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ESEMÉNYEK___
BESZÁMOLÓ A DR. SOMOGYI GYÖRGY EMLÉKÉRE 

RENDEZETT TUDOMÁNYOS TALÁLKOZÓRÓL
Az MTA Atommagkutató Intézet, az MKBT 

Északmagyarországi Területi Szervezete, a DAB 
matematikai-fizikai, valamint környezettudományi 
szakbizottságai és az MFT Alföldi Területi Szerve
zete 1988. május 26—28-án a tragikus hirtelenséggel 
elhunyt dr. Somogyi György kandidátus tiszteletére 
,,Radon a környezetben” címmel tudományos em
léktalálkozót rendezett Debrecenben, az ATOMKI- 
ban és az első hazai barlangi nyomdetektoros radon
mérések helyén, a Hajnóczy-barlangban.

Az első napon a résztvevők regisztrálása, vala
mint az ATOMKI Nyomdetektor Laboratóriumá
nak, az ott folyó tevékenységnek a bemutatása 
történt meg.

Másnap reggel mintegy 50 fő jelenlétében dr. Med- 
veczky László, az elhunyt egykori munkahelyi veze
tője koszorúzta meg dr. Somogyi György sírját.

Az előadások dr. Berényi Dénes akadémikus, az 
ATOMKI igazgatója nyitószavaival kezdődtek meg. 
Ezután bevezetőként dr. Medveczky László dr. So
mogyi György tudományos pályájáról, Gerzson 
István a nyomdetektoros terepi radonmérések ma
gyarországi kezdeteiről, Németh Gyula a hazai 
barlangi radonmérések hőskoráról, a Hajnóczy- 
barlangi mérések megindításáról beszélt.

A szigorúbban vett szakmai előadások sorát 
Rónaki László és Hakl József nyitották meg, akik 
a mecseki karszton, az Abaligeti-barlangban és 
4 zsombolyban végzett barlangi radonméréseket s 
azok eredményeit ismertették.

Géczy Gábor és Csige István a barlangi légcsere 
egyszerű modelljét mutatták be, melyet a Szemlő- 
hegyi-barlangban végzett radonmérések alapján 
állítottak fel.

Dr. Lénárt László és Hakl József a Miskolc kör
nyéki barlangokban (Létrási-vizes-, Szepessy-, Ist- 
ván-lápai-, Tapolcai-tavas-, Anna-barlang) végzett 
radonmérésekről, a Létrási-vizesbarlang hossz-szel
vénye menti radoneloszlásról, a víz és levegő össze
tett radontranszport-rendszeréről szólt.

Dr. Töröcsik István és Hakl József a Baradia
barlang hosszú túrájának útvonalán, majd dr. Lé
nárt László, Hakl József és Szolga Ferenc az Álba 
Regia-barlangban végzett radonmérések eredmé
nyeit elemezték.

A délutáni előadások sorában Várhegyi András, 
Baranyi István és Gerzson István a radontranszport 
mikrobuborékos modelljét mutatták be, melyet me

cseki uránkutató fúrásokban történő mérések alap
ján állítottak fel, részletesen kitérve a megvalósult 
és lehetséges geológiai alkalmazásokra is.

Hakl József és dr. Lénárt László egy 270 m mély 
karsztkútban történő radonprofilmérés alapján a 
radontranszport konvekciós áramlás útján történő 
megvalósulási lehetőségét mutatták be.

Paripás Béla, dr. Niki István, Csige István és 
dr. Hunyadi Ilona a radonnal való „együttélés” 
szükségességét, hatásait, a radonszint csökkentésé
nek lehetőségeit mutatták be, elsősorban a lakás- 
radonmérések eredményei alapján.

Gádoros Miklós a barlangi környezetben levő 
természetes radioaktivitásról szólt, elsősorban az 
Aggteleki-karszton végzett mérési eredményeit fel
használva.

Dr. Tardy János a barlangi ionkoncentráció és a 
természetes radon transzportja, ill. a mérésük kap
csolatait elemezte.

Nagy Imre a barlangi kémiai üledékek termői u- 
mineszcenciás kormeghatározását és paleomágneses 
vizsgálatát értékelték egy Hajnóczy-barlangi minta 
alapján. (Az első méréssorozat csaknem félmillió 
éves cseppkőkérget jelzett, mely több százezer éven 
át képződött!)

Csige István, dr. Péntek Kálmán és dr. Veress 
Márton a felszíni karsztos formák fejlődésének egy 
lehetséges matematikai modelljét mutatták be.

A szakmai tanácskozás (mely minden előadás 
után komoly vitát is jelentett) dr. Hunyadi Ilona

Hajnóczy-barlangban elhelyezett emléktábla
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záró gondolataival, a Nyomdetektor Csoport prog
ramjainak, terveinek ismertetésével fejeződött be.

A fogadás után dr. Somogyi Györgyöt néhány 
kép erejéig bemutató amatőrfilm, ill. Németh Gyula 
tolmácsolásában dr. Somogyi György barlangi diái 
egy részének levetítésére került sor.

A zárónapon a Hajnóczy-barlang előtt dr. Lénárt 
László leplezte le a Demján Csaba által kifaragott 
kopjafát, ill. a barlangban Gádoros Miklós tartott 
emlékbeszédet dr. Somogyi György frissen elhelye

zett emléktáblájánál. A barlangba belátogató 38 fő
nek a Hajnóczy Barlangkutató Csoport tagjai Varga 
Csaba vezetésével bemutatták a barlang első szaka
szát, miközben az ATOM KI kutatói elvégezték az 
éppen esedékes detektorcserét.

A Társulat nevében Gádoros Miklós főtitkár mon
dott köszönetét a rendezőknek — elsősorban a 
munka túlnyomó többségét elvégző ATOMKI 
Nyomdetektor Csoportnak — a szervezésért.

Dr. Lénárt László

A BARADLA-BARLANG HOSSZA
A Vörös Meteor TE. Baradla Barlangkutató 

Csoportja elkészítette a Baradla-barlang magyar- 
országi szakaszának térképét. A felmérési munkák 
1970-től 1986-ig folytak. A munkába besegítettek a 
VMTE Vass Imre Barlangkutató Csoport és a 
BEAC tagjai. A felmérési munkákat Országh 
György, Szilágyi Ferenc, dr. Végh Zsolt és Vid Ödön 
vezették.

A főágat és a száraz mellékágakat (pl. Róka-ág, 
Denevér-ág stb.) teodolittal, a többi mellékágat 
függőkompasszal, ill. Suunto típusú kompasszal 
mértük fel. A mért adatokat számítógéppel derék
szögű koordinátákba számoltuk át, és az így kapott 
értékeket 1:500 léptékben milliméterpapírra raktuk 
fel. A térkép jelenleg 79 darab 200x100 méteres 
területet ábrázoló lapból áll.

A barlang hosszát az elkészült térkép alapján ha
tároztuk meg. A járatok hosszaként a középvonalat 
tekintettük, a mellékágak hosszába beleszámítottuk 
a főág középvonaláig terjedő részt is. Nem szere
pelnek a hosszban a mesterséges bejáratok és át
törések.

A Baradla-barlang magyarországi részének hosz- 
szát a táblázat mutatja, amelyben összehasonlítottuk 
az általunk mért hosszakat a dr. Jakucs László által 
közölt adatokkal (dr. Jakucs László: Aggteleki- 
karsztvidék, Sport, 1975.). Csillaggal jelöltük azokat 
a járatokat, amelyeket vagy a csoport tárt fel, vagy 
a korábbi felmérésekben nem szerepeltek. A táblá
zat az 1987. január 1-i állapotot tükrözi.

Vid Ödön

A barlangszakasz neve
Hosszúság (m)

dr. Jakucs L. Baradla csop. 
adatai felmérése

Főág, az aggteleki bejárattól a jósvafői mesterséges kijárat 
elejéig, a Libanonon keresztül 6 805 6 596

Denevér-ág 338 287
Oszlopok csarnoka, Labirintus 720 —

Paradicsom-ág kiépített szakasza — 301
Róka-ág 318 484

A Styx szifonos része a Hangverseny-teremtől 
az országhatárig 549 1 173

Rubikon-ág 172 176
Csernai-ág* — 1 295
Nehézút — 455
Vaskapu kerülő járatok* — 344
Olimposz — 132
Törökmecset-ág 1 126 1 054
Retek-ág az elágazásaival 2 748 —

Retek-ág — 2 343
Vörös-ág* — 1 220
Kúszó-ág — 258
Aranvutca 200 108
Meseország — 236
Ferde-terem — 106
Jósvafői Labirintus — 151
100 m-nél rövidebb oldalágak 

összesen 3 125 2 117
összesen: 16 101 18 836
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