezése után az ásványgyűj- 
tők/látogatók gyűjtötték be...

Az amerikai kísérleti atomrobbantások hatására a szovjetek (Sztálin parancsara, Kurcsatov részecs
kefizikus akadémikus és Berija vezetésével) is erőltetett ütemben kezdtek dolgozni az atombomba kifej
lesztésén. Hiába hozták azonban a Szovjetunióba az elfoglalt német területeken talált urániumot, az nem 
volt elég a kísérletekhez, a szükséges mennyiségű plutónium termeléshez. A közép-ázsiai területek urán
bányáit a 6. sz. Urántermelési Központ kapta. Ide tartozott a Tuya-Muyun bánya is, ahol 1946-ban indult 
újra a termelés. A Központ egységeiben 1948-ban már 15 ezer ember dolgozott. Az erőltetett kiterme
lésnek köszönhetően 1949 nyarán sikeresen vég
rehajtották az első szovjet kísérleti atomrobbantást. 
A Tuya-Muyun bányát 1954-ig használták uránbá
nyászatra.

A Rádium-hegyen kialakult hidrotermás erede
tű ásványkiválásokat tartalmazó Ferszman-barlang 
a terület legnagyobb barlangja. (A kiválások alatti 
karsztos üledékek alapján Takácsné Bolner Kata
lin véleménye szerint a barlang valójában normál 
karsztosodással jött létre). Az eredetileg is 220 m 
mély barlangban ma már nehéz természetes for
mákat találni: szinte minden járatát átalakították, 
számos tárót, aknát robbantottak itt. Sokszor nem 
lehet tudni, hogy természetes eredetű vagy teljesen 

Vigyázat! Sugárzásveszély!
Az uránbányászat emléke a Tuya Muyun-hegységben 

(fotó: Dr. Ambrus Gergely)
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Arasznyi kalcitkristály hasadási felülete a kirabolt 
Nagy-Baritos-barlangban 
(fotó: Dr. Bauer Márton)

mesterséges-e az a járat, amiben éppen vagyunk... Jelenleg a járatrendszer tetejébe és az aljába is egy- 
egy mesterséges tárón keresztül lehet bejutni. A barlangból kitermelték a radioaktív ásványokat. Egykori 
előfordulásukra csak a felszínen felejtett, sugárveszélyre felhívó táblák figyelmeztetnek... A tárót és 
a barlangjáratokat egy vékony, fekete, nyirkos kiválás borítja. A cseppkövesedés, bár igen szerény mér
tékben, a tárókban is megindult. Látnivaló gyakorlatilag nincs már a Ferszman-barlangban. A többlép
csős aknarendszeren keresztül viszont az egész rendszert bejártuk. Az alsó tárót valósággal elfoglalták 
a denevérek (Myotis blythii és Rhinolophus lepidus) tucatszám röpködnek a látogatók körül.

A Baritos-hegyen található Nagy-Baritos-barlang (Bolsaja Baritovaja) valaha a leglátványosabb bar
langok sorába tartozhatott. Tágas, több méter átmérőjű, 25 m mély aknája a völgytalp fölött kb. 50 m-rel 
nyílik, és egy kb. 20x50 méteres hatalmas csarnok tetejére érkezik. Innen meredek törmeléklejtőn lehet 
lejutni a barlang mélypontjára, ami 56 méterrel húzódik a bejárat alatt. Ide vezet a múlt század első fe
lében hajtott kb. 50 m hosszú vízszintes, állva bejárható táró.

A barlang fő értékét jelentő 4-5 cm-es, sárgás-szürkés baritkristályok, és az alattuk kialakult, erede
tileg valószínűleg 20 cm-t is meghaladó kalcit szkalenoéderek (amikre oszlopos megjelenésű fehéres
átlátszó kalcitkristályok települtek) az oldalfalakat borították. Sajnos, ma már kivétel nélkül mindegyik 
kristályt begyűjtötték vagy szétverték, csak az alapjuk látható, de abból is sejthető, mik voltak itt eredeti
leg. .. Egyetlen ép kristályt sem láttunk itt! A nagy kalcitkristályok J. Dubljanszkij közlése szerint 70 °C 
hőmérsékletű vízből váltak ki. (A közvetlen környéken napjainkban fakadó források vize ma már csak 20- 
22 °C hőmérsékletű.) A kiválási sor fedötagjait fel- 
hőkalcit és szerény méretű gipszkristályok jelentik. 
A kalcitot-baritot-gipszet és agyagásványokat tar
talmazó teljes ásványszukcesszió, a megjelenés
típusokat külön számítva, vagy 8-10 tagból áll! 
A barlang több 10 m magasságban lebegő mennye
zetén hatalmas, sokezres denevér kolóniák élnek. 
A felhalmozódó guanóban számos ízeltlábú gyűjti 
be táplálékát. Csoportunkban francia biológusok is 
voltak: ők határozták meg a pókokat (Araignée és 
Ptinidae), a különböző rovarokat (pl. Psocoptére), 
a kis hártyás számyúakat (Coleoptera), a fekete, pán
célos rovarokat (Tenebrionidae) és a gilisztaszerű 
csúszómászókat (Lubricidae). Nyüzsgő életközös
séget láttunk a lábunk alatt!

A barlangokon kívül természetesen a felszíni karsztot is megtekintettük. Felmentünk a legmagasabb 
pontokra is (a rendkívül meredek sziklafalak miatt ez csak „hátulról”, északnyugat felöl volt lehetséges). 
Sokfelé találtunk löszlerakódásokat, amik a jégkorszakban valószínűleg vastagabbak voltak, és az egész 
fennsíkot befedhették. A kontinentális éghajlat szerény mennyiségű (magyarországihoz hasonló) csapa
déka mellett ez is az egyik oka lehet (mint erre a Karszt és barlang 1990/1. számában Hevesi Attila is 
rávilágított), hogy a Tuya-Muyun (és mellette a Gyelgiz Arcsa) hegyvonulatán a felszíni karros formák 
meglehetősen alárendeltek. A talajjal csak részlegesen fedett mészkövön csupán szerény rilleneket és 
madáritatókat láttunk.

Utolsó nap egy óra mikrobuszozás után megérkeztünk Kara Koktuba. Itt felvettünk 300 m kötelet, 
ami azért volt izgalmas, mert előzetesen nem közölték velünk, hogy egy 400 m magas sziklafal közepén 
nyílik a Chil Ustun nevű cseppkőbarlang, ami a következő úticélunk volt. A mászó felszerelésünk így 
nem volt teljes, de azért abszolváltuk a feladatot.

Nagyméretű bejárata után tágas cseppköves terem következett. Itt szedtünk vízmintát, letört csepp
kődarabot, és döbbenten fedeztük fel, hogy (különösen a nehéz megközelíthetőséget figyelembe véve)
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Surányi Gergely útban a Chil Ustin-barlanghoz 
(fotó: Dr. Leél-Őssy Szabolcs)

A Chil Ustin-barlang nagy terme Kara Koktu fölött 
(fotó: Dr Ambrus Gergely)

a cseppkövek hihetetlenül össze voltak firkálva, vésegetve... Itt láttunk először nemcsak cirill betűs, de 
arab betűs cseppkőkarcot is!

A terem végéből egy szűk kuszoda vezet be a belső terembe. Ennek a mérete, cseppkődíszítettsége 
a Meteor-barlang Titánok-csarnokával vetekszik! A szűk bejárat pedig ezt is megvédte a vandáloktól.

További felkeresett barlangi-hegyi látnivalók Kirgizisztánban
Még a Tuya-Muyun barlangtúráink előtt vendéglátóink az ország legnyugatibb csücskébe is elve

zettek. Erősen félsivatagos táj fogadott itt minket, a sziklákon Agámák futkostak. A szintén paleozoos 
(óidejű) mészkőből felépülő hegyekről pazar kilátás nyílt. Felkerestünk egy kedves kis szurdokvölgyet 
is, ahol a már-már márványnak minősülő mészkőbe mart sziklaágyon folydogál az időszakos patak. Két 
érdekes barlangos látnivaló is volt ezen a túrán.

A Kan-i-Gut-barlang annyiban hasonlított a Ferszman-barlanghoz, hogy a bányászattal mesterségesen 
nagyon átalakították, de itt sokkal nagyobbak voltak a méretek, hatalmas termek voltak rá jellemzőek. 
Jobban megmaradt a természetes jellege is. Soha nem voltunk még olyan barlangban, aminek a bejáratát 
egy hatalmas meddőhányó már messziről elárulja... A nagy terek mellett egyes falrészeken szép gipszszá
lakban („árvalányhajban”) is gyönyörködhettünk, és recens kalcitlemezeket is találtunk egyes időszakos 
pocsolyák alján.

Ez a barlang kb. 300 km-re Ny-ra található a Tuya-Muyuntól. Az út nagy kitérőket is tesz, mert Kir- 
gizisztán elkeskenyedő nyugati részébe több üzbég és tadzsik enklávé is beékelődik. A barlanghoz már 
„lementünk a térképről”, az ország nyugati csücskében egyáltalán nincsenek szilárd burkolatú utak. Volt, 
hogy egy vízmosáson való átkelésnél emberi segítségre is szüksége volt a mikrobuszunknak...

Ilyen, persze, máshol is előfordult Ny felé tartva, útközben az Alai-völgyben hatalmas záporeső mos
ta el az utat, a sártengerben elakadtak az autók. Az általunk itt felkeresett Altur Pak-barlang is egyedi 
volt: durva szemű folyóvízi konglomerátumba mélyült a bejárat, a barlang mennyezetén pedig arasznyi 
széles, jura időszaki gipsztelérek voltak láthatók.

A barlangos program végeztével egy rövid ősi városnézés után - az ideérkezéstöl eltérően - nem 
repülővel, hanem taxival mentünk vissza a fővárosba, Biskekbe. Megérte az egész napos autózás! Két 
3000 m-nél is magasabb, igen látványos hágón, alagúton keresztül vezet az út az ország két legnagyobb 
városa között. Vajon hogyan közlekednek itt télen?! Nyáron is volt még hó a hágóban! Nagyon látványo
sak voltak a hatalmas víztározók, vízierőművek is.

Négyen voltunk, így megérte taxit bérelni. Az Isszi-kul északi partján autóztunk keletre, élveztük 
a tavat övező hegyek csodálatos panorámáját (ha ez a tó Svájcban lenne, világszenzációt csináltak volna 
belőle!). Útközben 2000 éves sziklarajzokat és termálvizes szabadtéri fürdőt látogattunk. Karakolban 
találkozónk volt a Tuya-Muyun tábor szakácsával, Dániellel, aki „civilben” utazásszervező! O segített 
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nekünk terepjárót szerezni, amivel megközelíthettük az Ala-kult, és számos érdekességet mutatott meg 
a környéken. A hajnali élőállat vásár sem volt utolsó program...

A földtani érdekességek közül kiemelkedett az említett Mese-kanyon, illetve egy igazán sós vizű tó, 
amiben nagyon könnyű volt úszni.

Mindenkit bátorítunk, akit érdekel a viszonylag könnyen megközelíthető „egzotikum”, hogy Kirgi- 
zisztánt vegye föl a „bakancslistájára”!

Dr. Leél-Őssy Szabolcs-Dr. Ambrus Gergely-Dr. Bauer Márton-Dr. Surányi Gergely

BALKÁN BARLANGÁSZ TÁBOR - 2018

A Balkan Speleological Unión (BSU) éves találkozóját a Román 
Szpeleológiai Szövetség rendezte „12. Balkan Caver’s Camp (BCC)” 
elnevezéssel a romániai Baru Mare-n (Nagybár) 2018. július 2-8. kö
zött. Az eseményhez kapcsolódóan két másik is megrendezésre került: 
a Román Szpeleológiai Kongresszus és a 36. ”Speoarta” Nemzetközi 
Media Találkozó. Mivel idén ünnepük a bioszpeleológia atyjának tar
tott Emil Racovita 150. születésnapját, erről is megemlékeztek.

A rendezvénynek 197 regisztrált és további több, mint 200 nem re
gisztrált résztvevője volt, akik a következő 15 országból érkeztek:

Belgium
Bulgária 
Franciaország 
Görögország 
Horvátország 
Lengyelország 
Magyarország

E3SM

BALKAN 
CAVER'Ö 

CAMP

Moldova 
Puerto Rico 
Románia 
Svájc 
Szlovénia 
Törökország 
Ukrajna

USA

Az egy hetes programsorozat keretén belül az alábbiak voltak a meghatározóak: 
•12 barlangban voltak túrák,
• 9 felszíni túra a Retyezát-hegységben,
• 2 kulturális kirándulás,
• 1 kanyon túra,
•19 elméleti előadás.

Mi a BSU?
A BSU maga a balkáni országok nemzeti barlangász szervezeteinek a szövetsége. A kezdeti időszak

ban egy informális szerveződésnek indult, amikor 2002. szeptember 2-i kezdettel megszervezték a Bal
káni Országok Nemzeti Barlangász Szervezeteinek találkozóját a bulgáriai Vratsa-ban. A BSU fő céljai 
között szerepel, hogy keretet adjon és koordinálja a Balkán-félszigeten lévő tagországaiban működő 
nemzeti barlangász szervezetek, szövetségek stb. fáradozását a következő területeken:
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a) globálisan, de különösen a Balkán-félsziget országaiban támogassa mind a sportbarlangászat, mind 
a tudományos barlangkutatás terén a feltáró kutatásokat, az oktatást, a publikációkat és az informá
cióáramlást stb.,

b) a karsztkutatásra, a barlangokra és az egyéb szpeleológiai vonatkozású kérdésekben támogassa 
a BSU tagországok fáradozásait,

c) információk megosztásával, tapasztalatcserével, kölcsönös látogatásokkal, közös expedíciókkal 
elősegítse a kapcsolatépítést a Balkán-félsziget országainak barlangászai és az itt működő barlan
gász szervezetek között.

A BSU egy olyan regionális szervezet, amely a Nemzetközi Szpeleológiai Unió (Unión Intemationale 
de Spéléologie - UIS) által lefektetett alapelveknek megfelelően működik.

A BSU és a BCC története
Az első Balkan Speleological Camp-re a görögországi Othris-ban került sor 2003. szeptember 11-20. 

között.
Az évente rendszeresen megrendezésre kerülő Balkan Caver’s Camp (BCC) ötlete 2006-ban merült 

föl. Az ezt követő események:
1. BCC Tesel/Bulgária 2007. június 27. - július 1
2. BCC Kokkinogia/Görögország 2008. július 13-22.
3. BCC Antaly a/T örökország 2009. június 24-28.
4. BCC Padis/Románia 2010. július 14-18.
5. BCC Jasen/Macedónia 2011. június 29. -július 3
6. BCC Logatec/Szlovénia 2012. június 28. — július 1
7. BCC Nj egusi/Montenegro 2013. június 26—30.
8. BCC Valjevo/Szerbia 2014. június 25-29.

Ogulin/Horvátország
Vratsa/Bulgária
Leonidio/Görögország
BaruMare/Románia

2015. november 16—22.
2016. június 21-26.
2017. augusztus 28. — szeptember 3.
2018. június 2-8.

A BSU hivatalos bejegyzésére 2014-ben Bulgáriában került sor és ezzel jogi személyiséggel rendel
kező szervezetté vált.

9. BCC
10. BCC
11. BCC
12. BCC

A megnyitó ünnepségen Hegedűs Gyula is köszöntötte a résztvevőket, és tolmácsolta az UIS és a ma
gyar barlangászok üdvözletét, valamint előadást is tartott „UIS - pást, present and future (UIS - múlt, 
jelen és jövő)” címmel.

Hegedűs Gyula előadást tart
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A BSU Közgyűlése
BSU tagországai (dőlt betűvel kiemelve a résztvevő országok) a következők:
Albánia
Bulgária 
Horvátország 
Görögország 
Macedónia

Montenegró 
Románia 
Szerbia 
Szlovénia 
Törökország

Alexey Zhalov elnök ismertette a 2017-2018. évi tevékenységet, és beszámolt a BSU 2016-2017. évi 
pénzügyi helyzetéről. Mivel az elmúlt időszakban megüresedett az elnökhelyettes, a főtitkár és egy el
nökségi tag pozíciója, választással folytatódott a Közgyűlés. A választás eredményeként a BSU elnöksége 
a következő:

elnök: Alexey Zhalov/Bulgária (2021-ig)
elnökhelyettes: Yiorgo Karakiris/Görögország (2022-ig)
főtitkár és gazdasági vezető: Erna Marcu/Románia (2022-ig)
tag: Marko Rakovac/Horvátország (2022-ig)
tag: Aleksander Stojanoski/Macedónia (2020-ig)

A következő, 2019. évi Balkan Caver’s Camp helyszínére - Anatólia/Törökország - Elif Yavuz (Tur- 
kish Federation of Speleology) tett javaslatot.

„Speoarta — 2018”
A rendezvényen 13 ország 45 alkotója összesen 298 pályamunkával vett részt: 9 videó, 5 rajz/fest- 

mény és 284 fénykép (köztük Berentés Ágnes felvétele). A nyertesek összdíjazása 5 000 EUR volt.

Hegedűs Gyula

188



EUROSPELEO - 2018

Az European Speleological Federation (ESF) 2018. 
augusztus 23-26. között „12. EuroSpeleo Fórum” néven 
rendezte meg ezévi találkozóját az ausztriai Traunsee D-i 
partján fekvő Ebensee-ben. A rendezvény egyik kiemelt 
programja volt a közelben található és 1978 óta idegen
forgalmi barlangként működő Gassel-Tropfsteinhöhle 
felfedezésének 100. évfordulója alkalmából tartott meg
emlékezés.

A rendezvény részeként tartotta éves közgyűlését 
az ESF, és ugyancsak itt ülésezett az Unión Internatio- 
nale de Spéléologie (UIS) elnöksége is.

Ebensee egy 8000 lakosú kisváros, melynek vonzáskörzetében mintegy 200 barlang található, köztük 
több olyan is, amely meghaladja a 100 km hosszúságot.

A rendkívül jól megszervezett EuroSpeleo Forum-ra 40 országból érkezett a 698 regisztrált részt
vevő. Nem csak Európából jöttek, hanem távoli kontinensekről is pl.: Japánból, Brazíliából, Puerto 
Ricoból, Costa Ricából, USA-ból, Örményországból, Ausztráliából stb. A legtávolabbról érkező résztve
vők Tasmániából jöttek. Magyarországról mintegy 30 fő vett részt a rendezvényen.

A szervezés és a lebonyolítás az Osztrák Tudományos Akadémia felügyelete mellett 165 osztrák bar
langász önkéntes munkájával valósult meg. 138 barlangtúra mellett 124 előadás hangzott el, köztük négy 
magyar a következők szerint:

Csoportkép a 12. EuroSpeleo Fórum résztvevőiről
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Hegedűs Gyula:
• A magyar szpeleológia története (Speleohistory of Hungary)
• A magyarországi Karszt és Barlang Alapítvány (Karst and Cave Foundation in Hungary)

Kosztra Barbara és mtsai.:
• Lépcső a mennyekbe, avagy hogyan érjük el az elérhetetlen kürtöket (Stairway to heaven, or how 

to reach unreachable chimneys)
Köblös Gabriella és mtsai.:

• Azt tesszük, amit lehetetlennek tartottak — sérült gyerekek barlangi kalandjai (Doing what was 
regarded as impossible: caving adventures with disabled persons)

Itt kell megemlíteni Egri Csaba 3D-s vetítését is, amely osztatlan elismerést váltott ki a közönségből. 
Ez a produkció a világ élvonalába tartozik.

A következő, immáron 13. EuroSpeleo Fórum megrendezésére a Bolgár Barlangkutató Szövetség 
vállalkozik szófiai rendezvény központtal és 2019. szeptemberi időponttal.

Hegedűs Gyula

MAGYAROK AUSZTRIÁBAN

STEINBOCKSCHACHT -1037 m

2011-ben meghívást kaptunk Lukas Plan-tól, a Bécsi- és Alsó-ausztriai Barlangkutató Egyesület ve
zetőjétől, hogy vegyünk részt az általa szervezett egyhetes „nemzetközi” kutatótáborban a Hochschwab- 
on. A meghívást elfogadtuk, és augusztus végén 3 fővel, Hajdú Csaba, Kovács György és jómagam, 
Adamoczky György vettünk részt. A kutató héten Rauchtal és környékén kutattunk, és ekkor fedeztük fel 
a Steinbockschacht (1744/599) bejáratát. Évről-évre visszatértünk, és folytattuk a kutatást, majd a 2017- 
es késői (október végi) kutatótábor alatt -730 m-en megálltunk egy aknában, mert elfogyott a felszerelés 
és az idő. Az akna látványosan folytatódott, kődobálások alapján 150 m mélységet saccoltunk, és izgatot
tan vártuk, mikor tudunk ismét menni, továbbkutatni a barlangot. Közben már nézegettük a térképeket, 
számolgattunk, hogy talán meglesz az a bizonyos bűvös szám, a mínusz 1000 m.

Próbálkoztunk télen, nyár derekán, de az időjárás még nem engedte, hogy továbbjussunk a -730 m-ről. 
Eljött a 2018-as kutatótábor ideje, és a megszokott augusztus vége, szeptember elejei időpontban az idő
járás ismét közbe szólt, így szeptember végére tolt dátummal újra a hegyen találtuk magunkat a táborban. 
Az előrejelzések alapján már sejteni lehetett, hogy az időjárás most kegyes lesz, és engedi a további 
kutatást. Két csapatot szerveztünk 4 (Kántor Zsolt, Kovács György, Diego Sances, Adamoczky György)

Steinbockschacht (Steiermark, Ausztria) — kiterített hosszmetszet (2019 szeptember)
— a metszet bal oldalán az abszolút magassági szintek; 2022 m a barlang bejárata
— a metszet jobb oldalán a barlang relatív mélysége; jelenleg-1082 m
— a rajz jobb szélén a feltárás dátumai 2011.08-tól 2019.09-ig
— a metszeten a pontvonal a befoglaló kőzet változásának határait jelzi

A felmérést készítette: Nyerges Attila, Pauline Oberender, Lukas Plán
A rajzot készítette: Lukas Plán, Pauline Oberender

(Tekintettel arra, hogy’ jelen kiadvány a cikkben említett feltárást követően három évvel jelenik meg, a térképen 
a további kutatások eredménye is feltüntetésre került. A szerk.)
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és 3 (Lukas Plán, Óta Krasny, Diego Sances) fővel. Az első csapat transzportál, és folytatja a barlang 
szerelését, a második csapat pedig az első csapat információja alapján térképez, és ha lehetőség adódik, 
akkor folytatja a kutatást.

A bivak -200 m-en található, mindkét csapat 2—2 éjszakát töltött lent, az első csapat egy akna szélén 
fordult vissza, mert az idő elfogyott, és mint utólag kiderült, az volt a -1000 m. Az esti vacsoránál az in
formációkat átadtuk, de közben 2 főre zsugorodott a csapat létszáma, így Diego bevállalta, hogy ismét 
lemegy. Nagyon izgatottan vártuk a kijövetelüket és a híreket. -1037m-ig jutottak, és nagy örömünkre 
folytatódik a barlang.

Teli reményekkel várjuk a következő lehetőséget, amikor ismét le tudunk menni, és tudjuk folytatni 
az általunk talált barlang feltárását, melynek eddigi kutatása során folyamatosan volt magyar résztvevő.

Nagyon nagy köszönet a lehetőségért Lukas Plan-nak, Pauline Oberender-nek, a Bécsi Vízműveknek, 
a Tolerancia Barlangkutató Egyesületnek. A jó hangulatért és nagyon jó vendéglátásért a Schiestlhaus- 
nak és dolgozóinak, és természetesen mindenkinek, aki részt vett vagy segítette az eddigi kutatást.

Reméljük a jövőben is sok feltárásban lesz részünk.

Adamoczky György 
Tolerancia Barlangkutató Egyesület

A Steinbockschacht bejárata (fotó: Kunisch Péter)
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IN MEMÓRIÁM

MARCEL LALKOVIC 
(1944-2016)

Mindnyájunkat megdöbbentett a hír, hogy 2016. december 20-án, agy
vérzés következtében váratlanul elhunyt Marcel Lalkovic, a szlovák barlangi 
történetírás legkiemelkedőbb alakja. Személye nem volt ismeretlen a magyar 
barlangkutatók előtt sem, hiszen hosszú éveken keresztül szoros kapcsolatot 
tartott fenn az Országos Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézet mun
katársaival, legutóbb pedig ő írta meg a 2014-ben kiadott Baradla-Domica- 
barlangrendszer monográfiájának Domica történetéről szóló fejezetét.

Halálával a szlovák és a nemzetközi barlangkutatás Anton Drappá eltávo
zása után (2013. július 13.) további nagy alakját veszítette el.

Marcel Lalkovic Selmecbányán született 1944. január 27-én, de még gyermekkorában Sároskőszegre 
(Kysak) került, ahol középiskoláit is végezte. Főiskolai tanulmányait a kassai Műszaki Főiskola Bányá
szati Karán fejezte be, ahol 1967-ben bányamérnökké avatták. Rövid kassai tartózkodás után a liptószent- 
miklósi Szlovák Karsztmúzeumban helyezkedett el, amely megfelelt barlangok iránti orientáltságának. 
Később a múzeum dokumentációs osztályának vezetője lett, bányamérnöki képzettségét kamatoztatva 
pedig számos barlang felmérését is elvégezte. Már 1970-ben tagja lett az egy évvel korábban újjáalakult 
Szlovák Szpeleológiai Társulatnak, ahol rövid időn belül különféle tisztségeket töltött be (titkár, pénz
tárnok, dokumentációs bizottság elnöke). Múzeumi munkásságának tökéletesítéseként 1974—1977-ben 
a brünni Purkyné Egyetemen posztgraduális muzeológiai tanulmányokat végzett, majd 1990-ben a kas
sai Bányászati Karon kandidátusi fokozatot szerzett. 1988-tól 2001 -ig a múzeum igazgatója volt (közben 
a múzeum neve többször is megváltozott). Marcel Lalkovic 1973 és 1983 között tagja volt a Nemzetközi 
Barlangtani Unió (UIS) bibliográfiai, majd topográfiai és kartográfiai bizottságának, 1986-1989-ben pe
dig a barlangi mérési bizottság elnöki tisztségét töltötte be. Számos szlovákiai barlangos, muzeológiai 
és természetvédelmi szakfolyóirat szerkesztőbizottságának és szakbizottságnak volt tagja. Több egye
temen is előadott muzeológiával, múzeumtörténettel kapcsolatos tárgyakat (a brünni Masaryk Egyetem 
Bölcsészeti Karán, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Bölcsészeti Karán és a besztercebányai Bél 
Mátyás Egyetem Természettudományi Karán). Rendszeresen előadott tudományos konferenciákon, szá
mos kiállítást rendezett, több száz tanulmánya és ismeretterjesztő cikke jelent meg. Legismertebb kö
tete a Domica-barlang felfedezőjéről, Ján Majkoról írt életrajz (2001). Lalkovic költőként is ismert volt, 
több verses kötete került kiadásra. Sokoldalú munkásságát számos oklevéllel, emlékplakettel ismerték 
el (Szlovák Szpeleológiai Társulat ezüst plakettje, a Cseh Barlangok Igazgatóságának Díja, Rózsahegy 
polgármesterének díja stb.). A rózsahegyi temetőben helyezték örök nyugalomra. Halálával a szlovák 
barlangi történetírásban hatalmas űr keletkezett.

Isten nyugosztalja!
Gaál Lajos
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TÉGLÁS JUDIT
(1941-2017)

Téglás Judit édesapja Taksonyban volt állomásfőnök, így Judit a termé
szet közelében nőtt fel, és olcsón tudott utazni. Fiatal korában került kap
csolatba a barlangászokkal. A MÁV Tervező Intézetben dolgozott, helyileg 
az Északi Járműjavítóban, ahol igen komoly turistaélet folyt, időnként bar
langkutató csoport is működött (Lokomotív, később Törekvés).

Judit részt vett a Bükk barlangjainak kutatásában Lénárt László csoport
jában. Fontos feladatot látott el 1970-ben Szenthe István ún. „Nagy Vecsem 
táborában” is.

Tíz évig a Mecsek barlangjainak kutatásában vett részt, ahol műszaki rajzolói képességeit kamatoz
tatta a barlangok felmérésében, térképezésében, valamint a barlangi és a regionális térképek elkészíté
sében. Itt történt, hogy születésnapján egy új zsombolyt fedezett fel (Születésnapi-zsomboly). Későbbi 
munkahelyei: ELTE Alkalmazott Földtani Tanszék, majd a Magyar Állami Földtani Intézet.

Nyugdíjazása után édesanyjával vidékre költözött, ahol sokan meglátogatták régi ismerősei.
Jó humora, lelkesedése, precizitása mindannyiunknak példát mutatott. 
Hosszú betegségét türelemmel viselte, hiányát sokan érezzük.

Fónyad Béla

KORNIS GÁBOR
(1961-2017)

A barlangkutatást 1981 -ben a B SE barlangkutató szakosztályában kezdte, 
de 1982-ben átigazolt az újonnan alakult Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató 
és Hegymászó Sportegyesületbe.

1984-ben mint a felfedező csapat aktív tagja, részt vett a József-hegyi- 
barlang felfedezésében, és évekig aktív kutatója volt a barlangnak. Számos 
új részben ö volt az első bejáró.

Évekig aktív tagja volt a Magyar Barlangi Mentőszolgálatnak is.
Több alkalommal is helyezést ért el a Marcel Loubens és a Kinizsi kupá

kért folytatott barlangversenyeken.
Barlangkutatóként több európai barlangos túra résztvevője volt.
Ott volt egyesülete 1985-ös, híres mongóliai-kínai-tibeti-nepáli expedícióján is, melyről a Kalandok 

Keleten című könyvet írta Bakonyi Péter újságíró.
Az utóbbi években egészsége megrendült, vidéken visszavonulva élt. Bár a barlangjárást, barlangku

tatást már régen abbahagyta, minden évben részt vett csoportjával a József-hegyen a barlang felfedezé
sének évfordulóján tartott megemlékezéseken.

Emlékét a József-hegyi barlangkutató ház falán lévő emléktábla is őrzi.
Isten nyugosztalja Gabikát, barlangásztársunkat.

Adamkó Péter-Leél-Ossy Szabolcs
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MÁTYUS KÁROLY 
(1935-2017)

1964-ben lett tagja az Óbudai Szeszgyár Kinizsi Sportegyesület Termé
szetjáró Szakosztály Barlangkutató Csoportjának, ugyanekkor belépett a Ma
gyar Karszt és Barlangkutató Társulatba is.

Aktívan járta, kutatta társaival a budai barlangokat, de legtöbbször a Szemlő- 
hegyi-barlangban járt és kutatott.

1967 februárjában nyolcadmagával harminc napot töltött társaival a Szem- 
lő-hegyi-barlangban. Ennek az expedíciónak nemcsak a barlang további fel
táró kutatása volt a célja, hanem komoly élettani kísérleteket is végeztek.
Bokodi Béla tévé-riporter, újságíró hetente háromszor tudósított az expedícióról. Ugyanebben az évben 
megjelent Bokodi könyve {Harminc nap a föld alatt).

Karcsi gyakran járta az Aggtelek és Jósvafő környéki barlangokat is. Aktív tagja volt az 1966-ban 
a Révész Lajos és dr. Dénes György által vezetett Baradla-barlangi térképezésnek is.

Szakmája villanyszerelő volt. Magától értetődően részt vett a Pál-völgyi- és Szemlő-hegyi-barlangok 
villanyvilágításának kiépítésében is.

Munkahelye a KÉV Metró vállalat volt, amely akkortájt még a Fehér út és Deák tér között műkö
dött. Rendszeresen túráztatott minket éjszaka üzemidőn kívül az épülő új alagút-szakaszokban. Sokan 
élményszerűen éltük át barátunk jóvoltából a Duna alatti alagútfúrás munkálatait.

Nehéz örökséget hagytál rám, mikor 1975-ben utánad átvettem a Kinizsi barlangászok vezetését. 
Isten véled Károly barátom és hajdani kutatótársam.

Adamkó Péter

GYURMÁN CSABA
(1947-2017)

Régész akart lenni, ugyan vágya nem teljesült, de kutatott a közelebbi és 
távolabbi múltban. Ásatásokon vett részt régészek mellett és barlangokban, 
könyvekben és emberek fejében, hogy az emlékezetet valósággá varázsolja. 
Szeretett bejutni olyan helyekre, amit ő lát először... Különlegeset elénk tár
ni, kinyitni az idő kapuját, bármilyen messze is van tőlünk az, ami akkor tör
tént, amikor az keletkezett. Lebontani a téveszméket, amit az egyszerű ajkai 
bányászok gondoltak a fold természetes titkairól. Tanítani a kicsiknek a feltá
rásról, a térképezésről és a fotózásról. A dokumentálás fontossága, a katasz- 
terezés unalmassága, hosszú körmölése sem tántorította el. Ha úgy hozta ki 

a lépés, akkor egyedül is ment víznyelőket vizsgálni, amikor olvadt a hó. Sátorozva, tábortűz mellett, 
majd a Sárcsi-kúti házban, később a Kab-hegyen mindig ő volt az Öreg! A bölcs, a tapasztalt, a munkabí
ró. A kitartása igazi példa minden fold alatt járó barlangkutató számára.

A barlangászattal 1976-ban ismerkedett meg. Kis baráti társaságával a Kab-hegyen található Ménes- 
akol-árok egyik víznyelőjét kezdték el kutatni, de belekóstoltak több más, később is kutatott és feltárt 
barlang bontásába is. Később a siófoki központú Cholnoky Barlangkutató Csoport tagjai lettek 1978- 
ban, és egyben ekkor lett a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tagja is, egészen haláláig.

A csoport fő kutatási területe a Hárskúti-fennsík, valamint a Kab-hegy környéke volt, kiemelten 
a Macska-lik. Minden évben nyári táborokat szervezett, sok esetben működtek együtt más csoportokkal 
is, mint például az Álba Regia Csoporttal, a Tapolcai Bauxit Barlangkutató Csoporttal és a Veszprémi 
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Egyetemi Csoporttal. A nyolcvanas évek végén, a Sárcsi-kúton kialakításra kerülő barlangász kutatóház 
létrejötte is a nevéhez köthető, amely a korábbi barlangász pincét váltotta fel Ajka központjában. Nagy
részt az ő érdeme volt, hogy sok-sok barlangász itt ismerkedett meg a barlangi kutatómunka alapjaival, 
és lett a szerelme sokunknak ez a nem mindennapi tevékenység és életstílus.

A Bakony Csoport - létszámának drasztikus csökkenése miatt - a második évezred elejére megszűnt, 
és a maradék kis csoport tagjai Csabával együtt a Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetségének 
égisze alatt folytatta munkáját. Betegsége ellenére is, minden kutatótáborban és barlangász összejövete
len megjelent, és tevékeny részese volt az elvégzett munkának. 2017. május 17-én dobbant szíve utoljá
ra, és szerettein - elsősorban lányán és unokáján - kívül a bakonyi barlangászok közössége könnyezte 
meg utolsó útján. Ha a hegyen járunk, minden szikla, minden barlang, minden fa a nevedet suttogja... 
Minden barlangteremben a te nevetésed visszhangzik... Távozott közülünk az Öreg, a Kab-hegy bar
langásza, irdatlan űrt hagyva maga mögött... Csaba, nagyon hiányzol nekünk...

A „bakonyos” barlangász társaid nevében
Józsa Balázs

ZSÓLYOMI ZSOLT
(1966-2017)

’Frédi’ elment... Sajnos nem váratlanul, de szomorúan kell tudo
másul vennünk, hogy Zsólyomi Zsolt barátunk, akit mindenki csak 
Frédi néven ismert, nincs többé.

Barlangász pályafutását a 90-es évek elején kezdte, beiratko
zott egy az MTSz által szervezett technikai tanfolyamra. Látványos 
technikai fejlődésen ment keresztül, és a barlangászat vált életének 

talán legfontosabb tevékenységévé. Elsősorban túrák, expedíciók szervezésével foglalkozott az FTSK 
oszlopos tagjaként, és sok nagy európai barlangba jutott le magyarok között elsőként. Különösen a ma
gashegyi, komoly nehézségű barlangok bejárásában volt úttörő szerepe, Ö szervezte az első magyar 
expedíciót a Lamprechtsofenbe, az ugyancsak ausztriai Schneeloch-ba, az olaszországi Monté Lepini 
barlangjaiba, oszlopos tagja volt a Gortani-teamnek, járt a Pireneusok neves barlangjaiban, vezetője volt 
számos spanyolországi nagybarlang expedíciónak.

A barlangi sikerek mellett a kanyontúrák szervezésében, népszerűsítésében elsők között volt Ma
gyarországon, extrém kanyonutat az ő vezetésével teljesített először magyar csapat. A szervezésen kívül 
a legnehezebb feladatokban, a be- és kiszerelésben, a felszerelés szállításában a csoport komoly hasznát 
vehette. Hatalmas lelkesedése, ereje és állóképessége lenyűgöző volt. 1993-ban Rose Gyurival párban 
a negyedik helyen végeztek az Első Pireneusi Játékok nemzetközi barlangversenyén két francia és egy 
belga csapat után.

Anyagilag is támogatta a barlangi expedíciókat, kutatásokat, a BMSz-t, sok barlangba beépült felsze
relést neki köszönhetünk. Tavaly ősszel ünnepelhettük volna 50-edik születésnapját, de ez már megrom
lott egészségi állapota miatt elmaradt. Halála végtelenül megrázó és igazságtalan.

A 61. Barlangnapot Frédi emlékének ajánlottuk.
Németh Tamás
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Dr. ZÁMBÓ LÁSZLÓ 

(1936-2017)

Hajdani tanítványaként, későbbi főtitkáraként, úti- és szerzőtársaként, és 
talán barátjaként búcsúzom Zámbó Lászlótól az egész magyar karszt- és bar
langkutató társadalom nevében.

Zámbó László 1936. októberében Szekszárdon született. Élete végéig meg
őrizte a két világháború közti családban szerzett tulajdonságait: puritán mó
don a tudománynak, közelebbről a karsztkutatásnak élt, a világi élet hívságai 
egyáltalán nem érdekelték. Szerény és csendes maradt akkor is, amikor tudo
mányos eredményei, tanszékvezetői beosztása és nemzetközi hírneve alapján 
lett volna mire büszkének lennie.

Az Eötvös Loránd tudományegyetemen 1961-ben szerzett biológia-földrajz tanári oklevelet. Már 
az egyetemen kitűnt szorgalmával, a karsztok iránti érdeklődésével. Ennek eredményeként Bulla Béla 
professzor, a Természetföldrajzi Tanszék nagy tekintélyű vezetője 1963-ban odavette a tanszékére. Attól 
kezdve nyugállományba vonulásáig oktatott a tanszéken előbb tanársegédként, majd adjunktusként, vé
gül docensként, és 1991-1994 között ő lett a tanszék vezetője is. Kutató geográfusok, földrajztanárok és 
geológusok, geofizikusok nemzedékeit tanította generációkon át. Legszívesebben szűkebb szakterületét, 
a talajtant, valamint Magyarország földrajzát oktatta.

Nála a kutatás és az oktatás szoros kapcsolatban állt. Fő kutatási területe a talajhatás vizsgálata volt 
a karsztosodás folyamatára: méréseit Aggtelek-Jósvafő vidékén, elsősorban a Béke-barlangban és annak 
felszínén folytatta, ahol egyedülálló, saját ötlete alapján, hihetetlen ügyességgel és találékonysággal ki
vitelezett észlelökertet épített ki. Sportolói múltjának köszönhetően nem ijedt meg a fizikai munkától, 
a nehézségektől. A barlang fölötti töbör tetejében és oldalában több helyen, valamint a töbör természetes 
feltöltésének aljában kiásott 10 m mély (!) gödörben (melyet petróleummal átitatott vasúti talpfákkal 
támasztott ki, ami a nedvességnek is ellenállt: így a gödör ma is bejárható) beszivárgás-mérőket és egyéb 
műszereket helyezett el. Tanúsíthatom, hogy Japántól Kanadáig nemzetközi hírű professzorok jöttek hoz
zá, köztük Derek Ford, a karsztkutatók doyenje is személyesen szemlélte meg a Béke-töbri észlelöker
tet, és nagy elismeréssel nyilatkozott róla. Mindenki ámulattal tanulmányozta, hogyan tudja megmérni 
a nyílt sziklafelszínen, vékonyabb és vastagabb avar- és talajtakaró alatt a különböző meredekségű lej
tőkön a kőzet oldódását. Ehhez több évtizedes kitartó munkára volt szüksége.

Szívesen tartott terepgyakorlatot kutatási területén: 1981-ben magam is részt vettem egy ilyen gya
korlatán. Lenyűgöző volt lelkesedése, kutatói alázata. Saját példájával tanított, nevelt bennünket: ő kelt 
föl elsőnek, bevásárolt, volt, hogy főzött is a tanítványoknak. Nem volt szigorú, de azt elvárta, hogy 
mindenki becsülettel végezze munkáját, egyéni feladatait. Mindenkivel külön foglalkozott. Tanítványai 
szeretettel is voltak iránta. A mérésekbe, amiket már akkor elkezdett, amikor ez a hazai földrajztudo
mányban még nem volt szélesen elterjedt, önzetlenül bevonta hallgatóit is. Egy bulldog szívósságával 
harcolt a szűkös egyetemi lehetőségek között, hogy megteremtse a vizsgálatokhoz elengedhetetlenül 
szükséges pénzügyi hátteret, pl. a talaj levegő szén-dioxid tartalmának in situ mérési lehetőségét. Mint 
az én tanszékem hajdani rekonstrukciós felelőse, jól emlékszem, hogy az ezredforduló előtt, az új egye
temi épület tervezésekor az egyetemi vezetők többször is visszautasították kérését az esőztető akna lé
tesítésére. Végül mégis megépítették, és így úttörő módon mérni tudta a különböző talajminták azonos 
méretű mészkődarabokra gyakorolt hatását.

Nem elégedett meg az egyetemen szerzett tudással: már felnőtt fejjel, egyetemi oktatóként is újabb 
egyetemi szakokat végzett el. 1983-ban hidrológusi, 1986-ban talajtani szakmérnöki végzettséget is szer
zett. Már 1969-ben nagy sikerrel védte meg egyetemi doktori értekezését. Aggteleki kutatásait soha sem 
tartotta lezártnak, mindig elégedetlen volt, újabb és újabb adatokat gyűjtött: 16 évig készítette kandidátusi 
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disszertációját, ami olyan jól sikerült, hogy bírálója az akadémiai doktori fokozat odaítélésére is méltónak 
tartotta. 1988-ban ezért a munkáért megkapta a Kadic Ottokár-érmet.

Méréseit számtalan kiszállás során végezte: magam is többször vele tartottam, amikor laptopjára „le
szívta” az elmúlt hónap mérési adatait a barlangban. Azt mondta, 9,5 millió adatot gyűjtött össze: ebből 
akarta a nagydoktori értekezését megírni. Sajnos, ez nyugdíjazása és többek féltékenysége miatt nem 
sikerülhetett.

Viszonylag kevés cikket írt, de tanulmányai széles körű nemzetközi érdeklődésre tarthattak számot. 
Derek Ford meghívta Kanadába vendégelőadónak, és közösen keresték fel a Föld számos karsztterületét. 
Hosszabb időt tölthetett Japánban is Kazuhisa Yoshimura professzor vendégeként, ahol tanulmányoz
hatta a trópusi és szubtrópusi karsztokat. Emlékszem, közös ázsiai tanulmányutunkon is mindenhonnan 
talajmintát hozott. Sok mintája feldolgozására nem maradt ideje: számtalan anyagminta várt vizsgálatra 
a szívének oly kedves Kisorosziban, ahol valóságos menedékhelyet épített ki magának és családjának 
végtelen szeretettel: nem véletlen, hogy ott is akart végleg megpihenni.

A karszttudomány nagy és pótolhatatlan vesztesége, hogy kutató munkáját nem tudta befejezni.
Zámbó László 1991 és 1995 között Társulatunk elnöke volt, munkáját nagy szakmai hozzáértéssel, 

mindenki megelégedésére végezte.
Nyugodjék békében!

Dr. Leél-Ossy Szabolcs

BERHIDAI GYULA
(1932-2017)

Testvér öccsét, Gézát követve kezdte el a barlangok világát járni. Híres 
története volt az 1953-ban, a Pénz-pataki-víznyelőnél (Jakucs László által ve
zetett kutató táborban) történt balesete. Itt egy hatalmas felhőszakadás a bar
lang foglyává tette egy időre: fél napot várt, hogy a felszínen az ideiglenes gát 
beüzemelésével átmenetileg csökkenjen a barlangba ömlő víz mennyisége.

A tábor végeztével kiszerelték a barlangból a beépített segédeszközöket, kö
télhágcsókat. Kincses Jutka karbidlámpája a hágcsón kialudt, és ennek követ
keztében Jutka visszazuhant a róla elnevezett 18 méteres aknában. (Szeren
csésen túlélte a balesetet, társai félig eszméletlen állapotban kiszállították 

a barlangból, és teljesen felépült számos csonttöréséből). A csoport második fele, köztük Gyula is, kifelé 
jövet egy omladékos részen eltévedt. A járatlan szakaszon Gyula egy olyan kőre támaszkodott, ami ki
mozdult alatta, és az egész omladékhegyet megindította. Hatalmas mennyiségű kő omlott rá, a felszerelés 
egy részét örökre maga alá temette. Gyula ki tudott mászni az omlás alól, és kisebb sérülésekkel meg
úszta: az omladékot megkerülve, vérző fejjel, saját lábán ment ki a barlangból. Ezt a kalandos történetet 
Jakucs László Felfedező utakon a fold alatt című könyvében színesen leírja.

A kettős baleset évtizedekre visszavetette a barlang kutatását, és nagyon rossz hírét keltette a frissen 
felfedezett nagy barlangrendszernek.

Mindez nem vette el kedvét a barlangkutatástól. Az EKME barlangkutató csoportjában járta tovább 
a barlangokat. Csak sorkatonai szolgálata miatt nem vett részt a Vass Imre-barlang 1954. évi feltárásá
ban. 1958-től a Vass Imre-barlang mellett épült karsztkutató állomás első gondnoka lett. 1960-ig voltak 
feleségével, Mártával Jósvafőn, és csak gyermekük születését várva váltak meg állomáshelyüktől, mert 
akkor még se víz, se villany nem volt bevezetve a szolgálati lakásukba. Első gyermekükből, Tamásból 
szintén neves barlangkutató lett, és húga Mariann is gyakran járta a barlangok világát. Unokája (Tamás 
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fia), Berhidai Gergely pedig néhány éve tragikus körülmények között szenvedett halálos barlangi balese
tet Szlovákiában.

Berhidai Gyula nagyon jól ismerte a budai barlangokat is. Amikor a Budapesti Műszaki Egyetemen 
35 év után - kibővítve - újra kiadták a nagy sikerű Schafarzik-Vendl könyvet (Geológiai kirándulások 
Budapest környékén), ebbe és az 1964-es megismételt kiadásba ő írta a “Budapest barlangjai” c. fejezetet.

Adamkó Péter

HORVÁTH GYŐZŐ 

(1950-2017)

Fiatal korától kezdve aktívan búvárkodott a Meteor TTE (VMTE) Nau- 
tílus Vízalatti Barlangkutató csoportjában, melynek hamarosan vezetője lett. 
A csoport, 1975-től kiválva a barlangkutató szakosztályból, vezetése alatt, 
mint önálló szakosztály folytatta munkáját. 1967-től irányításával sziszte
matikusan kutatták és térképezték a Tapolcai-tavasbarlang vízzel telt járat
rendszerét. Több száz méter addig ismeretlen vízalatti járatot úsztak be mind 
a Tavasbarlangban, mind a Kórház-barlangban.

Horváth Győző nevéhez fűződik több sikeres feltárás és szifonátúszás 
a Baradla Rövid-Alsó-barlangjában. Egyik szervezője és irányítója volt a 80- 
as évek talán legnagyobb és hatalmas műszaki erőforrást is igénybevevő, végül sikerrel záruló Rövid- 
Alsó-barlang feltárásnak. A munkálatok eredményeként sikerült 16 szifonon keresztül egy kilométer 
hosszan megismerni és feltérképezni a járatrendszert.

Győzőt nem csak a barlangok vizének mélye vonzotta, számos tengeri expedíciót szervezett és veze
tett az Adriától a Karib-tengerig. Búvár munkásságának jelentős eredménye a városligeti Illés-kút fel
tárása és újjáépítése, melyet évtizedeken keresztül szívós kitartással végzett. Munkájára a korona 1991. 
augusztus 3-án került fel, az újjáépített kútház átadásával.

Megalapítója és évtizedekig irányítója volt az MKBT keretén beül 1977-ben létrejött Vízalatti Bar
langkutató Szakbizottságnak. 1984-1991 között a Meteor titkára, majd ügyvezetője volt. Életében szinte 
minden nehézséget és akadályt le tudott győzni, de a betegség sajnos erősebbnek bizonyult.

Nyugodjon békében!

PECZE IMRE
(1959-2017)

Pecze Imre, barlangi túravezető, az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa, 
2017. november 20-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Középiskolai tanulmányai elvégzése után szülőfalujában, Színben kezdett 
dolgozni kereskedőként, de - évekkel az Aggteleki Nemzeti Park megala
kulása előtt - 1981-ben már barlangi túravezetőként dolgozott, először Jós- 
vafőn, majd Aggteleken. Egész életét az Aggteleki-karszt barlangjai bemu
tatásának szentelte. Habár nem volt hivatásos barlangkutató, mégis a karszt 
összes bejárható barlangját jól ismerte, az érdeklődő látogatók nem tudtak 

Végh Zsolt
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olyan kérdést feltenni neki, amire ne tudott volna részletekbe menően válaszolni. Minden barlanggal 
kapcsolatos könyvet elolvasott, a barlangvilág nemcsak a munkáját jelentette, de hobbija, érdeklődése 
is leginkább ide kötötte. Tudását, hatalmas ismeretanyagát, szakmai tapasztalatait nem tartotta meg ma
gának, az évtizedek során túravezetők generációi nőttek fel a „keze alatt”. 36 évi munkája és töretlen 
lelkesedése látogatók százezrei számára tette a barlangtúrákat izgalmas felfedezéssé, valódi élménnyé. 
Rengeteg látogató tért vissza az évek során, aki ragaszkodott ahhoz, hogy kizárólag az Imre által vezetett 
túrán szeretne részt venni. Munkáját nemcsak a látogató közönség, de a szakma is példaként tekintette és 
értékelte. Három alkalommal részesült miniszteri elismerésben.

Másik hobbija a festészet volt, azonban itt sem tudott elszakadni szeretett barlangjaitól. Témáit leg
többször a fold alatti csodavilág és a karszt felszíni különlegességei adták. Kollégánk nemcsak szakmai
lag volt kiváló, de embersége, empátiája, segítőkészsége is kivételes volt. Tudását bárkivel megosztotta, 
az aggteleki 1 órás barlangtúra ritka esetben fejeződött be 1,5 óránál hamarabb. A túrák végén abbaha
gyott ismertetést a kijárat elhagyása után is többnyire beszélgetéssel folytatta a leglelkesebb látogatók
kal. Mindenkihez volt egy kedves szava, humoros megjegyzése. De ez fordítva is így volt. A kollégák és 
a látogatók is keresték vele a lehetőséget egy baráti beszélgetésre.

Hiánya pótolhatatlan.
Gruber Péter

LENDVAI ÁKOS
(1946-2017)

A mai fiatalabb barlangkutatók már nem nagyon ismerik Lendvai Ákos nevét, pedig egykor a gere- 
csei barlangok kutatásának egyik meghatározó személye volt.

1964-től tagja volt Társulatnak, majd hosszú évekig a Választmánynak is. Barlangos értekezleteken 
kutatási területét mindig emlékezetesen harcosan védte. A hatvanas években csatlakozott a kőbányai 
székhelyű Vasútépítő Törekvés Barlangkutató Csoporthoz, aminek rövid időn belül egyik meghatározó 
embere, majd vezetője lett, amely később Fényes Elek Barlangkutató Csoportként működött. Legutol
jára a Kőbányai Hegymászó és Barlangkutató Szakosztály vezetőjeként tevékenykedett.

Csoportjával számos helyen kutatott. Legfőbb kutatási területük mindig a Gerecse és a Pilis hegység 
barlangjai voltak. Legnagyobb szerelme a Lengyel-barlang kutatása volt, ahol jelentős eredményeket 
ért el. Az Ajándék-barlang kutatása annak idején szintén az ő vezetésével kezdődött. Nevéhez fűződik 
a pilisi Desottó-víznyelő, a bükki Viktória-barlang és a gerecsei Bányász-barlang feltárása. Életének leg
főbb maradandó írásos emléke a 4630-as barlangi kataszteri egység feldolgozása volt Az általa vezetett 
csoportok jelentései a természetvédelem.hu-n olvashatók.

A magashegyi túrázást is kedvelte és gyakorolta. 1983-ig igen aktív barlangkutató és barlangvédő 
volt. Emlékét legjobban egy gerecsei vagy pilisi barlang újonnan feltárt, róla elnevezett szakasza őrizné 
meg örökre.

Adamkó Péter és Polacsek Zsolt
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GÖNCZÖL IMRE 
(1942-2018)

2018. január 28-án hosszú betegség után elhunyt Gönczöl Imre barlang
kutató.

A barlangok vonzásába 1977-ben került, ahova családja, felesége és két 
leánya is követte. Kezdetben az Álba Regia Barlangkutató Egyesületben tevé
kenykedett a Tési-fennsík barlangjainak feltárásában, megismerésében. Ezen 
közösségben 14 évet töltött el. Szerteágazó elfoglaltságokat vállalt. Bontott 
és fényképezett a barlangokban, részt vett az egyesület kutatóházának folya
matos felújításában, a barlangkutatáshoz szükséges műszereket (huzatmérö, 
vakuszinkronozó stb.) tervezett és készített. Egyik alapító tagja volt az első 
Bakonyi Barlangi Mentőszolgálatnak. Tevékenykedett a két tési barlangnap és a 10. Nemzetközi Barlang
kutató Kongresszus bakonyi rendezvényein. Szívügye volt az ismeretterjesztés. Sok felszíni és barlangi 
túravezetést vezényelt le, és számos barlangokról szóló előadást tartott úgy a laikus érdeklődőknek, mint 
a szakközönségnek. Munkavégzését minden területen az igényesség, a precizitás jellemezte.

1992-ben alapító tagja volt a Vulkánszpeleológiai Kollektívának. Ettől kezdve a barlangos tevékeny
ségét lóként a nemkarsztos barlangok megismerése és megismertetése tette ki. Tizennyolc ún. Vulkán
szpeleológiai Tábor munkájának volt aktív részese. Ott volt a nagyobb Pulai-bazaltbarlang, a Halász Ár
pád-barlang, az Arany-barlang és még nagyon sok kisebb vulkánbarlang feltárási munkáinál. A táborok 
elengedhetetlen programja volt a majdnem minden esti tábortűz, ahol Imre nóta- és hangulatfelelősként 
is remekelt. Hazánk nemkarsztos barlangjainak kataszterezése során bejárta a jelentősebb nemkarsztos 
barlangvidékeket a Kőszegi-hegységtől a Tokaj i-hegységig, ahol térképezett, fényképezett. Külföldi bar
langkutató tevékenysége során dolgozott a szlovákiai Pogányvár, Ragács és a németországi Ortenbergi- 
bazaltbarlang megismerésén. Összességében, mintegy 20 évet töltött el a nemkarsztos barlangok vizsgá
latával.

Eddig sikeresen küzdött meg egy sor veszéllyel, életigenlése, humora számos katasztrofális helyzeten 
átsegítette. Túlélte az autóbalesetét, egy viperamarást, azt, hogy munkahelyén az általa javítás alatt álló 
szerkezetre figyelmetlenségből rákapcsolták a villanyáramot és az így képződött közel 1000 °C-os elekt
romos ívtől súlyos égési sérülést kapott. A váratlan traumákkal megbirkózott, de a lassan lopakodó halál 
utolérte. 2010 óta egészségi állapota egyre romlott, gondozó intézetbe került és ott búcsúzott el az élettől 
is. Tanítását, példáját szívünkbe és eszünkbe véssük. ígérjük, hogy ezt nem felejtjük el.

Eszterhás István

Dr. CSERNAVÖLGYI LÁSZLÓ 

(1950-2018)

Súlyos betegsége után eltávozott közülünk dr. Csernavölgyi László, aki 
Csema néven az 1970-es és korai 80-as évek aktív barlangásza volt.

1970-ben megalapítója és hosszú ideig vezetője volt a Vörös Meteor Ter
mészetbarát Egyesület Tektonik barlangkutató Csoportjának, amelynek fő ku
tatási területe az Alsó-hegy volt. Hosszú évekig szervezte ide a kutató túrákat 
és táborokat Bódvaszilas és Komjáti bázissal, de volt, hogy a Szabó-pallagon 
vagy a Vecsem-forrás előtt töltöttünk sátorban több hetet a közeli barlangok 
feltárása érdekében. Az aktív időszakában készült alsó-hegyi barlangtérképek 
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közül sok helyen megtalálható a neve a felmérők vagy éppen a szerkesztők között. A barlangászat technikai 
és szervezési kérdéseiről több publikációja is megjelent.

A magyar szpeleológiai oktatási rendszer működésének kezdetekor oktatóként is részt vett az újabb 
barlangász generációk elméleti és gyakorlati felkészítésében. Egyik meghatározó tagja volt az akkor még 
Barlangi Mentőszolgálat néven működő szervezetnek, sok éjszakát és nappalt töltött bajbajutott ember
társai megmentésével. Létezése idején egyik motorja volt a Pest megyei Rendőrfokapitányság Életvédel
mi Osztálya keretében működő barlangi mentő csoportnak.

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem 1975-ös elvégzése után az Országos Természetvédelmi Hiva
talban kezdett dolgozni, ahol hamarosan az akkor létrejött Barlangtani Intézet vezetője lett. Ugyanebben 
az évben egyik alapító tagja volt a Magyar Madártani Egyesületnek is. Doktori értekezését Aggtelek 
környékének talajtani viszonyairól írta. Pályafutásának nagy részében igazságügyi környezetvédelmi 
szakértőként működött.

Életének utolsó szakaszát a barlangászaitól visszavonultan töltötte. Hosszú, türelemmel viselt beteg
sége után 2018. február 15-én végleg itthagyott minket. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Hegedűs Gyula

Dr. BALÁZS DÉNESNÉ

(1927-2018)

Örökre eltávozott a Magyar Földrajzi Múzeum alapítójának, Balázs Dé- 
nesnek hitvese, Balázs Dénesné Sprincz Vilma, legtöbbünknek Vilma néni.

Kettejük kapcsolata az Élelmiszeripari Minisztérium főkönyvelőségén 
kezdődött. Balázs Dénes feladata volt a vállalati mérleg és pénzügyi tervek 
ellenőrzése és összesítése. Ott ismerte meg a hűtőipari osztályon dolgozó 
szerény, szorgalmas leányzót, akinek a határidőre elvégzett munkáiban soha 
nem talált hibát, annyira gondos és lelkiismeretes volt.

Vilma néni férje révén kapcsolódott a szervezett természetjárásba, majd 
a barlangkutatásba. Ezen kirándulások során kerültek közelebb egymáshoz.

Mintegy tíz esztendei ismeretség után, 1966. július 25-én barlangász ruhában, viliódzó fényű kar
bidlámpákkal ereszkedtek le az égerszögi Szabadság-barlangba, egy kis csapat kíséretében. A Mágnes
teremben, egy letakart asztalka mellett, overállja fölött átvetett nemzeti színű szalaggal, Égerszög köz
ség tanácstitkára várta Vilmát és Dénest. A földöntúli boldogságban a föld alatt elhangzott igenek után 
e naptól kezdve a tudós karsztkutató expedícióinak volt egy állandó, láthatatlan résztvevője és kísérője: 
a felesége.

A Szabadság-barlang feltárásáról szóló - Balázs Dénes egyetlen barlangos témájú könyve kézira
tának gépelésén túl, részt vett a barlang tudományos feldolgozásának feladataiban, a hazai és külföldi 
levelezésben, szakmai kapcsolatok ápolásában. Elkísérte férjét 1977-ben Sheflieldbe, a VII. Nemzetkö
zi Szpeleológiai Világkongresszusra, majd nagy-britanniai tereptanulmányokra. Együtt jártak 1990-ben 
Oroszországban a Perm környéki gipszkarsztokon és a Kunguri-jégbarlangban, Észtországban a Lahemaa 
Nemzeti park vándorköveit tekintették meg.

Az Életem-utazásaim című nagy, összefoglaló életmű kötet kiadásra való előkészítésének minden ter
hét vállalta, a gépeléstől a nyomdai korrektúrákig, bár a megjelentetés feltételei akkoriban — 1993-ban - 
szinte lehetetlennek tűntek. S mivel más lehetőség nem volt, a szerzői kiadás érdekében minden egyéni 
áldozatra képes volt. Szeretett férje betegágyánál éjszakákba nyúlóan dolgozott, egyeztette a térképek 
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névanyagát, a fényképek és illusztrációk aláírásait. A súlyos rákbetegséggel küzdő tudós nehezen olvas
ható kézírását ö csiszolta nyomdai közlésre alkalmas kézirattá.

Rendíthetetlenül hitt a jó, nemes ügyekben, s a barlangos célok érdekében képes volt lemondani az éle
tet kényelmesebbé, könnyebbé tévő hétköznapi dolgokról.

Kitűnő angol nyelvtudását a szakmai levelezésben, cikkek fordításában hasznosította. Az 1989-es bu
dapesti X. Nemzetközi Szpeleológiai Világkongresszus adminisztratív előkészítésében is részt vállalt, de 
soha nem tolakodott előtérbe, s férjéhez hasonlóan kerülte a reflektorfényt.

Segítette Cséke Zsolt Életem-utazásaim című filmje elkészítését, bár nem vállalta a szereplést. Ön
zetlenül segítette a „3276 expedíciós nap - a múzeumalapító geográfus újraolvasva” című állandó kiál
lítás megvalósítását a Magyar Földrajzi Múzeumban.

90. születésnapján meghatottan vette át Érd város polgármesterének köszöntő levelét és ajándékát. 
Érd város saját halottjának tekintette, gondoskodott temetéséről, így juttatva kifejezésre tiszteletét.

Szorgalma, kitartása, szerénysége, áldozatkészsége, műveltsége emlékezetes emberi példa marad szá
munkra.

Dr. Kubassek János

Dr. MOLNÁR ANDRÁS

(1949-2018)

Türelemmel viselt hosszú betegsége után eltávozott közülünk dr. Molnár 
András, a Meteor (korábban Vörös Meteor) Természetbarát Egyesület Tek- 
tonik Barlangkutató csoportjának alapító tagja.

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem hallgatójaként 1970-ben kezdett 
barlangászni, amit édesanyja előtt hosszú ideig titkolt, hiszen a szülői féltés 
miatt ezt nem merte bevallani. Kis idő elteltével azonban a titok kiderült, 
anyukája megismerte a csoport tagjait és tevékenységét. Elfogadta a helyze
tet, megszeretett bennünket, és amiben csak tudta, megértőén támogatta fiát 
és annak barlangász barátait.

András és a Tektonik csoport fő aktivitási időszaka az 1970-es, és 80-as években volt, amikor is 
az Alsó-hegy és annak zsombolyai voltak a csoport kutatási területe. Számtalan zsomboly feltárásában 
és felmérésében vett részt. Felkészülten használta az akkori idők függőleges barlangjáró technikáit, és 
erre oktatta a csoport fiatalabb, illetve újonnan érkező tagjait is. Barlangász pályafutása során a hazai 
barlangokon kívül eljutott a környező országok és más földrészek barlangjaiba, karsztterületeire is. Kü
lönösen Erdélyben, és az akkori Csehszlovákiában fordult meg gyakran. Fiatalabb korában a hegymá
szásba is belekóstolt, de végül megmaradt a barlangászainál.

A csoport egyik meghatározó tagjaként sohasem igyekezett magát az előtérbe tolni, munkáját csend
ben végezte, de mindenre és mindenkire odafigyelt. Ez nagymértékben hozzájárult a kutatások és túrák 
biztonságához. Jó rajzkészségének eredményeként a Csoport lógóját is ő tervezte. Nagyon szeretett főz
ni, és konyhaművészetének eredményeit gyakran élvezhettük.

Ahogy az sok csoporttal előfordul, egy idő után, a változó élethelyzetek eredményeként a Tektonik 
csoport kutatási aktivitása is csökkent, de a baráti társaság magja megmaradt és a mai napig is éven
te többször, rendszeresen találkozik. Ezeknek a találkozásoknak András az állandó résztvevője volt, és 
az utolsó pillanatig tartotta a kapcsolatot barátaival és a barlangász társadalommal. Érdeklődéssel követ
te a barlangász híreket. Ez év tavaszán még nagy betegen is eljött a Mountex klubban minden szerdán 
összejövő barlangász asztaltársasághoz, ahol már mindenki sejtette, hogy búcsúzni jött. Csendes, nyu
godt alakja most már innen is hiányozni fog.
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Civil életét tanulmányi végzettségének megfelelő munkakörben a herceghalmi Állattenyésztési Ku
tató Intézetben töltötte, innen is ment nyugdíjba. Hosszúra nyúlt betegsége fizikailag is megtörte, utolsó 
hónapjaiban már a lakását is csak segítséggel, akkor is nehezen tudta elhagyni. Állapotának visszafordít
hatatlan romlására a sors augusztus 9-én tett pontot.

Hegedűs Gyula

RAKONCZAY ZOLTÁN 

(1929-2018)

2018. szeptember 10-én, hosszan tartó súlyos betegség után, életének 89. 
évében elhunyt Rakonczay Zoltán erdömérnök, a Magyar Madártani és Ter
mészetvédelmi Egyesület tiszteletbeli elnöke, a Magyar Karszt- és Barlangku
tató Társulat tiszteleti tagja, akit az intézményes természetvédelem atyjaként 
tisztel az utókor. Örök nyugalomba helyezésére október 4-én a Farkasréti 
temetőben került sor. A ravatalnál, végakarata szerint a természetvédelmi 
munkásságáról dr. Rodics Katalin, míg erdészeti tevékenységéről Schmotzer 
András emlékezett meg. A sírnál Kertész József, Áprily Lajos Szeret az erdő 
című versét szavalta el.

Rakonczay Zoltán 1929. december 14-én, Nyéstán (Abaúj megye) született, édesapja kerületvezetö 
erdész volt. Középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte. 1949-ben felvételt nyert a Soproni Egye
tem Erdőmémöki Karára, de egyetemi éveit ösztöndíjasként 1950-től Romániában, Brassóban töltötte, 
ahol 1954-ben erdőmérnök lett, majd munkája mellett 1966-ban külkereskedelmi mérnök-közgazdász 
diplomát is szerzett. Mátrafüreden kezdett dolgozni ahol 11 évet töltött. Mint művelési, műszaki vezető 
kezdte, majd 1956-ban erdészetvezető, 1958-ban főmérnök lett. Kiemelkedő eredményeinek és kivá
ló szervezőkészségének köszönhetően 1965-ben Budapestre, az Országos Erdészeti Főigazgatósághoz 
került, ahol az Erdőhasználati osztály vezetője lett, majd a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisz
térium létrejöttekor az Erdőrendezési Főosztály vezetésére kapott megbízatást. 1972-ben nevezték ki 
az Országos Természetvédelmi Hivatal élére és kezdte meg a hatékony védelmet biztosító szervezet 
kiépítését, a védett területek rendszerének (nemzeti park, tájvédelmi körzet) kialakítását, a jogszabályi 
háttér megteremtését, a védetté nyilvánítások felgyorsítását. Az átszervezések ellenére 1990. évi nyug
díjazásáig, hol a Hivatal elnökeként, hol miniszterhelyettesként a természetvédelem az ő irányítása alatt 
állt. 1992-től 1996-ig a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmémöki Karán egyetemi docensként 
a környezetvédelmi tanszék vezetője volt, de tanított a keszthelyi agráregyetemen és az ELTE több karán 
is. 1996-tól 1999-ig a földkárpótlással magánkézbe került természeti területek állami birtokbavételét 
miniszteri biztosként irányította. Tisztában volt a társadalmi háttér fontosságával, kezdeményezője volt 
az 1974-ben megalakult Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület létrehozásának, és egy idő
ben ő töltötte be a Természetbarát Szövetség elnöki tisztét. De ö építette be a természetvédelem körébe 
a kapcsolódó hagyományok őrzését is. Elnöksége alatt a Természetvédelmi Hivatal néprajzost és építészt 
is foglalkoztatott.

Hosszú éveken át tartó magas pozíciója ellenére szerény maradt, eredményei nem a maga hasznát, 
hanem az ország javát szolgálták. Ezt mutatja, hogy a lexikonokban neve nem, csak a vezetése alatt 
létrehozott nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, védett értékek szerepelnek. Ismerte az ország minden 
zegét-zugát, de a természetvédelemben dolgozó munkatársait is. Szerette és tisztelte az embereket, sze
retett élni, élvezni a természet szépségét, az élet adta lehetőségeket. Kiváló diplomata adottságokkal 
rendelkezett, számos legenda él, hogyan intézett el néhány perc alatt évek óta húzódó ügyeket. Előadásai 
érdekesek, meséi humorosak voltak. Sokat publikált, utolsó jelentős, 2009-ben megjelent munkájában 
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összefoglalta a természetvédelem 1872—2002 közötti 130 évét. A barlangokról sem feledkezett meg. Az ő 
kezdeményezésére alakult meg a Barlangtani Intézet 1975-ben, és készült el az úgynevezett Bertalan- 
féle barlangleltár, ami az Országos Barlangnyilvántartás alapjául szolgált. A természetvédelem abban 
az időben vásárolta meg és hozta rendbe a Pál-völgyi-kőfejtö területét, a turistaházat és a Barlangtannak 
ma is helyet adó épületet, valamint kezelésbe vette a Pál-völgyi-barlangot. Bár az Intézetet 1979-ben 
Gonda György államtitkársága idején néhány évre megszüntették, de a Szemlö-heg} i-barlang kiépítése 
folytatódott. Rakonczay Zoltán volt, aki szorgalmazta az élettelen természeti értékekre épülő Aggteleki 
Nemzeti Park létrehozását, a Baradla, a Szent István- és az Anna-barlang természetvédelmi kezelésbe 
és üzemeltetésbe vételét is. A soproni egyetemi években sem felejtkezett meg a barlangokról, a barlang
védelmet is beépítette az oktatandó anyagok közé. Kapcsolatban állt a Barlangkutató Társulat vezetésé
vel, szükség esetén szakmai véleményüket kérte. A barlangok védelme érdekében végzett munkássága 
elismeréseként a Társulat 1986. évi közgyűlése tiszteleti tagjai közéválasztotta. 2008-ban. már betegen, 
de teljes szellemi frissességben ö tartotta a díszbeszédet a jósvafői Kessler Hűben emlékház átadása 
alkalmából.

Rakonczay Zoltán halálával egy, ma már ismeretlen hatású, meghatározó személyiség távozott kö
rünkből. Csak remélni tudom, hogy az a sok munka, küzdelem, amivel felépítette, elfogadtatta és nem
zetközi elismerésre méltóvá tette a magyar természetvédelmet, nem volt hiábavaló, és az utókor megőrzi 
és nem herdálja el eredményeit.

Székely Kinga

KISS JENŐ
(1938-2018)

80 évesen hagyta el a földi világot, 2018. december 14-én. Volt, akinek 
Jenő bácsi, volt, akinek csak egyszerűen Jenő.

Nemcsak a neve, a Szemlő-hegyi barlangban mindig itt van és itt is ma
rad Velünk. Ö az az ember, aki mindig vidám volt, az életet mindig pozitívan 
szemlélte és élte, és ezt adta át mindenkinek. Ö mindig adott, de cserébe so
sem várt viszonzást, mindig kedvesen és egy jó viccel fogadott mindenkit. 
Pár jó szóval mindenkit felvidított.

Magyarország szinte összes barlangját bejárta, de a Szemlő-hegyi barlang 
lett a hobbija, kutatási területe, munkahelye, élete legnagyobb része. 1976 
óta a SZIKKTI Sportegyesület elnökeként (Papp Ferenc Barlangász szakosztállyal kezdődően), több 
mint 40 évet töltött barlangokban, a legtöbbet a Szemlő-hegyi-barlangban. Emellett még a Táborhegyi
barlang és a Rácskay-barlang is az egyesület kutatási területéhez tartozott. A Szemlő-hegyi-barlangban 
nagyon sokat tett a barlang jelenlegi állapotáért, a barlang levegőjéért és a tisztaságáért. Az ö személyes 
varázsa által sok fiatalból és idősebbekből lett a későbbiekben barlangszerető sportember. Mindig nagy- 
nagy lelkesedéssel mesélt a Szemlöről. Szívügye az „Agyagos”-terem kiépítése volt, ahonnan rengeteg 
időt és energiát nem kímélve termeltek ki több köbméter agyagot. A barlang feletti emlékkertet is több 
társával együtt alakították ilyen meghitté. Gépészmérnöki és esztergályos szemléletmódja sokat segített 
abban, hogy a barlangokra másképp tudjon nézni és másképp tudja kutatni. A kövek szinte beszéltek 
hozzá... Sportolói múltja (TF-atlétika szak, maratoni futó, úszásban olimpiai kerettag volt) sokat segített 
a kitartásban, és az elköteleződésben nemcsak a barlangok és a természet szeretete iránt, hanem a sport, 
az egészséges életmód iránt is. Imádott magyarázni, másoknak önzetlenül segíteni.

Szenvedélyesen tanította a Barlangterápiára érkező betegeket, gyerekeket, egészségeseket, sportoló
kat, barlangászokat a helyes légzésre, a helyes járásra, és testtartásra. Fáradhatatlanul mesélt az arcmosás 
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és a reggeli átmozgatás fontosságáról. Saját példájával hirdette a sportos életmódot. Még egy évvel ez
előtt is a fiatalok irigylésre méltó erejével, teherbírásával tornáztatta a fájós derekú vagy vállú gyógyulni 
vágyókat. Mindig volt mindenre legalább egy jó megoldása.

A távozásával egy ikonikus és karizmatikus személy ment el. Sokunk reménye, hogy amit ő itt ha
gyott, azt az utókor méltón fogja megőrizni és értékelni. Talán többen emlékeztek rá, hogy mindenkit 
egy hangos „JÓ SZERENCSÉVEL” köszöntött!

Búcsúzzunk mi is így tőle: Jó szerencsét Jenő!
Kása Brigitta
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(dr. Ambrus Gergely felvétele. Segítők: dr. Bauer Márton, dr. Leél-Össy Szabolcs dr. Surányi Gergely)
Among the huge calcite scalenohedrons of Surprise Cave, Tuya-Muyun Massif, Kirghizia (photo: dr. Gergely Amb
rus; assistance: dr. Márton Bauer, dr. Szabolcs Leél-Ossy dr. Gergely Surányi)

A belső első borító képei - Pictures of the inner cover.
Mammoth Cave (felső kép)
A Sydney-töl mintegy 180 km-re nyugatra található Kék-hegység szilur időszaki mészkökibukkanásában, jelenleg 
mintegy 300 barlangot ismerünk. A világ legidősebbnek tartott barlangjaiban hófehér, szinte teljesen érintetlen 
és nagyon változatos barlangi képződményeket figyelhetünk meg. (fotó: Egri Csaba)
Mammoth Cave (aböve)
About 180 km west of Sydney, somé 300 caves are currently known in the Silurian limestone outcrops of the Blue 
Mountains. These are considered the oldest caves of the World, where a wide variety of almost completely intact, 
snow-white speleothems can be observed (photo: Csaba Egri)

Barralong Cave (alsó kép)
A Jenolan Karst Conservation Rezervátum egyik legvédettebb barlangja, melybe a képződmények védelme érdeké
ben havonta maximum 12 fö látogathat, (fotó: Egri Csaba)
Barralong Cave (below)
One of the most protected caves in Jenolan Karst Conservation Reserve that, fór protection of the speleothems, 
can be visited by a maximum of 12 persons per month (photo: Csaba Egri)
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2. Feljárat a Raptawica-barlanghoz (fotó: Krekács Károly) - íKzy up to the Raptawica Cave (photo: Károly Krekács)
3. Raptawica (fotó: Timkó Attila) - Raptawica (photo: Attila Timkó)
4. A Mylna-barlangon átvezet a turistajelzés (fotó: Krekács Károly) - The tourist sign leads through the Mylna 
Cave (photo: Károly Krekács)
5. Kilátás a völgyre a Mylna-barlangból (fotó: Krekács Károly) - View of the valley from the Mylna Cave (photo: 
Károly Krekács)
6. Smoczna-barlang (fotó: Timkó Attila) - Smoczna Cave (photo: Attila Timkó)

A külső hátsó borító képe - Back cover:
A Ryobiologia-ág a Jeges-Kétlyukú-barlangrendszeren belül (fotó: Berentés Ágnes)
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