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A HARMINCADIK ÉVFOLYAM
A Karszt és Barlang jelen számának fejlécén ezt a jelzést használhatnánk: XXX. évfolyam. Kerek 

három évtized telt el azóta, hogy a magyar barlangkutatók népszerű lapjának első száma 
napvilágot látott. A hatóság nem engedélyezte, hogy rendszeresen, folyóiratként jelenjen meg, 
kiadását esetenkénti felülvizsgálati procedúrához kötötte, ezért nem kerülhetett rá a periodikák 
szokásos évfolyam és szám jelzése. Csak a kiadás időpontjának feltüntetését hagyták jóvá: 1961.
I. félév. Későbbi kiadásoknál a „félév" szó lekopott a feliratból, s bár ma már jogszerűen 
használhatnánk az „évfolyam" jelzést, bibliográfiai okból nem kívánunk változtatni az eddigi 
gyakorlaton.

A Karszt és Barlang mostani száma újabb mérföldkő a szakma irodalmában. Nem volt még 
olyan kiadványsorozata a hazai szpeteológiának, mely ilyen szép kort ért volna meg. Igaz. a 
Kadic Ottokár szerkesztette kétnyelvű Barlangkutatás Höhlenforschung  1913-tól 1944-ig létezett, 
tehát 32 évet ölelt át. de ezen időközben pénzügyi nehézségek miatt csak 17 évfolyama jelent 
meg 27 füzetben, összesen 2375 oldal terjedelemben.

A Karszt és Barlang valódi elődje a Barlangvilág  volt. az 1926-ban önállósodott Magyar 
Barlangkutató Társulat népszerű folyóirata, melyet szintén Kadic szerkesztett. Eredetileg a lap 
negyedévenkénti megjelenését tervezték, de a célt sohasem sikerült elérni. 1927 és 1943 között 
összesen 27 füzet jelent meg 908 oldal terjedelemben.

A második világháború okozta kényszerű szünet után csak 1961-ben jelenhetett meg az 
újjászerveződött Karszt- és Barlangkutató Társulat lapja, a Ka rszt- é s Barlangkutató, illetve a 
következő évtől a Ka rszt és Barlang. Akkori szóhasználattal ez volt a „középlap", mely elsősorban 
a szárnyait bontogató új magyar szpeleológus generációnak kívánt segítséget nyújtani kutatásaik 
eredményeinek közzétételéhez, ugyanakkor a hazai barlangkutatás és a Társulat főbb eseménye
inek rögzítésével az utókor számára a krónikás szerepét is elvállalta. A füzetek megjelenését 
félévenkénti gyakorisággal terveztük, és ezt három évtizeden át sikerült is betartani úgy. hogy 
egyes években különböző nehézségek miatt összevont számok is megjelentek. 1961 és 1990 között 
48 füzet látott napvilágot összesen 2932 oldal terjedelemben.

Sajnos ma a magyar karszt- és barlangkutatásnak nincs idegen nyelvű, rendszeresen megjelenő 
kiadványa, amely a hazai kutatások tudományos eredményeit a világ számára közvetítené. A 
Karszt és Barlangnak ezt a funkciót is vállalnia kell, ezért lapunk hasábjain helyenként magyar és 
angol szövegek keverednek. Szíves elnézést kérünk olvasóinktól ezért a zavaró kettősségért, de 
kutatóink érdekében továbbra is vállalnunk kell ezt a külföldi szóvivői szerepet, sőt annak bővítését.

A jövőben szeretnénk még színvonalasabbá tenni lapunkat. Ehhez kérjük a magyar karszt- és 
barlangkutatók, szakíróink és fotósaink segítségét, mert az ő önzetlen közreműködésük nélkül 
törekvéseink nem valósulhatnak meg. A szerkesztők ugyanakkor a jövőben még inkább szívügyük
nek tekintik, hogy tetszetős, jól áttekinthető lapot adjanak az olvasók kezébe. 1991 -ben új. modern 
nyomtatástechnikára tértü nk át. s ez lehetőséget nyújt az eddigieknél változatosabb belső formák 
kialakítására, megőrizvén a lap eddigi megszokott rovatait. A főszerkesztő

THE THIRTIETH VOLUME
It was thirty years ago, that the first volume of the scientific review „Karszt és Barlang" (Karst 

and Cave) of the Hungarian Speleological Society was published in 1961. 48 issues have come 
out since then on 2932 pages. The bulletin publishes the latest results of the Hungarian speleolgical 
researches and explorations, gives information of the most important events of the international 
speleology and of the life of the Society.

The „Karszt és Barlang" represents the third generation of the speleological periodicals. The 
scientific review „Barlangkutatás -  Höhlenforschung" (Speleology) was published in Hungarian 
and in German between 1913-1944. The immediate predecessor of our journal the popular 
..Barlangvilág" (World of Caves) existed between 1927-1943. Both periodicals were edited by 
Ottokár Kadic, one of the most significant personalities of the Hungarian speleology.

„Karst and Cave" gives short English language resumes of the most important studies and 
reports of the significant events. Special entire English issues were published two times: in 1977 
and 1989 on the occasion of the international speleological congresses.. In the future we should 
like to make our review reach an even higher standard and be more useful for our foreign readers 
as well. Redactor-in-chief
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Karszt és Barlang, 1990. étf  II. füzet, p. 91-96., Budapest

A BUDAI BARLANGOK HÉVIZES KARBONÁTKIVÁLÁSAI

Kraus Sándor

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A szerző munkatársaival huzamosabb idő óta tanulmányozza a magyarországi barlangok, elsősorban a Budai
hegység hévizes eredetű üregrendszereinek ásványi kiválásait. Az alábbi tanulmányában összefoglalja eddigi 
kutatásainak eredményeit, egyeztetve a külföldi szakirodalommal, különösképpen az amerikai C. A  Hillnek a 
barlangi kiválásokról szóló könyvével A szerző tételesen sorra veszi a hévizes (és nem hévizes) eredetű barlangokban 
található képződményeket a borsókőtől a karfiol formájú alakzatokon át az aragonittűs kristálypamacsokig. Nem 
rejti véka alá, hogy több kiválás keletkezési módja még nem tisztázódott kellően, mivel korábban hévizes eredetűnek 
tartott képződmények előfordulnak hidegvizes üregekben is. További összehangolt nemzetközi kutatómunkára van 
tehát szükség, elsősorban a hazai és a hasonló kialakulása külföldi barlangok képződményeinek azonos módszerű 
vizsgálatához. Ezt megkönnyíti hogy munkatársaink is belekapcsolódtak az IGCP 299 elnevezésű nemzetközi 
karsztkorrelációs programba, és lehetőségük nyílik széleskörű tudományos tapasztalatcserére. (Szerk.)

Budapesten, a Duna partján a mélykarsztban felmele
gedett vizek lépnek felszínre. A forrás előtt keverednek 
a hegység felől érkező hideg karsztvízzel, ezért korróziós 
üregtágulás történik.

A hegység folyóteraszain különböző magasságokban 
találhatók az egykori feltöréseket jelző forrásmészkő- 
tömegek (Scheuer Gy.-Schweitzer F. 1980). A jelenleg 
ismert, összesen mintegy 23 km hosszúságú járathálózat 
fő üregesedése ezekkel a szintekkel megegyező magas
ságokban történt. A források a karsztvízszint változásá
val áthelyeződtek a hegység más pontjaira, és így több 
üregcsoport keletkezett (Takácsné Bolner K —Kraus S.
1989).

A  vízáramlás áthelyeződése, vagy a vízhozam csökke
nése miatt, a keveredési oldódást felválthatta a belső 
anyagátalakítás, így a kőzet feloldott anyagából többféle 
kiválás keletkezett.

A jégkorszak éghajlatváltozásának hatására a vízfor
galom (vízszint, vízáramlás, vegyi összetétel stb.) is 
erősen változott (Kraus S. 1982). Ez az oka, hogy a 
viszonylag kis területen levő barlangokban nagyon sok
féle kiválás található.

A vizsgált területen az üregek többsége felső-eocén 
mészkőben alakult ki, némelyik triász dachsteini mész
kőben vagy triász tüzköves dolomitban található. A 
barlangot befoglaló kőzet típusa vagy a kőzetet régebben 
ért vegyi hatások (pl. kovásodás) nem volt hatással a 
kiválásokra.

A Budai-hegységben végzett számos megfigyelés 
kiegészíthető volt a Pilis- és Gerecse-hegység, valamint 
az Esztramos-hegy hasonló eredetű anyagaival. Össze
hasonlításul felhasználtam a Barlangtani Intézet gyűjte
ményében levő mintákat. Néhány kiválás vékonycsiszo- 
latának mikroszkópos vizsgálata is megtörtént.

A külföldi szakirodalomból elsősorban C. A  Hill 
(1973) barlangi kiválásokról szóló összefoglaló könyvét 
vettem alapul.

Barlangi borsókő

A melegvizes eredetű kiválások leggyakoribb fajtája 
az átlagosan 5-10 mm átmérőjű gömbökben végződő, 
többnyire elágazó, hengeres szelvényű kiválás. Az egyes 
csoportok magassága 1-15 cm szokott lenni. Felszínük 
sima, sárgára vagy barnás színűre színezett a külső 
rétegbe belenőtt agyagtól. Kívül is fehér színűek ritkán 
fordulnak elő, nagy tömegben a József-hegyi-barlangban 
találhatók. Belsejük fehér, sokszor különböző árnyala
tokkal vékonyan rétegzett.

Mikroszkópi csiszolatban látható, hogy a kristályok 
növekedése rétegenként megállt, majd új generáció 
kezdett fejlődni (1. ábra). Ennek oka még nem teljesen 
tisztázott. Feltételezhető, hogy a barlangi tó fölötti légtér 
évszakosán különbözőképpen szellőzött. Nyáron feldú
sult a széndioxid, ezért szünetelt a kiválás (Müller P. 
szóbeli közlése). Hévízkutaknál ismert jelenség, hogy a
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kút lezárásakor megálló vízkőkiválás az ismételt meg
nyitás után új réteget alkotva fejlődik tovább (Balog A  
1978). Ugyanez történhetett a barlangi képződmények
kel is. Annál is valószínűbb ez a feltevés, mert a hévizes 
kiválások többnyire csak jól szellőzött helyeken (felszín- 
közeli járatokban vagy nagyobb omladékzóna közelében 
levő szakaszokban) fordulnak elő.

A borsókő elnevezés szó szerint a mozgó forrásvizek
ben kiváló pizolitot jelenti, de a magyar szaknyelv a 
barlangi kiválásokra is alkalmazza. C. A. Hill „pattoga
tott kukorica” (popcorn) néven tárgyalja a többi göm- 
bölyded kiválás között, amiket összefoglalóan korallsze- 
rű képződményeknek nevez.

A Szemlő- és a Ferenc-hegyi-barlangok felfedezése 
után sokat írtak az eddig ismeretlen kiválásokról, bogyó
cseppkőnek, szőlőkőnek, rózsa-cseppkőnek nevezve 
ezeket Képződésükről már kezdetben feltételezték lan
gyosvizű eredetüket, de erre tényleges bizonyíték még 
ma sincs.

Ozoray Gy. (1960) a Róka-hegyi-barlangból származó 
borsóköveket aragónitból átkristályosodottnak, vagy 
legalábbis aragonit köré kivált kalcitbevonatnak írta le. 
Gánti T  (1962) szintén aragonitkiválást feltételez, ami 
kalcitlá átalakulva megduzzadt, így felülete kidudoro
dott. Szerinte a folyamat többszöri ismétlődése alakította 
ki a borsókő jellemző alakját és szerkezetét.

Borsókőváltozatok

A sima felületű, gömbölyű borsóköveken kívül több 
alak ismert. Ezek többsége valószínűleg szintén melegvi
zes eredetű, míg néhány hasonló bizonyosan nem az. 
Ezek főleg más területen fordulnak elő, és itt csak 
összehasonlításul kerülnek ismertetésre.

Meleg vízből képződöttek

A Pál-völgyi-barlang kiválásai között gyakori a szög
letes borsókő. Ez 2-4 cm átmérőjű csoportokat alkot, 
melyeknek borsó-egyedei felületét romboéder-lapok al
kotják. Kifejlődésük erősen hasonlít a hidegvizes csepp- 
kőmedencék szegfű-kalcitjaira, mivel itt is egy központi 
kristály oldallapjaira nőttek rá a továbbiak. Képződésük
nél talán az alacsonyabb hőmérséklet és az egyenletes 
kiválási lehetőség volt a meghatározó.

Néhány milliméter átmérőjű gömböcskékből álló, 
ökölnyi méretű kiváláscsoportok borítják a Bátori-bar- 
lang jelentős részét. Hasonlók jellemzik a Ferenc-hegyi- 
barlang sok folyosóját, illetve a Szemlő-hegyi-barlang 
néhány részét. Jellegzetes alakjuk miatt fecskefészek- 
borsókőnek neveztük el ezeket.

Belső felépítésük nagyon sok, apró kiválásgömbből 
áll, amik szabálytalanul vannak egymás mellé nőve (2. 
ábra). Néhol visszaoldási és újranövekedési formák 
látszanak. Képződésük valószínűleg erősen változó ösz- 
szetételű, mozgó vízből történhetett. Ezt támasztja alá 
barlangon belüli előfordulásuk: forrásközeli, kisebb szel
vényű járatokban találhatók.

0  ' ' .  l e m  2  ■ 3

1. ábra. Szemlő-hegyi-barlangból származó borsókő 
mikroszkópi csiszolata

2. ábra. Ferenc-hegyi-barlangból vett borsókőminta 
csiszolatának mikroszkópi felvétele

Egyes barlangokban, illetve barlangrészeken a kiválá
sok ujjnyi hosszúságú, centiméter átmérőjű, hengeres 
formákban képződtek. Ezeknek korall-borsókő a nevük. 
A Budai-hegység üregrendszereiben ritkák, de Esztra- 
moson gyakoriak (3. ábra).

C. A. Hill könyvében szereplő korall-alakok meglehe
tősen különböznek ezektől. Ott egymástól távol levő, 
egy irányban álló ágacskák tömege borítja a felületet, 
nálunk többnyire egymással érintkezőén, elágazás nélkül 
megnyúlt, nem elvékonyodó végű borsók vannak.

A Szemlő-hegyi-barlang Rózsalugasának névadói a 
rózsa-borsókövek. Ezeknél a borsó gömbjét 2—4 mm
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széles kiválásgyűrű veszi körül gallérszerűen (4. ábra). 
Ritkán más barlangjainkban is előfordulnak. Jóval na
gyobbra nőtt ugyanez a típus a Rejtck-zsombolyban, 
ahol fülnek nevezik. Minden előfordulásuk agyagos 
barlangrészen van.

Kialakulását feltételezés szerint az okozza, hogy az 
agyaggal elborított felületből állt ki a régebbi borsók 
teteje, amit az új kiválás körülnőtt.

Más típusú továbbnövekedés (volt) látható a Róka- 
hegyi-barlangban. A koronás borsókőnél a szabályos, 
gömbölyű borsók csúcsáról áttetsző, néha elágazó nyélen 
ülő, 5-10 mm hosszúságú kalcit-romboéderek fejlődtek 
(5. ábra). Elvétve más melegvizes üregrendszerben is 
megtalálhatók (Beremendi-kristálybarlang, Esztramos 
stb.). Előfordulásaik más kiválásai alapján ezekről is 
valószínűsíthető, hogy egy újabb vízelöntés eltérő felté
telei miatt váltak ki.

Egy változatos kiválásokkal borított kisebb barlang
ban a kalcitlemezes aljzatot borsókövek borítják. Közü
lük néhol 5-8 cm vastag borsókő-gyertyák emelkednek 
10-20 cm magasra. Ezek sugarasan álló, szabályos 
borsókból állnak, amik között semmi tengelyre, központi 
anyagkiválásra utaló nyom nem látható. Elszórt elhe
lyezkedésük és egyetlen előfordulásuk miatt sem ismert 
képződésük oka.

A jégkorszak éghajlatingadozása a melegforrások 
vízhozamára és szintjére is hatással volt. A vegyi 
összetétel ezzel járó változása miatt sok részen erősen 
visszaoldódtak a kiválások egyes rétegei (6. ábra). Ezek 
a visszaoldott borsókövek nagy tömegben láthatók a 
Ferenc-hegyi-barlang új részeiben is.

Más helyeken cseppkövesedés indult meg, majd az 
újra visszatérő meleg vízből kiváló mészanyag beborítot
ta a hideg vizes kiválásokat. A Pál-völgyi-barlangban 
néhány heliktit van így megvastagítva. A Szemlő-hegyi- 
barlangban kukorica-cseppköveket lehet látni, amiket a 
függőcseppkőre nőtt borsókő gömböcskék hoztak létre 
(Padlás alatti rész).

Hideg vízből és levegőből kivált borsókövek

Nagy valószínűséggel hideg vízből vált ki az Aggtele
ki-karsztvidéken levő Szabadság-barlang víznyelő felőli 
részén minden felületet, falakat, cseppköveket beborító 
borsókő tömege. A szabályos gömböcskék megkülön
böztethetetlenek a melegvizes kiválásoktól. Képződési 
módjuk ismeretlen.

A felszínen levő kőzettömbök alsó oldalán gyakran 
látható 1-3 mm átmérőjű, sárga színű, 2-10 mm magas 
borsókiválások összefüggő tömege. Ez a földtani iroda
lomból ismert réti-cseppkő változata, amit nyugodtan 
nevezhetünk réti borsókőnek. A kőzetdarabon végig- 
csorgó esővíz vagy hóié a feloldott anyag egy részét az 
alsó oldalon lerakja, feltételezhetően a víz elpárolgása 
miatt.

A Baradla-barlangban néhány helyen 3-5 mm nagysá
gú gömböcskék fehérlenek egyes pontok körül. A rizs-

3. ábra. Hengeres formában képződött korall-borsókő 
mikroszkópi csiszolata

4. ábra. Rózsa-borsókőa Szemlő-hegyi-barlangból (Bor
zsák P. felv.)

szem-borsókövek a magasból érkező víz szétfröccsenő 
cseppjeiből váltak ki.

A barlangi levegő rendszeres áramlásának útvonalán 
a kiugró kőzetbordákon, csúcsokon, esetleg régebbi 
cseppköveken is 1-10 mm átmérőjű gömbök találhatók. 
Ezek a vékony nyélen ülő, gömbölyű kiválások a 
levegőben lebegő, apró, túltelített vízcseppekből épültek 
fel, ezért huzat-borsókonek nevezik őket (Rónaki L  
1980).

Az Alsó-hegy számos zsombolyának alsó részén nagy 
tömegben képződtek a zsomboly-borsókövek Feltételez
hető, hogy a lecseppenő és szétfröccsenő vízből, a 
hőmérsékleti egyenetlenség okozta enyhe légmozgás 
hatására csapódtak a falfelületek bizonyos részeire.

Barlangi karfiol

Fehér színű, esetleg sárgás, rücskös felületű, enyhén 
íves kiválástipus. 5-10 cm átmérőjű domborulatai erősen 
hasonlítanak a jói fejlett karfiolokhoz (7. ábra). A
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5. ábra. Koronás borsókő a Róka-hegyi-barlangból 
(Borzsák P.-Prágai A  /elv.)

6. ábra. Visszaoldott borsókövek a Bácskai-barlangból 
(Gazdag L. felv.)

Szemlő-hegyi-barlang zártabb részein gyakoriak; a Ku- 
szoda falait szinte teljesen ezek borítják.

Ebben a barlangban az Óriás-folyosóban a falfelülete
ket borsókő, a kisebb beugrókat barlangi karfiol borítja. 
Valószínű, hogy képződésük azonos vízből, de lassúbb, 
egyenletesebb kiválással történt. A ritkábban látható 
rétegek távol vannak egymástól. A kiválás felszínén 
gyakran felismerhetők a kalcitkristályok lapos rombo- 
éderei.

Alakjuk hasonlít C. A. Hill által „felhő” (clouds) 
néven említett képződményekére.

Ka leit lemez

A Duna partján levő melegvizű források némelyiké
nek állóvizű medencéjében milliméternél vékonyabb 
kiváláshártyák úsznak a viz felszínén (pl. Gellért-fürdő 
I. forrás). C. A. Hill könyvében „barlangi tutaj” (cave 
rafts) néven ír ezekről.

A párolgó víz túltelítettsége miatt a belehulló porsze
mek körül megindul a mészanyag kiválása. A vékony 
lemezkék idővel összefüggő táblákat alkotnak, amit a 
víz felületi feszültsége tart fenn. A kiválás felső (légtér 
felőli) oldala sima, alsó felén kalcitkristályok állnak ki 
belőle. A vékony lemezkék a legkisebb vízmozgás 
hatására összetörnek és a medence aljára hullanak, ahol 
tovább vastagodva összenőnek (8. ábra).

A magasabb szinten levő barlangjainkban sokfelé 
találhatók tenyérnyi méretű, néhány milliméter -  több 
centiméter vastagságú lemezek. Ezek közel azonos 
tengerszint feletti magasságokban, az egykori forrásszin
teknek megfelelően halmozódtak fel; 200 méteren a 
Mátyás-hegyi- és a Pál-völgyi-barlangban, 160 m szinten 
a Pál-völgyi- és a József-hegyi-barlangban. A falak 
kiugró részein egyesével lévő lemezek vannak, az üreg 
alját pedig több méter vastagságban boríthatják. A Pál- 
völgyi-barlang több pontján az egykori aljzaton felhal
mozódott és összenőtt lemezek tömege alól később a 
kitöltés lejjebb szakadt vagy kimosódott, ezért a kalcitle- 
mezek jelenleg hídként állnak. Az egykori kitöltés 
felszínén száradási repedések voltak, amiket az újabb 
vízelöntés kiválásai megőriztek a kalcitlemez-hidak al
ján. (Takácsné Bolner K -K raus S. 1989).

„ Karácsonyfa ”

30-200 cm magas, meredek oldalú, a barlang alján 
álló, elég szabályos kúpok. Felületüket borsókő borítja 
(Szemlő-hegyi-barlang), vagy néhány centiméteres kal- 
citlemezkék (József-hegyi-barlang). Legtöbbször csepe- 
gési pontok alatt találhatók, ezért eleinte hévizes kiválá
sokkal borított állócseppkőnek tartották. V. Panos 
(1960) a Zbrasov-i barlangi megfigyelések alapján gej
zírkúpoknak írta le őket.

Kialakulásukat a kalcithártyával borított tóba csepegő 
viz okozza. Ez mindig azonos helyen töri össze az úszó 
vékony kiválást, ami a vízfenékre hullva egyre magasodó 
halmokat alkot. A lemezkék itt vastagodásuk közben 
összenőnek, és kialakulnak a meredek kúpok (9. ábra). 
Egyes helyeken a kúp és a csepegési pont közti távolság 
csak méternyi, igy az egykori vízszint jól meghatározha
tó.

C. A. Hill könyvében „barlangi kúpoknak” (cave 
cones) nevezi ezeket, és a „karácsonyfa” (christmas tree) 
kifejezést 20-50 cm magas, aragonit tűkből álló bokrocs- 
kákra alkalmazza.

Apadási szinlők

A Pál-völgyi-barlang több pontján, azonos szinten (kb. 
160-165 m tengerszint feletti magasságban) a falfelület
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jelentős részét vízszintesen húzódó, centiméter szélesen 
kiemelkedő kiválások borítják. Az egymás fölött szabá
lyos távolságban levő bordák néhol 3-5 centimétemyire 
is kiálló „polcokat” alkotnak. Az egyes szinlők felső 
oldala sima, alja erősen rücskös. A fal mellett a víz 
feltapadási görbületének (meniszkusz) megfelelően fel
haj lanak.

Alakjuk és elhelyezkedésük miatt feltételezhető, hogy 
a lassan süllyedő, nyugodt vizű tó szegélyén történő 
kiválás ritka megjelenési formái, melyeket C. A. Hill 
„fólia” néven ismertet könyvében.

Kalcitszivacs

A Ferenc-hegyi-barlang sok hasadékában rostos, erő
sen lyukacsos, szivacsszerű kiválás van, ami a járat egész 
szélességét teljesen kitöltheti. A Bátori-barlangban szin
tén nagy területeken borítja a járat felső részét, illetve 
a falakat („északi fény”).

Az anyag milliméter átmérőjű szálak egymással pár
huzamos tömegéből áll. A rostok érintkezhelnek egy
mással, vagy köztük levő apró szemcsék közvetítésével 
tapadnak össze. Kézben könnyen szétmorzsolódnak.

Számos felszínközeli előfordulást találtak már a Gug- 
ger-hegy oldalában épülő házak alapozása során. A 
barlangokban is mindig az üregrendszer felső részén, a 
magasba nyúló járatokban alkot tömeges kitöltéseket. A 
Pál-völgyi- és Mátyás-hegyi-barlangban a feltételezett 
forráskürtőkben található, akár teljes szelvényében ki
töltve azt.

Képződésére sok elképzelés bizonyult már tévesnek; 
jelenleg sincs olyan magyarázat, ami az összes ismert 
lelőhelyre alkalmazható lenne. Valószínű, hogy a for
rásszint közelében, a vízszint alatt, vagy közvetlenül 
fölötte vált ki az anyag.

Farkasfog

A mészkő egyes nyílt töréseiben és kitöltetlen őskarsz- 
1os üregeiben több centiméter nagyságú, szkalenoéderes 
kalcitkristályok borítják a felületet (Kraus S. 1988). A  
vizsgálatok alapján ezek a pleisztocén melegvizes ürege- 
sedésnél és kiválásoknál jóval régebbiek, más körülmé
nyek között keletkeztek. A bennük levő zárványok 
vizsgálatával megállapították, hogy kb. 160 C' hőmér
sékletű vízből váltak ki (Gatterl. 1984). Erre akkor volt 
lehetőség, amikor a karbonátos kőzettömeget több száz 
méter vastag agyagtakaró fedte be, és az egész anyag 
átmelegedett a Föld belső hőjétől (Kovács J.-Müller P. 
1980).

A  nagyméretű kristályok oldhatósága lényegesen 
rosszabb a kőzet szemcséinél, ezért az üregesedés során 
helyben maradtak, kipreparálódtak. Egyes szakaszokon 
(általában a kristálytani c-tengellyel párhuzamosan) ros
tos-tűs oldás látszik bennük.

Alakjukra utal a C. A. Hűlnél használt név is: 
„kutyafog-kristály” (dogtooth spar).

7. ábra. Karfiolhoz hasonlító kalcitképzodmény a Szem- 
lő-hegyi-barlangból (Borzsák P. felv.)

8. ábra. Összenőtt kalcitlemezkék mikroszkóp! csiszolata 
a Szemlő-hegyi-barlangból

Aragonit

A Budai-hegység barlangjaiban ritkán láthatók tűs 
aragonit-kristályok. A József-hegyi-barlangban vannak 
szebb csoportjaik, de kis mennyiségben előfordul a 
Tábor-hegyi- és a Szemlő-hegyi-barlangban is.

A milliméternél vékonyabb, de gyakran centiméternél 
hosszabb kristálytűk többnyire borsókőre települve, 
ecsetszerű csoportokban fejlődtek ki. Előfordul, hogy a 
színtelen, illetve fehér tűkön gombostű-fejnyi sárgás
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9. ábra. Kalcitlemezkékből összeállt kúp a Szemlő-hegyi- 
barlangban (Borzsák P. /elv.)

10. ábra. Aragonitképződmények a dorogi Hungária 
MészüzemkőfejtőjéneklI. barlangjából (Gazdag L.felv.)

csomók vannak (10. ábra). Ezek képződése már a 
barlang levegőjéből történhetett. A pára lecsapódik a 
kristályokon, oldja azokat, majd a tűk végén már kalcit- 
szerkezettel újra kiválik az anyag (Bognár L. 1985).

Magnezit

A Mátyás-hegyi-barlang egyik ősi forráskürtője triász 
tűzköves dolomitban van (Erdőhát-úti-barlang). Ebben 
nagytömegű kalcitszivacs alatt 5-15 mm átmérőjű, 
hófehér gömböcskék halmaza található. Felületük szára
dási repedésekkel mintázott, belsejük földes törésű, 
egynemű anyag. Az egyes gömböcskék kissé össze 
vannak tapadva. A köztük levő hézagokban néhány 
víztiszta kalcitkristály-halmaz is van.

A kiválás anyaga röntgendiffrakciós vizsgálattal tiszta 
magnezitnek bizonyult (MgCCb). Ez a jellegzetesen 
hévizes ásvány a befoglaló kőzet anyagából képződhe
tett.

Alakja és színe miatt megérdemelné a „pattogatott 
kukorica” elnevezést, ez azonban újabb zavart okozhatna 
a borsókő angol neve (popcorn) miatt.

Kraus Sándor 
Budapest 

Ságvári Endre út 30.
H-1039

I R O D A L O M

BALOG A. (1978): A hazai termálvizek kicsapódási termékeinek {szilárd 
fázisának) mineralógiai-geokémiai vizsgálata -  Kézirat. Szakdolgozat, 
ELTE Ásványtani Tanszék

GÁNT1 T .(l962): A  borsóköszerü képződményekről -  Karszt és Barlang,
I. pp. 15-17.

HILL, C. A  (1973): Cave minerals -  Hunstwill, USA 
KRAUSS  (1982): A Budai-hegység hévizes barlangjainak fejlődéstörté

nete -  Karszt és Barlang, I. pp. 29-33.
KRAUS S  (1988): Eocén őskarsztos üregek a Mátyás-hegyi-barlangban

-  Karszt és Barlang, 11. pp. 79-80.
KRAUS S. (1990): Beszámoló az 1990. évi tevékenységekről -  Kézirat. 

MKBT Adattár
LEÉL-ŐSSY SZ. (1990): Kristálybarlang a lakótelep alatt -  Természet 

Világa, 4. pp. 156-159.
OZORAY GY. (1960): A budapesti hévizes barlangok ásványos kitöltése

-  Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató, nov., pp. 471-487.
PANOS, V. (1960): A Budai-hegység hévforrásos karsztja -  Hidr.

Közlöny, 5.
PLÖZERI. (1977): A  Hévízi-tó forrásbarlangjának feltárása -  Karszt és 

Barlang, 1-11. pp. 65-66.
RÓNAKI L  (1980): A  borsókő, mint huzatindikátor -  Karszt és Barlang,

II. pp. 103-104.
SCHEUER GY.-SCHWE1TZER F. (1980): A  budai hévforrások fejlődés

története a felsőpannontól napjainkig -H idr. Közlöny, 11. pp. 492-500. 
TAKÁCSNÉ BOLNER K.-KRAUS S. (1989): A  melegvizes eredetű 

barlangok kutatásának eredményei -  Karszt és Barlang, l-U. pp. 61-66.

CARBONATE DEPOSITION 
IN TH E THERMAL-WATER CAVES OF BUDA 

MOUNTAINS

The author together with his colleagues have been 
studying for a long time the mineral depositions of the 
Hungarian caves, first of all of the thermal-water cave 
systems of the Buda Mountains. In his study he sums 
up his results with regard to the foreign scientific 
literature, especially to the book of the C. A. Hill on 
cave minerals. The author deals with the formations of 
the thermal-water caves one by one (and those of the 
non-thermal-water caves as well) from the pisolite 
through the cauliflower formations up to the crystal- 
puffs with aragonite-needles. The author does not deny 
that the way of the formation of several depositions is 
not cleared up yet, as formations regarded earlier of 
thermal-water origin can be found in cold-water cavities 
as well. Further joined international research is needed 
to investigate with the same methods, first of all, the 
formations of the Hungarian caves together with those 
of foreign caves of similar genesis. It has become 
possible as our colleagues joined the international karst 
correlation program called IGCP 299 and so they have 
the opportunity for a broad scientific exchange cf 
working methods. (Redactor)
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RÉTEGAZONOSÍTÓ ÁSATÁS A PESKŐ-BARLANGBAN

Dr. Hír János

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A bükki Peskff-barlangban 1913-tól kezdődően több alkalommal is végeztek kutatásokat, melyek során a kitöltés 
jelentős részét kézi válogatás után hányára öntötték, vagy átforgatták. Bolygatatlan rétegsor így csak a barlang 
hátulsó részében maradt. 1987 augusztusában a szerző és csapata kitisztította a VERTES L. (1965)-féle szelvényt, 
és fauna vizsgálat céljára a profilból 10 cm-ként 40-60 dm3 térfogatú üledékmintákat gyűjtött Feldolgozás után az 
anyag az 1. táblázatban feltüntetett faunát eredményezte.

A Bükk-fennsík D-i peremén, a Peskő (860 m) D-i 
sziklafalában 745 m tszf.-i magasságban nyíló Peskő- 
barlang egyike azoknak a tág szádájú forrásbarlangok
nak, melyekben a század eleje óta több alkalommal is 
végeztek ősrégészeti, őslénytani célú ásatásokat. A Pes- 
kő-barlang első ásatója HILLEBRAND J. (1913) volt, 
aki 1912 nyarán végzett háromnapos munkája alapján 
leírta a Peskő-barlang szelvényének legalapvetőbb jel
legzetességeit: a holocén talaj alatti „vörös réteget”, 
amelyre mikrofauna és rénszarvas maradványai jellem
zők, alatta pedig a főleg barlangi medve csontjait 
szolgáltató szinteket. Ugyancsak ő említi, hogy az ember 
nyomai a teljes szelvényben végig követhetők. A munkát 
1913-ban FŰIK GY. (1914) folytatta, aki a kitöltés 
feltárását a barlang közepéig elvégezte. A „vörös színű 
rágcsálós rétegből” nagy mennyiségű kisemlős- és ma
dár-anyagot gyűjtött, valamint leírta a legalsó „sötétbar
na laza homokos réteget”. Ezzel a barlang rétegsorának 
ismerete lényegében teljessé vált.

1929-ben KAD1Ó O. (1944) felmérte a barlangot, majd 
1934-ben és 1939-40-ben nagyszabású ásatást végzett 
benne kb. 180 m2 alapterületen. Ezek után bolygatatlan 
kitöltés már csak a Kadic vázlata (1. ábra) szerinti 18. 
szelvény mögötti területen maradt, ahonnan csak a 
holocén talajszint hiányzik.

1955-ben VÉRTES L. (1956, 1965) dolgozott a bar
langban Jánossy Dénes segítségével. Ennek során 2,5 
m területet ástak fel és gazdag paleolit-anyagot gyűjtöt
tek be. VÉRTES L. (1956) a szelvény alapos szedimento- 
lógiai- és mineralógiai vizsgálatát is elvégeztette, mely
nek eredményeire őséghajlati következtetéseket épített. 
Ugyancsak Vértes Lászlónak a legalsó sötétbarna réteg
ből vett csontmintája alapján végzett a groningeni labo

ratórium C14 vizsgálatot is 34 600 ± 580 év eredménnyel 
(GFYIIM. et al 1969; KROLOPP E. 1977).

Főleg Éhik és Kadic ásatásai során nagy mennyiségű 
gerinces maradvány került elő, melyet rétegek szerint 
kézi válogatással gyűjtöttek. Finomrétegtani igényű

1. ábra. VÉRTES L. (1956) szelvényének elhelyezkedése 
(V) a Peskő-barlang alaprajzán (KADIC O. 1944.)

Fig. 1. Situation o f  the reinvestigated VÉRTES L  
(1956)’s section on the map o f  KADIC (1944).
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S o r a z  m i n u t u a  L . 1 o , 5 2 2 . 4
O c h o t o n a  p u a i l l a  /P A L L A S / 3 1 , 6 1 1 , 2 1 1 . 7 1 2 , 6 1 1 . 7 1 1 . 6 1 - 1 2 , 3 1 1 . 9
C i t e l l u a  c i t e l l o i d e a  KORMOS

S l c i a t a  a u b t i l l e - b e t u l i n a 2 l . o 1 1 , 2
A po de m u*  s y l v a t l c u a - t a u r i d u a

S p a l a x  l e u c o d o n  QORDLANN
-

C r l c e t u a  c r i c e t u a  L . 1 o , 5
C l e t h r i o n o m y e  g l a x e o l u B  /SCHREBER/ 6 3 , 1 1 1 . 2 I - X T 1 2 , 6 1 1 , 7 1 1 , 6 1 - 1 2 , 3 1 1 , 9
A r v i c o l a  t e r r e s t r i a  L . 2 l , o 1 1 . 2 1 , 7 1 2 . 6 - - 1 1 , 6 1 2 - - 1 1 , 9
M i c r o t u e  o e c o n o m u e  /P A L L A S / 11 5 , 8 9 1 1 . 1 7 1 2 , o 4 l o  , 2 ~ 7 ~ ~TT7o H STT* 3 2 6 1 3 . 6 4 7 . 5
L i c r o t u *  g r e g a l i s  PALlAS 13 6,6 17 2 1 , o l o 1 7 , o 4 l o  , 2 9 1 6 , 8 12 1 9 , 7 3 1 3 6 , 6 3 5 . 7
M i c r o t u e  a r T a l l B  PALLAS 125 6 5 . 8 38 4 7 , o 29 5 o , o 2o 5 1 , 3 7 3 5 , 4 28 4 5 . 9 l o 13 22 5 c  , o 31 5 5 . 5
M l c r o t u a  a g r e a t i a  L . 3 1 . 6 - - 2 3 . 4 4 l o  , 2 5 l o  , 4 6 1 3 . 1 - 3 2 4 , 6 5 9 , 4
L u s t e l a  e n s i n e a  L . - - 1 1 . 2 - - - - 1 1 . 7 - - 1 2 . 3 - .

L u a t a l a  n i v a l i a  L . 2 1 , 0 2 2 , 4 - - 1 2 , 6 - - 1 1 . 6 1 1 1 2 , 3 1 1 . 9
U r a n s  a p e l o e u a  ROSENLÜLLER-HEIHR. 1 o , 5 3 3 . 7 5 8 . 6 1 2 , 6 5 l o  , 4 3 4 . 9 2 2 3 5 , 7
H y a e n a  a p e l a e a  COLDPUSS

A l c a e  a l c e a  / L . /
R a n g i f e r  t a r a n d u a  / L . / - - - - 1 1 , 7 -
C e r v i d a e  i n d e t . - - - - - - - - - - - - 1 - 1 Í 2 , 3 - -

Ö a a z a a e n : 19 o 99,5 61 9 9 . 6 58 l o l , 2 39 l o o  , 1 48 9 6 , 1 61 9 9 . 7 28 25 44  p o o , 2 53 l o o ,  1

"" m inták száma 

ta x o n o k  -— ____
1 1 . 1 2 . 1 3 . 1 4 . 1 5 . 1 6 . 1 7 . 1 8 . I 9 . 2 o .

d b. % d b . % db. % d b . d b. d b. % d b. d b. db. * d b. %

P is c e s  in d e t . - - 1 2 ,o 1 1 . 7 - - - - - - - 2 2 t o 1 1 .6
R ana s p . 1 1 ,8 - - - - - - 1 2 ,o 1 - - _ _
L a c e r t a  s p . 2 3 , 6 1 2 ,o - - - - - - - 1 1 ,6 _ _ _
O p h id la  i n d e t . 1 - - _ _ _ _
C o rv u s  c o r a x  L . - 1 l . o _ _
A v e s  in d e t . - - 1 2 ,o
C h ir o p t e r a  i n d e t . 1 1 ,6 - - - -
T a lp a  e u ro p a e a  L . 1 1 ,8 1 2 ,o - - - - - - 1 1 1 .6 - - - -
S o r é i  a r a n e u s  L . 1 1 ,8 2 4 ,o 1 1 , 7 - - 2 4 , 0 - - - 8 e ,2 3 4 , 9

S o r e x  m in u tu s  L . 1 1 ,0 - -
O cho ton a p u a i l l a  /PALLAS/ 1 1 ,8 1 2 ,o 1 1 , 7 - - 1 2 ,o 1 1 1 ,6 1 1 ,0 - -
C i t e l l u s  c i t e l l o i d e a  KORIIOS 1 1 ,6 - _ _ _ - - 1 2 .0 - - - 1 1 ,0 1

S i c l s t a  B u b t i l i e - b e t u l i n a

Apodemus s j l v a t i c u a - t a u r i c u s - - 1 2 ,o 1 1 , 7
S p a la x  le u c o d o n  HuRDfcAJW 1 1 ,0 - -
C r lc e t u a  c r l c e t u s  L . 1 1 ,8 1 1 ,6 - - - ~

C le th r io n o m y a  g l a r e o l u a  /SCHREBER/ 1 1 ,8 1 2 ,o 2 3 , 4
A r v ic o la  t e r r e s t r i s  L. 2 3 . 6 4 8 ,o 1 1 , 7 1 1 1 2 ,0 3 2 3 , 1 1 1 .0 1 1 ,6

L i c r o t u s  oeconom us /PALLAS/ 5 9 ,o 2 4  ,o 6 l o , 3 3 2 3 6 ,o 1 0 1 4 ,o 1 1 ,0 1 1 .6

t i c r o t u s  g r e g a l i s  PALLAS 5 9 ,o 3 6 ,o 5 8 ,6 1 5 7 1 4 ,o 3 lo 1 5 , 6 6 6 ,1 6 9 . 8

M ic r o tu s  a r v a l i s  PALLAS 2 9 5 2 . 7 21 4 2 . 8 3 2 5 5 ,o 1 7 1 1 26 5 2 , 0 7 3 2 5 o ,o 7 1 7 2 , 4 4 5 7 3 , 6

L lic r o lu s  a g r e a t i a  L . - _ 1 2 ,o 1 1 , 7 2 2 4 , 0 1 - - - - - -

K u s t e la  e rm in e s  h . - - 3 e .o - - - - 1 2 ,o 1 - - - - " -

A u s ie l a  n i v a l i s  L . - - 2 4 , 0 1 1 , 7 i - 1 2 ,o - -• - 1 l . o 1 1 ,6

U rsu s  B pelaeu fl ROSEÍÍIÍÜLLER-HEIRR. 4 7 , 3 3 6 ,o 5 8 ,6 2 2 3 6 ,o 2 5 7 , 8 3 3 ,o 2 3 , 3

H yaena a p e la e a  COLDPUSS 1 1 ,6 - - - -

A l c e s  a l c e a  L . - - 1 2 ,o - - - - - - - - - - - - -

R a n g i íe r  ta r a n d u s  / L ./

C e r v id a e  in d e t . 1 1 ,6 - _ 1 1 . 7 - - 1 2 ,o -  i - - - - -

ÖAÍZASftn : 5 5 9 9 , 6 4 9 9 6 , 5 5 8 9 9 , 5 2 6 2 4 5 o lo o  ,o 2 2  | 6 4 lo o  ,1 9 6 9 9 , 7 6 1 9 9 , 8
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1. táblázat A Peskő-barlangban 1987-ben gyűjtött gerinces maradványok jegyzéke (egvedszámokkal). 

Table 1. List o f vertebrate finds collected in the Peskő Cave in 1987 (individuals).



h ír  j.2. ábra. A Peskő-barlang ásatási szelvénye a VÉRTES L. (1956)-fé!e 
kutatóárokban, A rétegek KADIC O. (1944) szerint: 1. sötétbarna barlangi 
agyag, 2. zöldesszürke barlangi agyag, 4. világossárga barlangi agyag, 5. 
fekete humusz, 8. legújabb feltöltés. A rétegek HÍR J. szerint: A  szürke 
kőzettörmelék B. szürkésbama kőzettörmelék C. világosszürke kőzettörme
lék D. szürke kőzettörmelék E. barna kőzettörmelék F. sötétbarna 
kőzettörmelék
Fig. 2. The section o f the Peskő Cave in the p it o f  VÉRTES L. (1956). The 
layers after KADIC O. (1944): 1. dark brown cavemal clay, 2. greenishgrey 
cavemal clay, 4. light yellow cavemal clay, 5. black humus, 8. youngest 
material. The layers after HIR J.: A  grey debris, B. greyishbrown debris, 
C. light grey debris, D. grey debris, E. brown debris, F. darkbrown debris.

mennyiségi gyűjtések sohasem történtek. Ezt a hiányt igyekeztünk csopor
tommal pótolni, amikor VÉRTES L. (1956, 1965) szelvényét kitisztítva 
abból 10* cm-ként 40-60 dm3 térfogatú mintákat gyűjtöttünk. Ezeket a 
Peskő-ház melletti forrásokban iszapoltuk.

Az általam ábrázolt szelvény (2. ábra) annyiban különbözik KADIC O. 
(1944) ábráitól, hogy az utóbbin a világossárga barlangi agyag (4. réteg) 
a feltárt terület teljes hosszában megtalálható. Az 1987. évi ásatás 
alkalmával ilyen színű réteg jelenlétét nem észleltük, Természetesen 
felesleges önmagában a réteg szüléről vitatkozni. Ennél lényegesebb, hogy 
MOTTL M. in KADIC O. (1944) leírása szerint a világossárga rétegre a 
tundrái jellegű kisemlős-együttes jellemző: Microtus gregalis (szibériai 
pocok),Microtus nivalis (havasi pocok), Microtus oecorwmus (patkányfejű 
pocok), Dicrostonyx torquatus (örvös lemming) jelenlétével. Ehhez képest 
figyelemre méltó, hogy az 1987. évi szelvényben végig dominál a Microtus 
arvalis (mezei pocok); a havasi pocok és a lemming pedig nem kerültek 
elő (3. ábra). Valószínűnek tartom, hogy Kadic tévedhetett, amikor a

KAOtC Ol / 1944 /
em „

3. ábra. A Peskő-barlang szelvényének pocokdiagram ja, az ebből számított júliusi kőzéphőmérsékletek görbéje, 
valamint néhány egyéb lelet szelvénybeli eloszlása. 1. Microtus gregalis (szibériai pocok), 2. Microtus agrestis 
(csalitjárópocok), 3. Microtus oeconomus (patkányfejüpocok), 4. Microtus arvalis (mezeipocok), 5. Clethrionomys 
glareolus (erdei pocok), 6. Arvicola terrestris (vízi pocok).

Fig. 3. The vole diagram o f the section from the Peskő Cave. The mean July temperatures counted from the vole 
fauna. The distribution o f some other finds (kovaszilánk = flint splinters).
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világossárga réteget a barlang hátsó részen is feltüntette. 
Az újabb faunavizsgálat azt látszik bizonyítani, hogy a 
VÉRTES L. (1956)-féle szelvény csaknem teljes egészé
ben a korábban „alsó sötétbarna és zöldesszürke” néven 
leírt rétegekkel azonos. A világossárga réteg pedig -  a 
vörös rágcsálós szinthez hasonlóan -  valahol a barlang 
közepén kiékelődhetett.

A kitöltés kronológiai helyzetéről mérvadó JÁNOSSY 
D. (1979) véleménye, aki szerint a sötétbarna és a 
zöldesszürke réteg „középső wiirm”, míg a téglavörös 
és a sárga „felső würm”. Az 1987. évi ásatással előkerült 
új anyag nem teszi szükségessé ennek gyökeres felül
vizsgálatát, csupán finomabb módosítását. Ennek lénye
ge, hogy a vizsgált szelvény döntő része egy interstadiá- 
lis felmelegedéssel párhuzamosítható. Ezt világosan 
bizonyítja a szelvény kisemlősfaunája és a pockok 
eloszlása alapján szerkesztett júliusi középhőmérsékleti 
görbe, amely helyenként meglepően magas értékeket ér 
el. A fauna, a korábban gyűjtött paleolit anyag és a C14 
adat együttesen kizárják, hogy esetleg egy „alsó würm” 
interstadiálissal való párhuzamosítás is szóba jöhetne.

A radiometrikus dátumot természetesen nem tekintem 
abszolútnak, inkább tájékoztatónak. E mellett tény, hogy 
a különböző felső-pleisztocén őséghajlati görbéken 
(KORDOSL. 1979, 1987; .LABEYRIE J. 1984; PÉCSI 
M. 1977) fellelhető egy vagy több melegcsúcs 25 és 35 
ezer év között.

Ha nem is teljes mértékig bizonyítottnak, de megala
pozottnak látszik az a feltevés, miszerint a Peskő-barlang 
VÉRTES L  (1956)-féle szelvényének anyaga párhuza
mosítható a Ny-európai felső-pleisztocén felosztás (LA
BEYRIE J. 1984; RINGER A  1988) Hengelo interstadi- 
álisával.

Dr. I lír János 
Pásztó 

Postafiók 15. 
H-3060
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LAYER IDENTIFYING EXCAVATION 
IN THE I’ESKŐ CAVE

Hie Peskő Cave is situated in the Southern margin of 
tire Bükk Plateau in cliff below the Peskő Hill (860 m 
above sea level). Paleontological and paleoantropologi- 
cal excavations were effected in the cave by HILLEB- 
RAND J. (1913); ÉHIK GY. (1914); KADlC O. (1944) 
and VÉRTESE (1956,1965) on surface 180 m2. MOTTL 
M. in KADlC O. (1944) divided 2 part of the section 
from paleontological point of view.

1. Lower group of layers (1.-2.). The bones of the 
cave bear were the most frequent here.

2. Upper group of layers (3.-4.): where the finds of 
raindeer and arctic micromammals were characteristic.

In 1987 we organized our work with the aim of 
collecting microvertebrate material from all 10 cm thick 
levels of the section with washing and sieving of the 
debris. During the previous excavations this method 
wasn’t used.

The paleolit culture collected from the section was 
determined as aurignacian (KADlC O. 1944; VÉRTES 
L. 1965). There are no serious differences in the question 
of the geochronokigical position of the layers at the 
different authors (JÁNOSSY D. 1979, 1986; RINGER Á  
1988; VÉRTES L  1965). 'The lower layers are regarded 
„middle würmian” and the upper group is determined 
as „upper würmian”. After the new collection we needn’t 
change these ideas essenlialy.

On the basis of the vole-diagram (Fig. 3.) and the 
paleoclimatic curve („vole thermometer method” after 
KORDOS L  1977) we can state the absence of the arctic 
micromammal fauna in the present section. The material 
of the profile was formed for the most part during a mild 
and dry climate. Possible it was the Hengelo interstadial, 
because in Groningen a C examination was effected 
on a bone sample from the first layer with result 34 600 
± 580 a (GEYH M. e t  a l 1969; KROLOPP E. 1977). 
On the basis of the paleontological, archaeological 
materials and the C14 date we can eject the possibility 
of the correlation with older interstadials.

100



Karszt és Barlang, 1990. évf. II. füzet, p. 101-104., Budapest

ADATOK A GERECSE-HEGYSÉG BARLANGJAINAK 
KITÖLTÉSI VISZONYAIHOZ

Szablyár Péter

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A szerző a Karszt és Barlang előző, 1990.1. számában ismertette a jósvafői Kossuth-barlang emeleti szakaszából 
vett agyagminták ásványi összetételére és szemcsenagyságára vonatkozó laboratóriumi vizsgálatainak eredményeit. 
A jelen tanulmányában folytatja a megkezdett üledékvizsgálati sorozatot, s ezúttal a Gerecse-hegység barlangjaiból 
származó agyagmintákat dolgozottfel Az elemzés kiterjedt a kémiai összetétel és a szemcseméret meghatározására, 
felhasználva a termikus analízis és RTG-diffraktométeres vizsgálati módszereket. A barlangi üledékek részletes 
vizsgálata elsősorban a barlangfejlődés kutatásához nyújt fontos alapadatokat, ezért a szerző az ilyen jellegű 
vizsgálatok kiterjesztését javasolja más barlangokban található üledékekre is. (Szerk)

A z  MKBT Észak-dunántúli Területi Szervezete által 
1990-ben Tardosbányán megrendezett központi kutató
tábor kapcsán mód nyílt a terület néhány korábban feltárt 
barlangját is felkeresni és azokban mintagyűjtést végezni 
a kitöltési viszonyok tisztázása érdekében. A vizsgálatok 
alapvetően arra irányultak, hogy a terület barlangjai 
jellemző anyagkitöltéseinek vizuálisan jól megkülön
böztethető alaptípusait fizikai-kémiai tulajdonságaikkal 
jellemezzék.

Mintavételi helyek
A vizsgálatok elvégzéséhez az alábbi helyeken gyűj

töttek mintákat:
1. minta: Pisznice, Határ-barlang, vörös színű, mész

kőtörmelékes agyag,
2. minta: Pisznice, Szeglet-barlang, szürke színű, 

mészkőtörmelékes agyag,

3. minta: Pisznice-barlang, a nagy gömbüst alatti 
feltárás, barna színű, mészkőtörmelékes agyag,

4. minta: Pisznice-barlang, átjáró feletti repedéskitöl- 
tés, szürkés-zöld színű, márgás agyag,

5. minta: Pisznice-barlang, áthalmozott, szürkés-fe
hér, apró közettörmelékes agyag,

6. minta: Pisznice-barlang, Palota-ág, ajtótól 40 m-re, 
zöldes-szürke, „bogyós” felhalmozású agyag.
(A Pisznice-barlang mintavételi helyeit az 1. ábra 
mutatja.)

Az elvégzett vizsgálatok

A mintákon az alábbi vizsgálatokat végezték el:
-  kémiai összetétel meghatározása,
-  termikus analízis,
-  RTG-diffraktométeres vizsgálatok,
-  szemcseszerkezet meghatározása.
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A minták kémiai összetételét az 1. táblázat foglalja 
össze. A 7. oszlopban -  a 4. minta összehasonlíthatósága 
érdekében -  GRASSELY (1960) gerecsei dachsteini 
mészkő rétegek közül gyűjtött lágy, pelites finomságú 
„zöldagyag” vizsgálatainak kémiai összetétel eredmé
nyeit ismertetjük.

A kémiai összetétel

A  négy mintán végzett vizsgálat eredményeit a 2. ábra 
görbéi mutatják. Az 1., 2., 6. számú minták szinte 
egyveretű lefutású TG, DTG és DTA görbéitől markán
san eltérőek a 4. számú minta görbéi, jelezve a rétegközi 
betelepülés anyagának genetikai különbözőségét.

Termikus analízis

2. ábra. A termikus analízis eredményeinek diagraMjai (1., 2., 4. és 6. számú minták)
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RTG-diffraktométeres vizsgálatok

A minták diffraktogramjait a 3. ábra mutatja, értékelé
sét a 2. táblázat foglalja össze.

A befoglaló üregek genetikájából következően -  a 4. 
minta kivételével -  valamennyi minta domináns eleme 
a kaiéit. Ugyancsak a hidrotermális kőzetátalakulásra 
utal a minták illit-halloysit agyagásványtartalma is. A 
terület barlangjaiban található vörös agyagok jellegzetes 
színét hematit tartalmuk okozza, míg a szürke színű 
agyagok vas ásványa a sziderit.

A 4. számú minta diffraktogramja is döntően eltér a 
többi mintától, a genetikai különbözőségre utal.

Szemcseszerkezet meghatározása

A minták szemcseszerkezetét a 4. ábra mutatja. Közel 
azonos lefutásukkal az 1., 2., 5. és 6. múlták áthalmozó- 
dásuk hasonló körülményeire utal. Jellegében legjobban 
a 4. minta görbéje tér el, ami rétegközi betelepülése 
következtében jól értelmezhető.

Bár a terület barlangjainak tudományos igényű feldol
gozása több mint egy évtizede tervszerűen folyik (JU
HÁSZ 1981, 1982, 1986), a barlangok kitöltéseinek 
vizsgálata -  néhány vizuális megfigyelés leírásától elte
kintve -  még nem kezdődött meg. A fenti adatok 
közlésével e vizsgálatok kiterjesztésére és tervszerű 
végzésére kívántuk irányítani a területen kutatók figyel
mét.

Szablyár Péter 
Budapest 

Váralja u. 15.
H-1013

3. ábra. Az agyagminták RTG-diffraktogramjai
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1. táblázat

Elemzett alkotó
M i n t a s z á m

1 2 3 4 5 6 7

Si02 % 40,4 33,2 8,8 ' 47,1 11,7 30,44 45,07

AI2O3 % 14,5 17,3 5,5 22,7 5,9 14,3 24,15
CaO % 13,7 18,2 35,8 0,84 42,3 20.4 2,4

MgO % 1,4 1,4 1,4 3,4 1 ,0 2,2 5,0

CO2 % 9,2 11,9 19,7 0,19 30,4 14,3 -
Fe2C>3 % 5,6 3,5 1,8 6,4 1,1 3,5 4,84

2. táblázat

M i n t a s z á m
1 2 3 4 5 6

kvarc*
kalcit
illit-halloysit
kaolinit
hematit

kalcit*
kvarc
illit-halloysit • 
kaolinit 
dolomit 
szi derít

kalcit*
OH-apatit*
illit-halloysit
anatáz

illit*
halloysit
kaolinit
anatáz

* sorrendben a fő tömegét alkotják a mintának

kalcit*
illit-halloysit
dolomit

kalcit
illit-halloysit
dolomit
anatáz
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DATA ON THE FILLINGS OF CAVES 
IN THE GERECSE MOUNTAINS

In the previous issue of „Karszt és Barlang” (1990, 
I.) the author presented the result of his laboratory tests 
concerning the mineral compound and grain measure of 
clay samples taken from the upper section of the Kossuth 
Cave at Jósvafő. The present study gives the result of 
his further research on deposits -  this time he worked 
out the clay samples taken from the Pisznice Cave in 
the Gerecse Mountains. The analysis intended to decide 
the chemical compound and the grain measure using the 
research methods of thermal analyze and the RTG 
diffraction-meter. The detailed analyze of the cave 
deposits supplies important data for the research of the 
development of caves, that is why the auther suggests 
the extension of such kind of investigations to the 
deposits of other caves as well. (Redactor)

SOKNYELVŰ SZÓTÁR
A Nemzetközi Barlangkutató Eszperantista Szakcso

port Vukov Péter szerkesztésében 14 nyelvű eszperantó 
barlangkutató értelmező szótárt adott ki SPELEOLO- 
GIA B1LDVORTARO cimen.

A 83 kifejezést, ill. fogalmat tartalmazó füzetet 3 
tematikus ábra egészíti ki, amelyek a felszíni és felszín

alatti morfológiai jelenségek és a barlangi képződmé
nyek képi megjelenítésével teszik egyértelműen azono
síthatóvá a fogalmakat.

A kis füzet gyakorlati alkalmazásához az eszperantó 
nyelv ismerete nem szükséges!

Szablyár Péter
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Karszt és Barlang, 1990. évf. II. fiizet, p. 105-116., Budapest

PALEOKARSZT FÖLDTANI MODELLEK

Korpás László-Juhász Erika

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A szerzők irodalmi tanulmányok és saját kutatási tapasztalataik alapján vázolják a paleokarsztok szerepét és 
jelentőségét a nyersanyagok képződésében, valamint felhalmozódásában. Összegzik a paleokarsztra vonatkozó 
jelenlegi ismereteket, megadják azok diagnosztikai ismérveit, és kidolgozták a paleokarsztok regresszív teraszmodelljét.

Bevezetés

A paleokarsztok vizsgálata az elmúlt 15 évben vált 
világszerte kitüntetett kutatási iránnyá. Hogy ez nem 
véletlen, azt a paleokarszttal kapcsolatos nyersanyagtí
pusok sora (kőolaj, bauxit, Pb-Zn ércek, U-ércek, man
gánérc, foszfátok, nitrátok, karsztvíz-termálvíz) bizo
nyítja (1. táblázat). Kutatásuk időszerűségét és fontossá
gát hangsúlyozza az a tény, hogy a világ kőolajkészlete
inek 35%-a, bauxitkészleteinek pedig 15%-a paleokarszt 
tározókban található.

Tekintettel arra, hogy nyersanyagkészleteink jelentős 
része (pl. a magyar bauxitvagyon, a honi karszt- és 
termálvizek zöme, a DNy-dunántúli kőolajelőfordulá
sok) szintén paleokarszthoz kötődik, ezért 1989-ben a 
Magyar Állami.Földtani Intézetben megkezdtük a hazai 
karbonátos formációk paleokarsztjának rendszeres kuta
tását. Hasonló jellegű vizsgálatok folynak az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Ásványtani Tanszékén (bau- 
xitos paleokarszt),, a Szénhidrogénipari Kutató és Fej
lesztő Intézetben (kőolajos paleokarszt),.a Környezetvé
delmi és Területfejlesztési Minisztérium Barlangtani 
Intézetében (temiális paleokarszt).

A kutatás során, az alábbi fő kérdésekre, keressük a 
választ:

-  milyen környezeti rendszerben, mennyi idő alatt 
alakulhat ki a paleokarszt?

-  melyek a paleokarszt felismerésének ismérvei?
-  hogyan illeszkednek a paleokarszt jelenségek a 

karbonátos kőzetek diagenezisének folyamatába?
-  mi a paleokarszthorizontok szerepe, jelentősége a 

helyi és regionális rétegtani korrelációban, valamint a 
geodinamikai rekonstrukcióban?

-  milyen genetikai-paragenetikai kapcsolatok vannak

a paleokarsztok és a bennük található nyersanyagok 
között?

A kérdésekben rejlő témakörök vizsgálatától egyrészt 
a paleokarsztok genetikájának újszerű értelmezését, 
másrészt a velük kapcsolatos nyersanyagok kutatási és 
részben termelési stratégiáinak koncepcionális megújítá
sát várjuk.

A paleokarsztokra vonatkozó jelenlegi ismeretek

Mielőtt a paleokarsztokra vonatkozó jelenlegi ismere
tek tárgyalására térnénk, szükségesnek tartjuk a fogalom 
definiálását. Tesszük ezt azért, mivel minden paleo- 
karsztról állítható, hogy az karszt, viszont elsősorban a 
felszíni karsztok esetében nem, vagy csak roppant 
nehezen igazolható esetleges paleokarszt eredetük. Ez 
egyben azt is jelenti, hogy a tanulmányozott kérdéskört 
-  amennyire csak lehet -  igyekszünk a szigorú értelem
ben vett paleokarsztra szűkíteni.

A paleokarsztok definicióját V. P. WRIGHT (1982), 
M. ESTEBAN-C. F. KLAPPA (1983), P. W. CHOQUET- 
TE-N. P. JAMES, C. F. KAHLE, W. J. MEYERS és J  
A  VERA e ta l  (in: P. W. CHOQUETTE-N. P. JAMES, 
1988) alapján adjuk meg. Eszerint a paleokarszt a 
földtörténeti múltban képződött karszt. Ez az állítás 
fiatalabb üledékekkel kitöltött helyzetben (= fedett 
karszt) evidens, míg a fedetlen, a maradvány (= relikt) 
vagy később feltáródott (= exhumált) karsztok esetében 
csupán esetleges. A paleokarsztosodásnak az idézett 
szerzők által is felsorolt általános feltételei (morfológiai, 
hidrodinamikai és hidrogeokémiai, biokémiai, litológiai, 
klimatikus és tektonikai) közül kiemeljük M. ESTE
BAN-C. F. KLAPPA-nak (1983, p. 11.) a „diagenetikus 
fáciesre”, mint sajátságos bélyegre vonatkozó megállapí
tását.

105



A PALEOKARSZTOS TÁROZÚ FORMÁCIÓ AZ ELŐFORDULÁS
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1. táblázat. A paleokarszttal kapcsolatos nyersanyaeelőfordulások példái. Irodalmi adatok alapján összeállította
Korpás László, 1990.

Table 1. Examples o f  some raw material occurences related to paleokarsL Compiled by L. Korpás 1990.

A továbbiakban az általánosabb értelemben vett kép
ződési környezetre (fácies, morfológia, kitöltő üledékek, 
szín- és diagenezis) utaló szempontokat tárgyaljuk.

Ami a fáciesre vonatkozó megállapításokat illeti, 
külön elemezzük a mellékkőzet és a paleokarsztosodás 
fáciesél. A tanulmányozott példák (2. táblázat) esetében 
megállapítható, hogy a -  sokszor földtani értelemben 
rövid idő alatt végbement -  paleokarsztosodás kivétel 
nélkül sekélytengeri, gyakran árapályövi fáciesű karbo
nátos kőzeteket (zömmel mészköveket, alárendeltebben 
dolomitokat) érintett. Ebből a tényből, továbbá M. 
ESTEBAN-C. F. KLAPPA (1983) megállapításából kiin
dulva, miszerint a paleokarsztosodás felfelé sekélyebbví- 
zi (= regresszív) és megszakításokkal (= diszkontinuitási 
felszínek) tagolt karbonátos rétegsorokban jelenik meg, 
kézenfekvő a következtetés: törvényszerű összefüggés

nek kell lennie az eredeti karbonátos kőzetfácies és a 
korai vagy iniciális paleokarsztosodás fáciese között.

A paleokarsztok fáciesének értékelésekor az előbb 
felsorolt általános feltételeken kívül kiemeljük annak 
eredendően szubaerikus voltát. Ezen a meglehetősen 
„nagyvonalú” fáciesminősítésen belül W. M. DAVIS 
(1930) és J. H. BRETZ (1942) nyomán a mindenkori 
erózióbázis szintjével közel egyező freatikus és az afelett 
elhelyezkedő vadózus fáciesövek jelölhetők ki. Ezeknek 
a genetikus fáciesöveknek vertikális elvi szelvényét M. 
ESTEBAN-C. F. KLAPPA (1983, p. 4.) alapján mutatjuk 
be az 1. ábrán, s a következő kiegészítő megjegyzéseket 
fűzzük hozzá:

-  a szelvény egyszeri, ideális karsztciklust (= érett 
karszt) ábrázol, statikus módon,
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2. táblázat. Néhány paleokarszt-horizont rétegtani hely
zete. Irodalmi adatok alapján összeállította Korpás 

László, 1990.

Table 2. Stratigraphic position o f some paleokarst 
horizons. Compiled by L. Korpás 1990.

-  az elkülönített fáciesek és szintek között térben és 
időben folyamatos dinamikus kölcsönhatás érvényesül. 
Ennek során a szintek és fáciesek állandó migrációjával, 
helyettesítésével, egymásra épülésével és megismétlődé
sével kell számolni, aminek bonyolult végeredménye a 
policiklikus karsztszelvény.

A fő paleokarsztfáciesek fejlődését M. ESTEBAN 
(1988) után a 2. ábrán szemléltetjük.

Végül a mellékkőzet és a paleokarsztosodás fáciesét 
együttesen értékelve M. ESTEBAN-C. F. K1APPA 
(1983) és V. P. WRIGHT (in: P. W. CHOQUETTE-N. 
P. JAMES, 1988) nyomán kiemeljük a paleokarsztosodás 
és a globális tengerszintingadozások (= csökkenések) 
közötti szoros kapcsolatot. Ennek illusztrálására szolgál 
a 3. ábra.

Áttérve a paleokarsztok morfológiájára, elsősorban 
azoknak rétegzés szerinti, szerkezeti s a kettő kombiná
ciójából adódó meghatározottságát emeljük ki. Ennek 
megfelelően különböztetjük meg a rétegzéssel közel 
párhuzamos (= konkordáns), azt valamilyen szög alatt 
harántoló (= diszkordáns), s a kettő kombinációját

1. ábra. Az autogén karszt 
ideális szelvénye (M. Este- 
ban-C. F. Klappa 1983 nyo

mán, méretarány nélkül)

Fig. 1. Idealized authigenic 
karst profile, not to scale (af
ter M. Esteban-C. F. Klappa, 

1983)
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2. ábra. A  karsztfejlődés szakaszai (M. Esteban 1988 
nyomán)

Fig. 2. Stages o f  karst evolution (after M. Esteban, 1988)

tükröző konkordáns-diszkordáns típusokat. A morfoló
gia és a fácies közötti kapcsolatot elemezve némileg 
önkényes egyszeríísitéssel azt mondhatjuk, hogy a kon- 
kordáns morfológiai elemek elsősorban a freatikus övre, 
míg a diszkordáns elemek főleg a vadózus övre jellemző
ek. Tekintettel arra, hogy a legtöbb paleokarsztszelvény 
egyaránt tartalmaz konkordáns és diszkordáns morfoló
giai elemeket, ezért ezek önmagukban -  a genetikai és 
fáciesminősítés során -  mechanikusan nem alkalmazha
tók.

A paleokarsztok kitöltő üledékeire a rendkívüli bioló
giai, genetikai és faciális változékonyság jellemző. En
nek következtében minden szempontot figyelembevevő 
és kielégítő osztályozásuk -  véleményünk szerint -  
megoldhatatlan feladat.

A paleokarsztok diagnosztikai értékű, speciális fácie- 
sű üledékei a különböző agyagos paleotalajok és a 
karbonátos caliche-szelvények. Ez utóbbiak részletes 
jellemzését adja M. ESTEBAN-C. F. KLAPPA (1983) 
munkája.

3. ábra. A viszonylagos globális tengerszintváltozások, a nagyobb ismert szubaerikus felszínek és az uralkodó 
növénycsoportok kapcsolata a földtörténet során (M. Esteban-C. F. Klappa, 1983, Mail et a l 1977 adatai alapján)

Fig. 3. Relative global sea level changes, major known subaerial exposure surfaces and dominant plant groups 
during Phanerozoic time (after M. Esteban-C. F. Klappa 1983, and Vail et a l 1977)
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A szírt- és diagenetikus jelenségeket összességükben 
üregképző és kitöltő folyamatok térben és időben állan
dóan változó, bonyolult rendszerének tekintjük. Ebből 
a szempontból ismét kiemeljük M. ESTEBAN-C. F. 
KLAPPAndk (1983, p. 11.) a karsztnak mint „diageneti
kus fáciesre" vonatkozó meghatározását. Ezt a felfogást 
elfogadva, s a paleokarsztok később tárgyalandó földtani 
modelljére alkalmazva jogosnak véljük az értelmezés 
kiterjesztését, miszerint: az árapályövi fáciesű karboná
tos kőzetek szingenetikus és korai diagenetikus folyama
taiban döntő szerepe lehet az iniciális paleokarsztnak. 
Ezek a folyamatok összességükben a vadózus (= meteo
rikus), az oszcillációs (= átmeneti) és a sekélyfreatikus 
fáciesövben érvényesülnek, részben szubaerikus körül
mények között, részben kis betemetődési mélység mel
lett. Ezek mellett, vagy rájuk rakódva, esetleg őket 
elfedve lépnek fel a nagyobb betemetődési mélységben 
(= mélyfreatikus öv) ható késői diagenetikus folyamatok. 
Tekintettel arra, hogy mind a szin-diagenetikus. mind a 
késői diagenetikus szakaszban is érvényesülhetnek ter- 
mális hatások, továbbá a korábban a mély diagenetikus 
zónába került paleokarszthorizontok ismét szubaerikus 
körülmények közé juthatnak, ezért az ilyen esetekben a 
diagenezis rekonstrukció roppant nehéz feladat.

A paleokarsztok osztályozásában genetikai, geográfi
ai, morfológiai, klimatikus, továbbá szerkezeti ismérvek 
önállóan vagy valamilyen mértékben egymással kombi
nálva játszanak szerepet. Egyes genetikai osztályozások 
esetében a vízutánpótlás autogén vagy allogén volta

(JAKUCS L  1977), az elkülöníthető fejlődési szakaszok 
(pl. korai, fiatal, érett, idős), a karsztosodást előidéző 
oldatok hőmérséklete (pl. tcmiális vagy hidrotermális 
karsztok), a karsztos objektumoknak a felszínhez viszo
nyított helyzete (pl. fedett, fedetlen vagy exhumált 
karsztok), esetleg konzerválIságuk mértéke (pl. relik- 
tum-karsztok), lehet az osztályozás alapelve. A geográfi
ai osztályozásnál a karsztok jelenlegi térszíni helyzete 
(pl. tengerparti karszt, középhegységi karszt, magas
hegységi karszt) vagy éppen a jellenrző előfordulások 
földrajzi neve (pl. Dinári-karszt, Dél-kínai-karszt, kubai 
kúpkarszt) játszik szerepet. A morfológiai osztályozás 
vezérlőelveként rendszerint a jellegzetes formakincs (pl. 
kúpkarszt, toronykarszt), esetleg az ehhez társuló tájkép 
(pl. cockpit-karszt) szolgálhat. A klimatikus osztályozás 
a karsztelőfordulásokat jelenlegi klímaövön belüli hely
zetük (trópusi, mediterrán, mérsékelt övi, sarkvidéki) 
szerint rendszerezi. A szerkezeti osztályozás rendező 
elve lehet egyrészt a nagytektonikai helyzet (pl. tábla 
vagy kontinentális platformterületek, illetve gyűrt oro- 
génövek, szigetívek karsztelőfordulásai) vagy a konkrét 
karsztobjektum szerkezeti vonalak általi meghatározott
sága.

A különböző korú (ordovicium, alsó-karbon, alsó- és 
középső-triász, felső-eocén) képződményekből leírt ter- 
mális vagy hidrotermális paleokarsztok kérdését a tanul
mányozott irodalom (K BOGACZ et a l 1970, 1973, J. 
S. BROWN 1970, M. ESTEBAN-C. F. KLAPPA 1983, 
D. F. SANGSTER, W. J. MUSSMAN et a l in: P. W

4. ábra. Porozitás-permeabi- 
litás és a karsztfejlődés kap
csolata függőleges szelvény
ben (M. Esteban 1988 után)

Fig. 4. Karst evolution stages 
and porosity-penneablility in 
vertical section (after M. Este

ban 1988)
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5. ábra. A teljes karsztrendszer (D. Ford 1988 után)
Fig. 5. The comprehensive karst system (after D. Ford 1988)

CHOQUETTE-N P. JAMES 1988, KRAUS 1988) alap
ján megállapítjuk, hogy azok képződési hőmérséklete 
uralkodóan 100-150 C" közötti. Egyedi elbírálást tartunk 
szükségesnek azok szingenetikus vagy epigenetikus vol
tának értelmezésére.

Áttérve a paleokarsztok és a tektonika, illetve diszkon- 
formitások (= diszkontinuitások) elemzésére, ismételten 
kiemeljük azok tektonikai meghatározottságát, A nagy- 
szerkezeti helyzet -  az egyéb, elsősorban klimatikus 
tényezők mellett -  döntő fontosságú a paleokarsztok 
kialakulásában és fejlődésében. Érdekes jelenség mind 
a kontinentális platform, mind a szigetív területek paleo- 
karsztjának kortól és területtől független nagyfokú azo
nossága. Ez véleményünk szerint a képződési körülmé
nyeknek -  az eltérő földtani -  szerkezeti szituáció 
ellenére is -  hasonló voltára utal. A vonalas szerkezeti 
kontrollnak a paleokarsztok létrejöttében és fejlődésében 
betöltött fontos szerepe régóta felismert és általánosan 
elfogadott. Ennek ellenére a mikrotektonikára, mint a 
paleokarsztosodás korai, szin-diagenetikus fázisában 
megnyilvánuló diagnosztikai ismérvre, mindezideig nem 
irányult a figyelem.

A sekélylengeri, ciklusos karbonátos üledékképződés
ben megszakadást (hiátust) jelző diszkonformitások (= 
diszkontinuitások) A  G. FISCHER (1964) munkája 
révén régóta ismertek és fácies értelmezésük általánosan 
elfogadott. Ezeknek a diszkonformitásoknak a paleo
karsztok kialakulásában és felismerésében betöltött fon
tos szerepére többek között M. ESTEBAN-C. F. KLAP-

PA (1983), A  DESROCHERS-N. P. JAMES (in: P. W. 
CHOQUETTE-N. P. JAMES 1988), M. ESTEBAN 
(1988) hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva ezeknek a 
tektonikával és az eusztatikus tengerszintesésekkel való 
szoros genetikai kapcsolatát.

A paleokarsztok kutatásának egyik legfontosabb gya
korlati célja porozitásúk, azaz szabad tározótérkapacitá- 
suk térbeli helyzetének és mértékének megállapítása. A 
porozitásnak a paleokarszt különböző fejlődési szaka
szaiban, továbbá a vertikális szelvényben történő alaku
lását M. ESTEBAN (1988) nyomán a 2. és 4. ábrán 
mutatjuk be. Ezek alapján megállapítjuk, hogy a porozi- 
tásevolúció szempontjából:

-  legkedvezőbb fejlődési szakaszok a fiatal és érett 
stádiumok,

-  legkedvezőbb fáciesek a freatikus öv felső része, a 
freatikus és vadózus öv átmenete, illetve a vadózus öv 
alsó része.

Itt hivjuk fel a figyelmet D. 11. CRAIG (in: P. W. 
CHOQUETTE-N. P. JAMES 1988) esettanulmányára, 
amely a Ny-texasi Yates Field olajmező felső-perm San 
Andres dolomitrezervoárjának példáján elemzi egy 
konkrét paleokarszt tározó térbeli helyzetét és vázolja 
annak genetikai modelljét.

A paleokarsztok diagnosztikai ismérvei javarészt köz
vetett, kisebb részt közvetlen elemekből állnak. Ez 
érthető, hiszen a karsztokra általánosan érvényes ismér
vek közül kell figyelembe vennünk és kiválasztanunk 
azokat, amelyek a karszt „paleo” voltát bizonyítják.
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Az M. ESTEBAN-C. F. KLAPPA (1983) és P. W. 
CHOQUETTE-N P. JAMES (1988) által felsorolt ismér
vek közül az alábbiakban azokat soroljuk fel, amelyek 
kifejezetten a paleokarsztokra érvényesek:

-  felfelé sekélyebbvízi rétegsorok, az ezekben fellépő 
gyors kiékelődések, kifejeződések,

-  a rétegsorokat ciklusosán tagoló diszkonformitási 
(= diszkontinuitási) felszínek,

-  ezekhez a felszínekhez kapcsolódó autigén/alloti- 
gén, valamint monomikt/polimikt klasztikus üledékek,

-  tepce-szerkezetek, valamint egyéb in situ, gyakran 
konkordáns üledékes breccsák,

-  mészkérgek vagy caliche-fáciesek,
-  terrarossák és egyéb paleotalajok fellépése,
-  száradási jelenségek,
-  gravitációs (= vadózus) cement jelenléte,
-  őslénytani zónák hirtelen kimaradása.
Ezekhez kiegészítésként fűzzük hozzá a két diszkonti

nuitási felület között fellépő diszlokációt, illetve kitöltést 
eredményező mikrotektonikai jelenségeket. Feltűnő, 
hogy ezekkel a jelenségekkel a tanulmányozott irodalom 
egyáltalában nem foglalkozik.

A paleokarsztok földtani modellje

A teljes karsztrendszer elvi modelljét D. FORD (in: 
P. W. CHOQUETTE-N. P. JAMES 1988) alapján az 5.

ábrán mutatjuk be. Tekintettel arra, hogy a fenti modell
ben a paleokarsztszelvények elvileg bárhol megjelenhet
nek, ezért a továbbiakban azokra a modellekre koncent
rálunk, amelyek a karsztosodást tengerszinthez közeli 
helyzetben ábrázolják. Ennek során M. ESTEBAN-C. F. 
KLAPPA (1983) után a recens tengerpartok sziklásparti 
és síkparti szubaerikus felszíneinek a helyzetét tüntetjük 
fel (6. ábra). A  fenti szubaerikus felszínek tengerszint- 
emelkedéssel vagy tengerszinteséssel kapcsolatos továb
bi fejlődését ugyancsak M. ESTEBAN-C. F. KLAPPA 
(1983) révén szemléltetjük (7. ábra). Ismét továbblépve, 
M. ESTEBAN-C. F. KLAPPA bemutatott szelvényeit 
tengerszintesésekkel és emelkedésekkel tagolt dinami
kus fejlődési folyamatsorként értelmezve, máris előttünk 
ál! a tengerparti paleokarsztok szelvénye, amelyeknek 
recens és pliocén-pleisztocén előfordulásai többek kö
zött a Bahamákról (K. A. RASMUSSEN-A. C. NEU
MANN, in: P. W. CHOQUETTE-N P. JAMES 1988), 
Bermudákról (J. H. BRETZ1960, H. L. VACHER1978), 
Floridából (J. R  DODD-C. T. SIEMENS 1971, P. 
ENOS-R D. PERKINS 1979), Barbadosról (N. P. JA
MES 1972, J. R  ALLAN-R K. MATHEWS 1977) jól 
ismertek. Ezek alapján nem tekintjük véletlennek, hogy 
a tanulmányozott irodalomban kidolgozott paleokarszt- 
modellek lényegében a recens tengerparti viszonyokat 
ábrázolják. Ezeknek általánosabb, a kontinentális pere
mekre és szigetekre egyaránt érvényes példáját P. W.

6. ábra. Tengerparti szubaerikus felszínek vázlatos keresztszelvénye (M. Esteban-C. F. Klappa 1983 nyomán) 
a -  a jelenlegi sziklás partok zónációja, b= a jelenlegi sík partok fő  jellemzői 

Fig. 6. Schematic cross-sections o f  coastal exposure surfaces (after M. Esteban and C. F. Klappa 1983). a -  common 
zonation across present-day rocky shores, b= main features across present-day sediment shores
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CHOQUETTE-N. P. JAMES (1988), míg a szigetekre 
kidolgozott példáját M. ESTEBAN (1988) nyomán mu
tatjuk be (8. és 9. ábra).

A fentiekhez hasonló modelleket alkalmazott D. II. 
CRAIG (in: P. W. CHOQUETTE-N. P. JAMES 1988, 
p. 360, 16.16. ábra) a Ny-texasi felső-perm San Andres 
dolomitrezervoár genetikai értelmezésére, valamint C.
J. MINERO (in: P. W. CHOQUETTE-N P. JAMES 
1988, p. 393., 18.4. ábra) a mexikói középső-kréta El 
Ábra formáció paleokarsztjának rekonstrukciójában.

Érdekes viszont, hogy valamennyi bemutatott tenger
parti paleokarsztmodell vázolja ugyan a paleohidrológiai 
viszonyokat és zonációt, azonban csupán egyetlen olyan 
példát sikerült felderítenünk, amely a hidrológiai viszo
nyok konkrét elemzésével foglalkozik. 11. L  VACHER 
(1978) az, aki a Bermudákon észlelő kúthálózat segítsé
gével értékelte a lakossági ivóvíz ellátását biztositó 
Ghyben-Herzberg-lencse helyzetét, átmeneti és kevere
dési övét, s a vízszint rendszeres változásait (p. 208., 1. 
ábra: p. 209., 2. ábra: p. 215., 4. ábra: p. 218., 5. ábra).

A tanulmányozott irodaion és kubai tapasztalataink 
(KORPÁS L  1988) alapján arra a következtetésre jutot
tunk, hogy a paleokarsztosodás korai szakasza minden
képpen tengeri környezetben, a tengerszinthez közeli 
térszíni-morfológiai helyzetben zajlott le. Úgy ítéljük 
meg, hogy a paleokarszt fejlődésének fiatal és érett 
szakaszára jellemző formakincs kialakításában a tenger
parti freatikus és vadózus fáciesövben végbemenő keve
redési korrózió mellett jelentős szerepe van a mechanikai

7. ábra. A szubaerikus felszínek fejlődésének f ő  útjai 
(M. Esteban-C. F. Klappa 1983 nyomán)

Fig. 7. Major pathways o f evolution o f exposure surfaces 
(after M. Esteban and C. F. Klappa 1983)

8. ábra. Recens tengerparti karbonátokban kialakult karszt Jő elemei és hidrológiája 
(P. W. Choquette-N. P. James 1988 nyomán)

Fig. 8. General elements and hidrology o f karst terrain developed along the sea 
(after P. IK Choquette and N. P. James 1988)
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F ig . 9. Carribean karst model (after M. Esteban 1988, James and Choquette 1985)

és bioeróziónak. A mechanikai erózió — hullámzás, 
árapálymozgások, valamin! viharok és vihardagályok 
révén -  elsősorban a tektonika és a bioerózió* által 
gyengített helyeken fejti ki rendkívül gyors és intenzív 
hatását.

Az általunk kidolgozott paleokarsztmodell (10. ábra) 
az előzőekhez képest -  lényegét tekintve -  kevés új 
elemet tartalmaz. Vázolásakor abból az alapelvből indul
tunk ki, hogy a paleokarsztosodás egészében vízszint- 
csökkenéssel járó folyamatok eredménye. Ezt kiválthat
ják az eusztatikus tengervízszintesések vagy tektonikai

* A bioerózió szerepét a karsztosodásban minden idézett szerző elismeri, 
azonban annak mértékéről és jelentőségéről csak mértéktartóan nyilatkoz
nak. A bioerózió és a nyomfosszíliák témakörében végzett irodalmi 
tanulmányok (HODGKINS 1964, NEUMANN1966, in:J. E  WARME1975, 
S. GOLUB1C et al. 1975, R  G. BROMLEY 1975, T. P. CRIMES 1975, 
SCHNEIDER 1976, in: A. DESROCHERS -  N. P. JAMES 1988) alapján 
megállapítható, hogy hatása legintenzívebben az árapályalatti, árapály és 
árapályfeletti övben nyilvánul meg. A bioerózió jelentőségét nem is annyira 
az egyes esetekben megállapított eróziós rátákban (Ausztrália, HODGKINS 
1964 -  1 mm/év, Bermudák, NEUMANN 1966 -  lm/70 év), hanem a 
mechanikai erózióra és a keveredési korrózióra történő előkészítésben 
látjuk. A bioerózióban „résztvevő” nyomfosszíliák szinoptikus fáciesdiag
ramját közli T  P. CRIMES (1975, p. 118., 7.2. ábra), amelynek a 
paleokarsztosodás szempontjából a sziklás és sík partokra vem atkozó része 
figyelemreméltó.
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10. ábra. Apaleokarsztokregresz- 
szív teraszmodellje, horizontális 
és vertikális fácieseloszlás (Kor
pás L. 1990). a=zátony és zátony - 
környezeti üledékek, b= lagúnaü
ledékek, c= árapályöv feletti üle
dékek, d -  karsztszintek: vadó- 

zuslfreatikus

Fig. 10. Regressive terrace model, 
horizontal and vertical facies dist
ribution (L Korpás 1990). a= reef 
and reefall sediments, b= lagoon 
sediments, c= supratidal sedi

ments, d= karst levels: 
vadoselphreatic

tényezők, illetve a kettő együttesen (M. ESTEBAN -  C. 
F. KLAPPA 1983, A  DESROCHERS -  N. P. JAMES, 
V. P. WRIGHT, in: P. W. CHOQUETTE-N. P. JAMES 
1988).

Ennek figyelembevételével modellünkben az alábbi 
kritériumokat alkalmaztuk:

-  szedimentológiai kritériumok: a paleokarsztszelvé- 
nyek karbonátos mellékkőzetének fáciesképe összessé
gében regresszív. Ez azt jelenti, hogy az egyre seké- 
lyebbvízi rétegsorokban a standard karbonátos fácies- 
övek regresszív migrációja várható a 10. ábrán vázolt 
trendnek megfelelően. A nagyciklusok határfelületei az 
elsőrendű diszkontinuitási (= paleokarszt) felszínekkel 
esnek egybe;

-  tektonikai és/vagy klimatikus kritériumok: a fent 
vázolt regresszív trend szakaszos kiemelkedések és/vagy 
vizszintesések következménye, amelyet regionális tekto
nikai folyamatok és/vagy hirtelen tengervízszint csökke
nések válthatnak ki;

-  tektonikai kritériumok: a szakaszos és teraszos 
kiemelkedés minden bizonnyal a mindenkori külső

selfperemektől számított szeletekben mehet végbe, vál
tozó szélességű (néhány 100 m-néhány km) litorális 
karsztsíkságot eredményezve.

A bemutatott modell a paleokarsztosodás folyamatá
nak értelmezésében új, mivel:

-  a freatikus szinteket gyakorlatilag az egykori ten
gerszintekkel azonosítja,

-  a freatikus szintek karsztosodásában jelentős szere
pet tulajdonít az üregrendszerben örvénylő egykori 
tengervíz által kiváltott mechanikai eróziónak,

-  elfogadható magyarázatot ad a freatikus szintek 
irányhoz kötött (= egykori tengerparttól távolodó) foko
zatos kiékelődésére,

-  és eredeti teraszmorfológiával hozza kapcsolatba a 
részlegesen egymásra épülő paleokarszt-horizontokat.

Korpás László 
Juhász Erika 

Magyar Állami Földtani Intézet 
Budapest 

Stefánia út 14.
H-1143
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GEOLOGICAL MODELS OF PALEOKARSTS

The recent knowledge about the paleokarsts is as 
follows:
1. The paleokarst terrain is a karst which was formed 

in the geohistorical lime and represents a special 
facies of the carbonate diagenesis.

2. A strong connection is supposed to be between the 
original facies of the shallow marine (tidal flat)

regressive carbonate formations and 1he paleokarst 
facies (vadose, phreatic) (Figure, 1).

3. The early karstification is in strong genetic connecti
on with the global sea level changes (Figure, 3).

4. Paleokarsts are often controlled by tectonism and in 
this bedding plane conform and bedding plane discon- 
form features can be differentiated.
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5. The facies and the character of the cave infillings 
can vary strongly, therefore a formal classifying of 
the infillings can be misleading.

6. The cave forming and the cave infilling are caused 
by a complicated system of syn- and diagenetic 
processes which change is space and time. To diffe
rentiate the syndiagenetic, the shallow and deep 
burial, the thermal and the rejuvenated phases are 
specially important.

7. The formerly established classifications of the karsts 
based on genetic, geographic, morphologic, climatic 
and tectonic criteria are valid for the paleokarsts as 
well.

8. The establishments, that the hydrothermal paleokarsts 
usually are formed by fluids of 10&-150"C are 
accepted. There should be given always an individual 
investigation for the genetic interpretation of a certain 
hydrothermal cave.

9. During the karstification the porosity and the perme
ability of the carbonate sequence are in change 
continuously. The most porous stages of the karstic 
evolution are the juvenile and the mature phases. In 
the karst profile the most porous areas are the upper 
phreatic, the lower vadose zones and the transition 
between the two.

The diagnostic criteria in the recognition of paleo
karsts are as follows:

1. Upw’ard shallowing cycles and the abrupt wedging 
outs of the layers.

2. The regular presence of unconformity surfaces in the 
sequence.

3. The unconformity related autigene and/or allotigene, 
monomicl and/or polymict clastic sediments.

4. Tepee structures and other in situ and often conform 
sedimentary breccias.

5. Caliche facies.
6. Terra rossas and other clayey palcosoils.
7. The presence of stalactitic cements.
8. The abrupt lack of paleontological zones.
9. Microtectonic phenomena which produced dislocati

ons between two unconformity surfaces.

The regressive terrace model is new in tire interpreta
tion of the paleokarsts because:
-  it identifies the phreatic levels with the former sea 

levels,
-  it attaches importance to mechanic erosion of the 

whirly marine water in the karstification of the 
phreatic zone,

-  it explains the direction determined wedging out of 
the phreatic levels (a. g. moving away from the former 
seashore),

-  it finds a connection between the original terrace 
morphology and the paleokarst horizons.
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KARRFORMÁK -  KARREGYÜTTESEK

Dr. Balázs Dénes

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A karsztos felszínek leggyakoribb alakzatai a karrok. A csapadékvíz oldó hatására keletkeznek olykor nemcsak 
a csupasz mészkőfelszínen, hanem a barlangok mennyezetén, falán is. Alakjuk rendkívül változatos, a hosszanti 
árkos formáktól a gömbölyded fazékszerű képződményekig temérdek variációt mutat. A tanulmány első részében 
ezeket a formákat rendszerezi a szerző genetikai nézőpontból. A karrok azonban nem egyedi, homogén képződmények, 
hanem egy-egy területen sokféle karrforma található egymás mellett. A szerző ezeket a karregyütteseket is megkísérli 
alaktani rendszerbe foglalni a nálunk is jó l  ismert mérsékelt övi kamnezőktől a trópusi vidékek kőerdőjelenségéig.

A karsztosodó kőzetek felszínének sajátos képződmé
nyei a karrok. Néhány millimétertől több méteres nagy
ságrendig teijedő bemélyedéses fonnák, amelyek a 
szénsavas víz oldóhatásának köszönhetik létüket. A 
szakirodalomban elterjedt karr (karren) kifejezés a dél
német nyelvjárásban ismert Karre (Karree) átvétele*, 
amely egyebek közt bordát, terepre alkalmazva kőbordát 
jelent. A mészkőkarrok jellegzetes formái azok a borda
szerű hosszanti kiemelkedések, amelyek a lejtős sziklá
kon a párhuzamosan futó esővizcsatomákat elválasztják 
egymástól.

Neves földrajzprofesszorunk, Cholnoky Jenő, akit 
méltán nevezhetünk a magyar karsztológia atyjának, a 
karr fogalmát így határozta meg: „A kőzetek felszínének 
-  egyenetlen kimarásából származott -  nem nagyon 
mélyreható szétroncsolódása, mállás nélkül.” (CHOL
NOKY 1916). A mai pontosabb megfogalmazás szerint 
karmak nevezzük azokat a kisformákat, amelyek a 
karsztosodó kőzeten keletkeznek korrózió (oldódás) 
hatására. Tágabb modem értelemben tehát nemcsak a 
csupasz mészkőfelszínekcn látható, esővízvájta hosszan
ti bemélyedéseket értjük karr alatt, hanem alakra és 
méretre való tekintet nélkül mindazokat az oldásos 
formákat, kiemelkedő (pozitív) és bemélyedő (negatív) 
képződményeket, amelyek a szabadon álló kőzet felszí
nén vagy a talaj alatt rejtve karsztos korróziós hatásra 
létrejönnek. Sőt barlangi karrokról is beszélhetünk olyan 
esetben, amikor az üregbe csurgó víz a barlang mennye
zetén vagy oldalfalain jellegzetes hosszanti oldásos 
vájatokat hoz létre.

Kantokhoz hasonló bemélyedő (negatív) formák kelet
kezhetnek nem karsztosodó kőzeteken is (gránit, gneisz,

homokkő stb.), ezek kifejlődési módja azonban eltér a 
karsztos karrokétól, ezért az ilyen képződményeket 
pszeudo-karroknak, nem valódi kanoknak tekintjük.

Karrformák

A kanokat létrehozó hatóerő a szénsavas víz oldóhatá
sa, vagyis a karsztos konózió, míg a fizikai (mechanikai) 
működésű erózió általában elhanyagolható, mert csak 
kivételes esetben játszik szerepet a karrképződmények 
fejlődésében. A légköri eredetű viz oldóhatása széles 
határok között mozog. A csupasz mészkőfelületre hulló 
csapadékvíz, amely csak a szabad légkör széndioxidjából 
táplálkozhat, viszonylag kis mennyiségű (literenként 
15-25 milligram) mészkő oldására képes. Csökkend 
konózió hatásfokát, hogy működési időtartama is rövid, 
hiszen jobbára csak az esőhullás idejére korlátozódik. 
Ezzel szemben a talajba jutó csapadékvíz a széndioxid
ban gazdag (1-5%) talajlevegőből bőségesen abszorbe
álhat széndioxidgázt, oldóhatása ezáltal megsokszorozó
dik és akár 150-250 mg/1 oldásra is képes. Növeli a talaj 
alatti oldás intenzitását, hogy az állandó folyamat, 
nemcsak az esőzés idejére korlátozódik (a hideg és 
mérsékelt övben legfeljebb a fagyos periódusban szüne
tel). A szabad légtérben folyó, ill. a talaj alatti kanosodás 
nemcsak mennyiségi szempontból különbözik egymás
tól, hanem minőségileg is más, eltérő formákat hoz létre.

* A karr és a karszt rokoneredetű szavak. A nyelvészek szerint mindkettő 
ősi töve az ó-indoeurópai „karra” szó, amely követ, sziklát jelent, s még 
ma is él a kelta eredetű ír és az albán nyelvben is. A kifejezés elterjedt 
a Dinaridák szláv népei és az Alpok mészköves vidékein élő germán 
népcsoportoknál is.
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Mészkőtömbről sugarasan lejutó rovátkakarrok
A mészkőfelszínek gyors leöblítése kedvez a vonalas 
mélyületek, az éles bordázatok, tarajok kialakulásának, 
míg talaj alatt az oldóhatás egyenletesen érzi a kőzetfel
színt, így a felszín alatti karrosodást a gömbölyded 
formakincs jellemzi.

A látványos felszíni karrformák kialakulásának alap- 
feltétele -  a kellő csapadékon kívül -  a jól kiemelkedett 
helyzetben fekvő, kemény, homogén, tiszta mcszkőtö- 
meg. Különösen ideális hely a kanjelenségek tanulmá
nyozására a jégkor után szabaddá lett, a jég által simára 
gyalult lejtős mészkőfelszín, ahol a karrok fejlődése az 
embrionális állapotuktól kezdve könnyen megfigyelhe
tő. Ezt a lehetőséget ragadta meg a kiváló svájci 
karsztológus, Alfred Bogii, aki alapos terepi tanulmá
nyok után genetikai alapon rendszerezte az Alpok mész
kőzónájában található karrformákat (BÖGLI 1960, 
1976). Munkája nyomán a nemzetközi szakirodalom is 
átvett több német eredetű szakkifejezést, mint Rillenkar- 
ren, Rinnenkarren, Rundkarren stb. Mivel ezekre a 
magyar nyelvben megfelelő szókincs áll rendelkezé
sünkre, a német kifejezéseket mellőzzük (kivétel a karr 
szó), legfeljebb tükörfordításaikat használjuk.

A karrok leggyakoribb, legismertebb kisformája a 
rovátka vagy kannclúra. (A kannelúra eredetileg építé
szeti szakkifejezés, az ókori egyiptomi templomoszlo
pok függőleges rovátkolását jelenti.) A karros rovátkák 
lejtős helyzetű csupasz mészkőfelszíncn kifejlődő, a lejtő 
irányába tartó, esővízvájta hosszanti mélyületek („csur
gók”), amelyeket tarajos gerincélecskék választanak el 
egymástól. A lejtőviszonyoktól függően rendszerint pár
huzamosan helyezkednek el egymás mellett, nagyobb 
kőtömbök tetejéről viszont sugaras irányban futnak le. 
Méreteik különbözők lehetnek, hosszuk 20-30 cm-től 
méterekig terjedhet, szélességük 3-10 cm, mélységük 
1-10 cm. A karrjelenségek közül a rovátka a legfiatalabb 
képződmény, hiszen kialakulása -  a csapadékviszonyok
tól függően -  pár száz vagy ezer év alatt megtörténhet. 
Kifejletlen formáik a sivatagi mészkőfelszíncken is 
megfigyelhetők, ott ezek az egyedüli nemcsak karr-, de 
karsztjelenségek. Nedves trópusi feltételek között a 
rovátkák fejlődése igen gyors, hamar U keresztmetszetű-

Nyílt barázdakarr (esővízcsatornák) Japánban 
vé mélyülnek és egymásba szakadoznak. Rovátkakarrok 
kialakulhatnak meredek lejtőjű, közel függőleges szikla
falakon is a tetőről lefolyó viz hatására.

A barázdakarr vagy csnrsatomás karr (JAKUCS 
1971) a nyílt, lejtős kőzctfelszínen összegződő esővíze- 
recskék vonalas irányú korróziója következtében alakul 
ki. A barázda (karrárok) mélysége néhány centimétertől 
akár méterig terjedhet és összekapcsolódhat a szomszé
dos esőcsatomácskával. A barázdakarr egyik változatá
nak tekinthető a meanderkarr, mely igen gyenge esésű 
kőzetlapon alakul ki a síkságon kanyargó folyó képződé
si mechanizmusa szerint. Ha a barázdakarrok függőleges 
falakba torkollanak, a roválkakarroknál említett vájatok- 
nál jóval mélyebb fa li karrok keletkezhetnek.

Az eddig felsorolt karrformák a tömör szerkezetű, 
homogén anyakőzetre jellemzők. Ahol a mészkövet 
törések, repedések járják át, ott a lefolyó viz ezeket a 
nyilasokat keresi meg, oldással mélyíti, szélesíti őket, 
és így keletkeznek a hasadékkarok. Mélységük elérheti 
az 1-2 m-t, de kedvező adottságok (erős kitettség) esetén 
akár a 10 m-t is. A szerkezeti viszonyoknak megfelelően 
a hasadékkarrok pókhálószerű rendszert alkothatnak.

Magashegységi hasadékkarr (Kaukázus, Arabika-plató)
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Kamenicák (madáritatók) csoportja

A vízvezetési funkciót betöltő, tehát „vonalas” karr- 
formák mellett akadnak kerekded, tálszeríí korróziós 
mélyületek is, melyeket korróziós eredetük miatt a 
karsztológia mai szemlélete szerint szintén a kanjelensé
gek közé sorolunk. Leggyakoribb ilyen képződmény a 
kamenica vagy madáritató, mely tenyérnyi nagyságtól 
méteres szélességig növekedhet. Kialakulásának kezdeti 
foka lehet egy piciny mélyedés, amelyet a beletelepülő 
növények bomlása és/vagy -  uram, bocsá! -  az elhulla
tott állati ürülék savas anyagai mélyítenek tovább. Mivel 
a kamenicán nincs vízátfolyás, mélyületében megindul 
a talajképződés és a biogén széndioxid termelése, ami 
felgyorsítja a kamenica üregének tágulását. Létrejöhet
nek olyan formák, amelyek csuporhoz vagy hasas fazék
hoz hasonlítanak, vagyis belsejük szélesebb, mint a 
nyílásuk. Ezekben sokáig megőrződik a csapadékvíz, 
innen ered a madáritató név.

A játékos természet a korrózió eszközével temérdek 
oldásos alakzatot váj a karsztos sziklákba, az emberi 
fantázia alig tudja követni őket hasonlataival. Néhol apró 
lyukak sokasága mélyed a kőzetbe (gyűszűkarr), máshol 
zsákformájú gödrök tátonganak (zsákkarr). Az utóbbiak 
kifejlődését rendszerint a kamenicába települő nagyobb 
növények gyökérzetének humuszsavai segítik elő, ezért 
az ilyen gömbölyded talaj alatti korróziós üregecskéket 
gyökérkarroknaknevezik (JAKUCS1971). A gyökérkar- 
rok sokasága a dús növényzetű trópusi karsztvidékekre 
jellemző. A Mészkő-Alpokban, a gyenge dőlésű, kopár 
réteglapok peremei mentén érdekes félkör alakú bemé- 
lyedéses formák alakulnak ki, melyek cipősarok lenyo
matához hasonlítanak, innen kapta a saroknyomkarr 
nevet (Tritlkarren, heelprint karren, BÖGLI1976). Ezek 
a különös jelenségek a rétegperemeken fűzérszerűen 
sorakoznak.

A korróziós kisformák sorában megemlítjük még a 
karrasztall (Karrentisch), mely nevét a gleccserasztal 
analógiájára kapta (BÖGLI 1961). Voltaképpen glaciális 
eredetű vándorkő, mely a jégtakaró visszahúzódása, ill.

Gyüszűkarral borított mészkőtömb

a gleccser elolvadása után maradt vissza a csupasz 
mészkőfelületen. A kőtömb felfogja a csapadékvizet, így 
az alatta levő mészkőfelszín kimarad az oldásos lepusz
tulási folyamatból, és talapzatszerű emelvény keletkezik. 
Mivel a karrasztal képződésének induló időpontja ismert, 
a jelenség a korróziós karsztpusztulás mértékéről meg
bízható adatokat szolgáltat (BALÁZS 1963).

Karregyiittesek

A  karrok kisformái, a fentebb felsorolt alapformák 
sohasem egyedülállóan, egymástól elszigetelten jelen
nek meg a karsztos felszínen, hanem egymáshoz kapcso
lódó együtteseket alkotnak. A rovátkák barázdákba 
torkollanak, a barázdák vizét tágabb hasadékkarrok 
vezetik tovább, közöttük a sziklák tetején kamenicák 
keletkeznek, és még hosszasan sorolhatnánk, hogyan 
függenek össze az egyedi karrformák. Az ilyen karroso- 
dott felszínek több km2-nyi területet foglalhatnak el, 
amelynek hagyományos hazai elnevezése a karnnező. 
Mivel lejtős területekről van szó, a szakirodalomban 
szerepel a karrlejtő fogalom is, míg az ilyen mészkőszik
lás felszínt a nép ördögszántásnak nevezi. A karrmezők 
habitusát, külsőmegjelenési formáját sok tényező alakít
ja ki, és ezek rendszerezése alapján számtalan karregyüt-

Saroknyomkarr-jűzérek csekély dőlésű réteglapok 
peremén (Glattapl, Bisistal, 1850 m)
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Vándorköves karrasztal (Norber-plató, Anglia)
les, karrtípus különíthető el. Az alábbiakban csak a 
legfontosabbakat említjük.

Fedettségi szempontból a karrosodott felszíneknek 
három alaptípusát különböztetjük meg. A nyílt kamnező  
valóságos kőtenger, a nem karbonátos anyagok (agyagos 
üledékek) szinte észrevétlenül megbújnak a karrbaráz- 
dák és -hasadékok mélyén. Ennek ellentéte a fedett 
kamnező, ahol a mészkőrögök csak elvétve bukkannak 
elő a vastag üledékes takaró (talaj) alól. A két szélsőséges 
típus között fokozatos az átmenet (részben fedett karrme- 
ző). A  nyílt és fedett karrok, valamint ezek közbenső 
variációi egy-egy nagyobb karsztplatón egymás mellett 
igen változatos képet mutatnak.

Uralkodó formák szerint beszélhetünk hegyes karrtí- 
pusról (Spitzkarren) és kerek karrtípusról (Rundkarren). 
A hegyes, éles, tarajos karrformák a nyílt vagy csak kis 
részben fedett karrmezők mészkövein a bőséges csapa
dék hatására alakulnak ki a mérsékelt vagy forró égöv 
alatt. A kerek karrtípus, mely általában részben fedett 
karrmezökön fordul elő, többféle módon és okból kép
ződhet: az elégtelen csapadék következtében, kőzettani 
okból (nem tiszta mészkő, ill. nagykristályos mészkő), 
vagy úgy, hogy talajlemosás következtében a talaj alatt 
kialakult kerekded karrformák kerültek felszínre (cxhu- 
ntálódott vagy kihantolt karr). Természetesen a hegyes

Kerek karrtípus gömbhéjasan pusztuló morzsalékos 
szerkezetű mészkövön (Hirao Dai, Japán)

és kerek karrtípus között is számtalan közbenső változat 
lehetséges.

Kőzettani szempontból megkülönböztethetünk mész- 
kőkarrt, márványkarrt, dolomitkarrt stb. A kőzetek 
rétegtani viszonyai szerint lehet egynemű, vastagpados, 
és réteges karr. A karrformák minden fajtájának kialaku
lására (miként a barlangok képződésére is) legalkalma
sabb a tiszta, egynemű, kemény mészkő, de igen látvá
nyos alakzatok képződhetnek az idős vastagpados mész
kövekből (a kőerdők ingókövei és kőgombái), valamint 
a vékony agyagos rétegekkel váltakozó mészkőösszlet- 
bcn (új-zélandi „palacsinta karrok”).

„Palacsinta-karr" Új-Zéland Déli szigetének Ny-i partján

Fekvésük szerint, orográfiai helyzetük alapján is tipi
zálhatjuk a karr-komplexumokat. Megkülönböztethe
tünk lejtőkarrokat (karrlejtőket), réteglépcsős (kueszta-) 
karrokat és magashegyi karrokat

Bővebben szólunk a klimatikus karrtípusokról, mivel 
a karregyüttesek fejlődésében az éghajlati tényezők 
játsszák a legfontosabb formálóerőt A száraz klímájú 
vidékeken a csapadék hiánya miatt, az arktikus és 
szubarktikus területeken a fagyhatás következtében csak 
igen degradált karrtípus fordul elő (merokarr). A kifejlett 
karrformák teljes skáláját felvonultató ún. holokarrtípu- 
sok a mérsékelt és trópusi övezet csapadékos karsztvidé
kein összpontosulnak, és nagy változatosságot mutatnak. 
Ezek egyike hazánkban az a részben fedett kőtuskós 
kamnező-típus, amelyet az Aggteleki-tó partján vagy a 
Bükk-fennsikon láthatunk.

A mérsékelt övi karsztokon csak ritkán fordul elő, 
mig a nedvesebb szubtrópusi-trópusi területeken annál 
gyakoribb a kőbozótnak nevezett, vadul karrosodott 
felszín, ahol a növényzettel bevont, 3-5 ni magas 
karrbordákból és sziklacsúcsokból álló kőrengeteg az 
ember számára csaknem járhatatlan. Még ennél is tagol
tabb a kőerdő, amelyben a karros sziklák magassága a 
10-20 m-t is meghaladja. A kőerdő legkifejlettebb 
formái a sarawaki Mulu-hegységben és különösen Dél- 
Kínában találhatók, elnevezésük is az utóbbi helyről ered 
(silin, si = kő, lin = erdő).
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Jól kifejlett kőerdő a Gunung Mulu-ban, Sarawak. A 
mészkőbordák magassága eléri a 20-25 m-t

Biogeográfiai nézőpontból megkülönböztethetünk bi
ogén és abiogén karrfelszíneket (JAKVCS1980), melyek 
szoros kapcsolatban állnak az éghajlati feltételekkel. 
Biogén karregyüttesek talaj borította karbonátos felszí
neken keletkeznek a kellő csapadék és ennek hatására 
kifejlődött növénytakaró alatt; jellemzői a gömbölyded 
formák, különösen a gyökérkarrok. Az abiogén karrok 
kopár, talajtalan-növénytelen mészkőfelszíneken jönnek 
létre a magashegységek szubnivális (hóhatár alatti) 
övezetében vagy szubarktikus sziklafelszineken, továb
bá sivatagi-félsivatagi területeken, ahol a csapadékvíz 
oldóhatását -  növényzet hiányában -  biogén széndioxid 
nem növeli. Mindezek következtében az abiogén karr
együttesek fejlődése lassú, formakincsük szegényes (fő
leg kis rovátkák, kannelúrák a kitett csupasz mészkőtöm
bökön), míg a biogén karregyüttesek fejlődése nagyság
rendekkel gyorsabb és dinamikusabb, formakincsük mé
retben és alakzatokban gazdag, különösen a trópusokon.

Koruk szerint is csoportosíthatjuk a karrokat. Legelter
jedtebbek a napjainkban formálódó jelenkori (recens) 
karrok, de az erózió vagy az emberi beavatkozás feltárt 
eltemetett régi karrfelszíneket, őskarrokat (paleokarr) is.

Pusztuló kőerdő Lunan vidékén, Kínában 
(a szerző felvételei)

A lunani kőerdők kifejlődésének vázlata. A  = lassan 
emelkedő lejtős mészkőfelszín, B  = kialakuló nyílt karr- 
mező, C = a karrárkok mélyülésével és tágulásával 

kőbozót jön létre, D = kifejlett kőerdő
Különös érdeklődésre tarthatnak szántott a mérsékelt 
övben (nálunk is) a korábbi trópusi karsztosodás emlékét 
idéző kan-maradványok, tanúkarrok. Kínában sija (shi- 
ya), kőfog néven ismerik azokat a nagyméretű kőtorzó
kat, amelyek hajdani kőbozót vagy kőerdő szórványosan 
fennmaradt emlékei.

Hazánkban jól kifejlődött, kőbozót vagy kőerdő mére
tű karregyüttesek nem találhatók, de akad néhány olyan 
élő karrmező vagy kihantolt idős karrképződmény, ame
lyek érdekes színfoltjai karsztvidékeinknek. Kívánatos, 
hogy gondosan számba vegyük őket és óvjuk meg a 
pusztulástól. Dr. Balázs Dénes

Érd
' Sárd utca 45.

H-2030
A szerző ezúton mond köszönetét dr. Jakucs László egyetemi tanárnak a 

kézirat szakmai ellenőrzéséért és értékes kiegészítő megjegyzéseiért.

121



M elléklet
A karrokkal kapcsolatos fontosabb szakkifejezések négy nyelven

Magyar Német Angol Francia

KARRFORMÁK
karr (általában) Kané, Karren kanén, lapiés lapiés, lapiaz
rovátka v. Kannelierung rillenkanen cannelures

kannelúra Rillenkarren solution flutes lapiés á cannelures
barázdakarr Rinnenkarren solution grooves lapiés á rigoles
meanderkarr Máanderkarren meandering kanén lapiés á méandres
fali karr Wandkarren wail karren iapiés de paroi
hasadékkarr Kluftkarren grike lapiés de diaciase
kamenica Kamenitza solution pan, kamenitza kamenitza
gyökérkarr Wurzeilkarren root grooves lapiés á empreintes de racines
saroknyomkarr Trittkarren heelprint karren iapiés á empreinte de pás
karrasztal Kanentisch table of corrosion table de conosion

KARREGYÜTTESEK

karrmező (ált.) Kanenfeld kanenfield champ de lapiés
síkkarr Flach karren limestone pavements pavement
nyílt karrmező freie Karren naked karren lapiés nus
fedett karrmező bedeckte Karren covered karren iapiés couverts
hegyes karr Spítzkanen pinnacles iapiés aiguisés
kerek kan' Rundkarren rounded karren lapiés anondis
kőerdő Stein wald stone forest lapiés aiguisés
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KARREN FORMS -  KARREN COMPLEXES

Hie most common small-scale forms of the karst 
surfaces are the kanren or lapiez. They are formed by 
the solution processes -  not only on the bare or covered 
limestone surfaces but sometimes on the roof and walls 
of caves. Their forms greatly vary from longitudinal 
graben (solution flutes) to roundish pot-like formations 
(solution pans and cups). In the first part of his study 
the author systematizes these formations from genetic 
point of view with many illustrations.

The karren are not single formations, they may be 
found in association at extensive areas of bare or partly 
covered karst. The author attempts to include these 
karren complexes (assemblages) into a morphological 
system concering the karren fields of the temperate zone 
up to the stone forest of tropical areas.
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Karszt és Barlang, 1990. évf II. füzet, p . 123-126., Budapest

SZEMELVÉNYEK A HOMORÓDALMÁSI 
ORBÁN BALÁZS-BARLANG KUTATÁSTÖRTÉNETÉBŐL

Dénes István

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Jelenlegi ismereteink szerint Székelyföld egyik leghosszabb barlangja a Homoródalmás határában nyíló, másfél 
kilométeres Orbán Balázs-barlang. Méreténél jóva l jelentősebb történeti múltja, hiszen már a történelem előtti 
embernek is otthont adott, s az elmúlt évszázadok viharos eseményei idején ide menekültek a környék lakói. De 
egyike a történelmi Magyarország azon barlangjaimk is, amelyet tudományosan legkorábban kutattak és térképeztek 
fel. Az úttörő kutató munka nagykedei Fekete István udvarhelyszéki földmérő nevéhez fűződik, aki 1835-ben 
feltérképezte, majd térképének melléklésével kis füzetben nyomtatásban ismertette a barlangot. A szerző beszámol 
a már csak egy példányban létező könyvecske megtalálásáról, közli a Fekete Istvánról összegyűjtött adatait, majd 
összefoglalja a későbbi időszakok barlangi kutatásait. (Főszerk.)

A Persány-Rika hegyvonulat É-i végződésénél fekvő 
Vargyas-szurdok legjelentősebb barlangja a Csudáló- 
kőben kialakult Kőlik. A Székelyföld legnagyobb, más
fél km-es barlangja 1931. június 14-e óta Orbán Balázs 
nevét viseli az utókor hálája jeléül azért a hatalmas 
munkáért, amelyet a „Nagy Székely” szülőföldje bejárá
sakor végzett (1862-67) és amelynek eredménye a 
hatkötetes munkája (ORBÁN B. 1868-73).*

Az almási barlang egyike a történelmi Magyarország 
azon barlangjainak, amelyekről a legrégebbi említések 
történtek (K1SGYÖRGY Z  1973). Karsztológiai szem
pontból az első említésre méltó adatokat Fridvalszky 
János neves mineralógus közölte (FRIDVALSZKY J. 
1767). Ezt követték BENKŐ JÓZSEF (1774), F1CHTEL 
JÁNOS EHRENREICH (1780), KLEINKAUF JÁNOS 
(1793), majd ORBÁN ISTVÁN (1810) művei. Ez a 
kezdeti leíró korszak a barlang első felméréséig tart 
(1835). Ebben az időszakban még nem beszélhetünk a 
mai értelemben vett barlangkutatásról. A barlangokat 
csak említik vagy hozzávetőleges ismertetést készítenek 
róluk. Szinte mindig szóvá teszik a barlangok kitöltése
iben talált csontmaradványokat, amelyeket „sárkány- 
csontoknak” neveznek, és közük a nép hozzájuk kapcso
lódó hiedelmeit. A népi fantázia egészen a XIX. század 
végéig -  amikor megindul és egyre jobban tetjedni kezd 
a temiészetjárás és ehhez kapcsolódóan a barlangok 
látogatása -  még sárkányokkal, ördögökkel vagy „ter- 
pékkel” népesíti be a barlangokat. A tömérdek barlangi 
medvecsont, amelyek szétszórva hevernek a sötét üregek 
mélyén, mintegy igazolja ezeket az elképzeléseket, ezért

az emberek elkerülik a tátongó barlangnyílásokat. Csak 
néhány bátrabb egyén akad, aki félelmét legyőzve, 
kíváncsiságtól hajtva bemerészkedik a titokzatos sötét
ségbe. Ezek közé tartoznak a kor neves erdélyi utazói 
és természetbúvárai.

Az almási barlang Erdély legkorábban kutatott és 
felmért barlangja. Mint ismeretes, a történelmi Magyar- 
országon a jelentősebb korai barlangfelmérések: a de- 
ményfalvi Sárkány-barlang 1719-beli, a Kazán-szoros
ban található Veteráni-barlang 1788. évi és az aggteleki 
Baradla 1794. évi térképi feldolgozása. Ezután követke
zett 1835-ben a homoródalmási barlang felkutatása 
nagykedei Fekete István által, aki 1814 és 1830 között 
Csíkszék, majd később Udvarhelyszék földmérője volt. 
1835 szeptemberében Fekete mérnök kiszállt a Vargyas- 
patak szurdokába és betelepedett a barlangba. Az akkori 
körülményekhez és felszerelésekhez mérten nagyon 
pontosan és részletesen felkutatta a barlang üregeit, 
megfigyelte élővilágát és végül „igen jeles” alaprajzot 
és keresztmetszeteket készített. A barlang hosszát 400 
ölben (756 m) adta meg.

Kutatásának eredményeit, a barlang pontos leírását, 
méreteit, képződményeit, a barlang hajdani lakóit és az

* Az Orbán Balázs-barlang a romániai barlangkataszterből Pe§tera Maré 
de la Mere§ti néven szerepel. Térképét a M. Bleahu, V. Decu, §t. Negrea, 
C. Ple§a, I. Povará, I. Viehmann által összeállított és 1976-ban kiadott 
„Pesten din Románia” c. könyv közli a 384-385. oldalakon. A barlang 
kisebb méretű, magyar elnevezésekkel feliratozott térképét, valamint a 
Vargyas-patak szurdokvölgyének vázlatát a Karszt és Barlang 1973. I—II. 
számának 39-40. oldalán közöltük Kisgyörgy Zoltán írásának melléklete
ként. (Szerk.)
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üregek végén található „drágaköveket” egy 16 oldalas 
könyvecskében adta ki Kolozsvárott (FEKETE I. 1836). 
A leírás nyelvezete a mai szóhasználatunkhoz képest 
különösen hangzik (1. ábra). Fekete a dolgozatához 
térképet is csatolt, amelyet akár ma is használhatnánk. 
Sajnos a könyvecskének jelenleg Erdélyben egyetlen 
létező példánya ismert, melyet Mátéffy Béla tanár 
fedezett fel a székelyudvarhelyi Dokumentációs Könyv
tárban (a volt Református Kollégium könyvtárában). A 
térkép hiányzik a leírás mellől, de szerencsére Orbán 
Balázs: A Székelyföld leírása I. kötetében, ahol az almást 
barlang szorosával foglalkozik, Fekete Istvánra hivat
kozva mellékeli a térképet, így az -  a mű reprint kiadása 
révén -  ma bárki számára hozzáférhető.

A barlang első feltárója

Fekete István neve egyetlen eddig megjelent lexikon 
ban sem szerepel. Először JÓKAI MÓR (1853) emléke
zett meg róla, miután Erdélybe látogatott és utazásai 
során az almási barlangot is felkereste. A kiránduló 
társaság Fekete Istvánt kérte meg vezetőül. A nagy író 
így jellemezte az akkor már „öreg és összeroskadt” 
nyugdíjas mérnököt az egyik úti levelében, amely a 
Délibáb c. újságban jelent meg Pesten:

„Vezetőül a szék hajdani mérnöke szíveskedett ajánl
kozni, egy geniális különc, ki a legnagyobb tudományos 
képzettség mellett a legvégsőbb szegénységben él, és az 
a csodálatos, hogy neki e szegénység jólesik, s hozzá 
hű akar maradni; soha meghívást úri asztalhoz el nem 
fogad, nincsen ékesen szólás, mely őt rábírhassa, hogy 
ételben, italban részt vegyen, a szobában nem lehet 
rávenni, hogy leüljön, s ha az utcán megszólítják, leveszi 
a kalapját, úgy kiséri a megszólítót, és semmi könyörgés
re fel nem teszi a kalapját, — és mindez mily éles gúny 
a világra a tudományosságtól!”

„Útközben alig tudtuk rávenni, hogy a szekérre felül
jön, erővel gyalog akart jönni, pedig öreg már és 
összeroskadt. Egyszer már annyira elhagyta a világ, hogy 
a budvári romok üregeiben éjszakázott, de azért nem 
kért és nem panaszkodott soha. Csupán egy szenvedélye 
van, és ez a barlang. Ez volt életének legkedvencebb 
foglalatossága, ennek üregeit járta, bútta, fürkészte unta- 
lan, több hetekig ellakott benne, csigákon, köteleken 
eregetve le magát a mély, ismeretlen nyílásokba, mikbe 
emberi szem soha le nem hatolt, s annyira ismerős annak 
minden kövével, hogy fáklya nélkül végig tudna benne 
járni.”

Fekete István, hogy megkönnyítse a tájékozódást a 
barlang szövevényes járataiban, az egyes főágakat szá
mokkal, az oldaljáratokat betűkkel jelölte meg. A fekete 
színű, valószínűleg szénporból készített festékkel írott 
számok és betűk a járatok elején, jól látható helyre 
vannak felírva. 1987-ben a téli földalatti barlangkutató 
táborozásunk alkalmával örömmel fedeztük fel a barlang 
akkori végpontján (az Emelet felé vezető kürtőben) egy 
sziklatömb oldalán Fekete István szép, kaligrafikus

A’ Barlang’ származásáról szerkezei.
A’ Mái hegy’ üreges rcszc  mész, és fülrl 

vegyidéiből,  egyebebbel együtt  itten előállván, 
a' löki természet szerént a' mészlöl megoszlott; 
a’ most lekopatzitatt,  mestrerséges fal módjára 
egyenesen álló oldalak ( 0 ) nagy kövei, egyik 
domborúsága a' más horpadását  lühéletesen bé 
lepvén: lágyítótokban lapiltathalab üszve . 'M i-  
nehutanna  itt keménységet é r te b ,  egy lotsagó 
tóviz a’ földrészeket feláztatván; azokat, neveze
tesebben két szádaban ( t . a.) kiüblegette, cs az 
apróbb szálladébabat a' földhelly ürege fene
kén rendesen kerítet te.  A’ füldmialt  a’ h e g y o l 
dalához nem ragadhatott  kövek,  az üreg fene
kén fekilsznek: az őszre  ragadattak vagy közfa
lak ( t )  vagy oszlopait (a )  vagy függd nagy ké
pek és liiggö falak formájúkig állanak.

Ezen ide lágykorában termelt  barlangos hegy 
keményhedésre  való száradlában gyakor szült 
repedéseket  vett  fel:  a' metlyeknek, valamint a' 
barlangnak, a' Mái iö  begy határokat vet, azért: 
a barlang eleje alá bé szivárgó kis korú Yar- 
gyas vizének a’ keskeny  repedéseken be férkez- 
hetó, és a sorjában álló hcgysarltak repedésein

Csepp eg-esi  k ö v e !:.
Felly ölről,  sok gyergyákkora kő sipokan 

vir. lttízt alti csoppcgő k ő n e k  v a l ó ,  a' levegő 
mozgásától ki nem száraztkaló be llyckcn ;  ne
vezel esőbben a' hét Iiáltilsó, úgy mint a’ köves 
üregből el térő 0-) ágak derekán, az utolsó
ban a’ nagy függő fürtén túl; majd alatt beverő 
majd talpán álló terpe szcllyes, majd kartsú ma
gas, ’s vékony törpe, ’s majd öltüzetes csonka 
bálvány form ára ,  akár  mi márvány keménysé
get folvetlcu találtntik. Oda csepegő kőnek va
lóin)! heményedett  csonka bálvány Torma cso
mók, a’ mellek e rc tshchben  meghülőmböztetett  
Iiinézést m.útatnah: úgy o' Falok oldalain is.

1. ábra. Részlet Fekete István: Almási Nagy Barlang c. 
könyvecskéjéből (1836)

betűkkel írott kézjegyét (2. ábra). Lázas kutatásba 
kezdtünk az egész barlangban és a sok irka-firka mázol- 
mány között, a Medvetemető bejárata mellett jobbra, 
mintegy embermagasságban sikerült kibetűzni a követ
kező szöveget: „Nagy Kedei István Főtábora”, alatta az 
évszám „1835”. (3. ábra.) Ezenkívül a barlangjárataiban 
még 11 helyen találtunk betű- és számjelzést, amelyeket 
Fekete István készített.
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A későbbi kutatók

Mintegy fél évszázaddal később a nagyszebeni BIELZ 
EDE ALBERT királyi tanfelügyelő az Erdély barlangjait 
leíró munkájában (1884) részletesen tárgyalta az almási 
barlangot és környékét, valamint teljes bibliográfiát 
közölt az addig megjelent írásokról.

Említést érdemel Dr. Friedrich Kraus, aki a barlanglá
togatók számára készített részletes leírást a barlangról 
és környékéről, amely az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
(Siebenbürgischer Karpathen-Verein) 1886-os évköny
vében jelent meg. A szerző Fekete István térképét 
csatolta munkájához Ezen a térképen -  a Székelyföld 
leírásában közölt térképpel ellentétben -  hét keresztszel
vény is látható, amelyek az eredeti térképen szerepelhet
tek. Sajnos erről is hiányzik a lépték.

Fekete István és mások munkája nyomán egyre ismer
tebbé vált a barlang. Több neves hazai és külföldi 
személy látogatta meg a barlangot (J. Paget, Kőváry L., 
A. de Gerando, Wesselényi M„ Jókai M., Orbán B., E. 
Lassel, W. Hausmann). A barlang szádájában akkor még 
épségben állt a kőfal, de a bejárathoz csak nehezen, 
rozoga falépcsőn lehetett felkapaszkodni.

Századunk elején PODEK FERENC, a brassói Szász 
Múzeum munkatársa kezdte meg újra az almási barlang, 
valamint a szoros más üregeinek kutatását. Dolgozatai
ban (1910, 1914) a nagy barlang kitöltését és a benne 
talált őslénytani leleteket tanulmányozta, de átvizsgált 
további 20 kisebb barlangot és bejelölte térképi helyüket. 
Régészeti kutatásainak fő eredményei azok a bronzkori 
leletek, amelyeket az általa Bronz-barlangnak nevezett 
üregben talált. Ő kutatta elsőként a Vízkeletnél a búvópa
tak kifolyását.

Podek Ferenc kutatásaival egyidőben és az ő kalauzo
lása mellett STRÖMPL GÁBOR geográfus a Magyar 
Királyi Földtani Intézel Barlangkutató Bizottsága meg
bízásából geomorfológiai és barlangtani megfigyelése
ket végzett a Vargyas-szurdokban. Megfigyeléseit, kö
vetkeztetéseit több tanulmányban tette közzé (1912, 
1913). A  barlangok elhelyezkedési szintjeit egybevetette 
a Vargyas-völgy teraszaival, és ezek alapján, valamint 
a barlangokban talált üledékek őslénytani leleteinek 
időzítésével első ízben adott magyarázatot a Vargyas- 
völgy kialakulásáról, barlangjainak fejlődéséről.

1941-ben az Erdélyi Múzeum Egyesülettől HAÁZ 
FERENC és JODÁL KAROLY kapott megbízatást a 
Vargyas-szoros barlangjainak vizsgálatára. Jelentésük
ben (1941) az Orbán Balázs-barlanggal nem foglalkoz
tak, mivel fő céljuk az erdők, bokrok, sziklák között 
megbúvó egyéb barlang felkutatása és feltárása volt. 
Mintegy 30 barlangot írtak le és térképeztek fel, és 
bejelölték a barlangok pontos helyét a Vargyas-völgy 
térképén. Több barlangban régészeti és őslénytani lele
tekre bukkantak. A barlangokat megszámozták és festék
kel jelölték meg a bejáratoknál.

1943-ban Kessler Hubert és Mottl Mária végeztek 
ásatásokat a Vargyas-szoros barlangjaiban. Kutatásaik

2. ábra. Fekete István kézjegye a barlang akkori végpont
ján  (Dénes I. fényképe)

3. ábra. Fekete és társainak táborhelyét jelölő felirat a 
barlang Medvetemető nevű részének falán, restaurálás 

után (Dénes /. fényképe)

eredményei a Földtani Intézet Évkönyvében jelentek 
meg.

A második világháború után

1952 és 1957 között a bukaresti „Emil Racovita'” 
Barlangtani Intézet munkatársai: Traian Orghidan és 
Margaréta Dumitrescu hosszabb időt töltöttek a szoros
ban, megkezdték a barlangok rendszeres, átfogó kutatá
sát, térképezését és első ízben végeztek bioszpeleológiai 
gyűjtést. Monografikus munkájuk (ORGHIDAN-DU- 
MITRESCU 1962-63) az Intézet évkönyvében jelent 
meg és 40 barlang kutatásának eredményeit közli. 27 
barlang leírása kéziratban maradt fenn és az 1976. évi 
földrengéskor erősen megrongálódlak. A román kutatók 
közölték az Orbán Balázs-barlang új térképét 1100 m 
összhosszúságban. Először jelent meg térképen a Nagy
terem, melyet Walter Gutt mutatott meg Orghidannak. 
Gutt 1953-ban járt benne, de mint később kiderült, nem 
ő fedezte fel, a terem falain 1886-os feliratokat találtak.

Egy évtized elteltével a marosvásárhelyi és a székely
udvarhelyi múzeum kutatói kezdtek 1969-ben újabb 
régészeti ásatásokat az Orbán Balázs-barlangban, vala
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mint az ún. Lócsűrben. A középső-paleolitikumtól a kora 
középkorig találtak leleteket, de feldolgozásuk, ill. pub
likálásuk még nem történt meg. Az 1970-es években 
KRISTÓ ANDRÁS (1974) végzett geomorfológiai vizs
gálatokat a Vargyas völgyében.

A baróti líceum tanulóiból alakult amatőr barlangkuta
tó csoport 1971-től kezdte meg a szoros barlangjainak 
feltáró kutatását Először azonosították a barlangokat, 
megszámozták az országos kataszternek megfelelően, 
majd újra térképezték azokat, amelyeknek a térképe 
elveszett. Közben új üregekbe bukkantak, a már ismert 
barlangokat pedig megpróbálták tovább-bontani. Az 
„Ursus Spelaeus” barlangkutató csoport 1971-től 1981- 
ig működött, aztán tagjainak egy része a brassói Avenul 
klub tagja lett és végezte tovább a megkezdett munkát 
a sepsiszentgyörgyi fiatal barlangászok segítségével.

A kutatócsoport munkájának főbb eredményei: az 
Orbán Balázs-barlangban a harmadik kijárat felfedezése 
az egyik összekötő járat végén, valamint az üledék 
átásása után a kapcsolat megteremtése az 54-es számú 
barlanggal, mely az almási barlang negyedik természetes 
kijárata (KISGYÖRGY-DÉNES1980); a Nagy-teremben 
több oldalág feltárása az omladék között. Újabb részletes 
térkép készült a barlangról, melynek összhossza az új 
feltárásokkal 1527 m-re növekedett, a szintkülönbség 
49,90 m. A csoport 56 új barlangot fedezett fel és 
térképezett.

A legjelentősebb felfedezésük a Vargyas-patak jelen
legi aktiv járatainak a feltárása. Több szakaszt derítettek 
fel: a szoros jobb oldalán a Felső Aktívot, a szoros bal 
oldalán az Alsó Aktívot. A patakos járatok eddig ismert 
összhossza 1560 m, míg a szorosban található valameny- 
nyi ismert barlang összes hosszúsága 7410 m (DÉNES
I. 1980).

* * *

Dolgozatom célja az almási barlangnak és több mint 
két évszázados kutatásának rövid bemutatása volt, és 
egyben szíves meghívás minden érdeklődő számára e 
nevezetes hely megtekintésére, melyet Orbán Balázs így 
jellemez:

„... Egy olyan nevezetes pontra jutottunk, ... hová az 
utazók ezrei fognak tódulni, hogy a természetnek csudás 
és nagyszerű műveleteit megbámulják. Az almási bar
lang és ennek nagyszerű szorosa ez, mely bizonnyal 
egyike földrészünk legmegragadóbb pontjainak...”

Dénes István 
Taüsoara 187.
Ju& Covasna 
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ORBÁN ISTVÁN (1810): Az  udvarhelyszéki homoródalmási barlangnak 
bővebb ismertetése -  Kolozsxár
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Lucralile Institutului de Speologie „Emil Racovita”, Tom I-IL, pp. 
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PASSAGES FROM TH E RESEARCH-HISTORY 
O F THE ORBÁN BALÁZS CAVE

The above-mentioned cave is one of the largest karst 
caves of the Hungarian populated Székely-land situated 
in the canyon of the Vargyas [Virghisul] river in the 
vicinity of the village Homoródalmás [Meresti] Ruma
nia. The cave has got its Hungarian name after the most 
outstanding nature-researcher, Balázs Orbán, who gave 
the first detailed geographical and ethnographical des
cription of Székely-land. In the Rumanian speleological 
cadaster the cave is listed by the name Pestera Mare de 
la Meresti.

The cave was explored at a very early time, and the 
survey made of it is among the first ones prepared in 
the historical Hungary. A map published by István 
Fekete at Kolozsvár [Cluj-Napoca] in 1836 came to light 
recently. István Fekete was the surveyor of the district 
Udvarhelyszék and he took a map of the cave as early 
as 1835. However, thecentrance section of the cave has 
been well known for a long time; the Prehistoric man 
made his home here and during war-times in Transylva
nia it gave a shelter for the inhabitants of the villages 
around. Archaeological surveys brought valuable fin
dings to light. 'The speleological exploration of the cave 
is going on. At present a 1,5 km long section of the cave 
is known. (Redactor)
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Karszt és Barlang, 1990. évf. II. Jüzet, p . 127-136., Budapest

A KARSZTOLÓGIÁBAN ÉS SZPELEOLÓGIÁBAN HASZNÁLT 
FONTOSABB IDEGEN SZAKKIFEJEZÉSEK SZÓTÁRA

Összeállította: Dr. Balázs Dénes

A karsztokkal és barlangokkal foglalkozó tudományok szakszókincsében sok idegen eredetű kifejezés szerepel. 
Ennek oka részben az, hogy a karsztos formákra a helyi lakosság mindenütt kialakította a saját fogalmait és ezeket 
átvették, s/akkifejezésként használták a területet feldolgozó kutatók. A karsztológiai alapszókincs jó része a délszláv 
nyelvekből származik (dolina, uvala, polje, ponor), ezeket a klasszikus dinári karszttérség első leírói terjesztették 
el világszerte. A jellegzetesebb karsztos képződményekre számos hasonló vagy azonos értelmű kifejezés használatos, 
pl. a zsomboly (aknabarlang) dinári megfelelője a jama, olaszoknál az abisso, franciáknál a gouffre, angoloknál a 
pit vagy pothole. Egyes szavak a nemzetközi használatban nem azonos jelentésűek: például a francia aven szó az 
eredeti hazájában kis átmérőjű aknabarlangot jelent, Angliában pedig a barlangi vakkürtőt nevezik így.

Különösen sok hasonló jelentésű szakkifejezés látott napvilágot az irodalomban a trópusi karsztjelenségekről, 
mivel ezeket az egymástól távol eső térségeket más és más nemzetiségű kutatók tanulmányozták, írták le (német, 
angol, francia). A trópusi kúpkarszt elnevezései, mint a Kegelkarst, cone karst, mogote karszt, cockpit karszt, pepino 
hills stb., csaknem azonos formákat jelölnek. Szótárunkban igyekeztünk ezeket számba venni -  a teljesség igénye 
nélkül. Amelyik kifejezés használata csak egy adott térségre vonatkozik, azt zárójelben közöljük (pl. Puerto Rico).

Gyűjteményünkbe felvettük azokat a szakkifejezéseket, amelyeket egyes kutatók alkottak és publikáltak 
munkáikban. Ilyenek például a különböző karszttípusokra született elnevezések, mint az allogén karszt, endokarszt, 
kriokarszt, merokarszt stb. fogalmak. Helyszűke miatt ezek részletes magyarázatára nem vállalkozhatunk, de 
zárójelben közöljük szerzőjük nevét (pl. BÓGLI, CVUIC).

A szótárban használt rövidítések: ang. = angol, fr. = francia, gör. = görög, jap. = japán, lat. = latin, ném. = 
német, ol. = olasz, or. = orosz, sp. = spanyol, szin. = szinonima (rokon értelmű szó), v. = vagy, ld. = lásd.

A szótár összeállításához nagyszámú irodalmi munkát használtunk fel forrásként, felsorolásuktól terjedelmi okok 
miatt kell eltekintenünk.

A szerző ezúton mond köszönetét dr. Jakucs Lászlónak és Szablyár Péternek a szótár anyagának szakmai 
lektorálásáért.

DICTIONARY O F THE MOST IMPORTANT FOREIGN TERMS 
USED IN KARSTOLOGY AND SPELEOLOGY

Compiled by Dr. Dénes Balázs

A great number of technical terms concerning karstology and speleology was taken over from several languages. 
It frequently happens, that researchers of different nations while making separate research work on different karst 
areas of the world use different names for the same phenomenon and these words appear in the scientific literature. 
A significant number of technical terms were taken over from the Slavic languages: „karst”, „polje”, „doline”, 
„uvala”, etc. The author has collected about 500 such foreign expressions from the Hungarian karstliterature and 
giving their meaning attempts to explain them briefly.

abime, fr.: 1. széles nyílású aknabarlang, 2.
karsztszakadék 

abisso, ol.: aknabarlang
abráziós barlang: hullámveréssel kialakult barlang 
abris sous roche, fr.: sziklaeresz 
abyss, ang.: karsztakna, karsztszakadék 
aeolianit, ld. kalkarenit

aerációs zóna: karsztvízszint feletti kőzet- és talaj- 
összlet, vadózus övezet. (Ellentéte: szaturációs 
zóna)

aguada, sp.: dolinató, vízzel kitöltött sekély mélye
dés (Yucatán)

air pocket, ang.: víz feletti zárt levegős tér két 
barlangi szifon között
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aisle, ang.: szűk, magas barlangfolyosó v. hasadék 
allochton víz: nem karsztos felszínről karsztos 

térszínre érkező agresszív vízfolyás. Szín.: allo- 
gén víz

allogén karszt: olyan orográfiai helyzetű karszt, 
amelybe külső vízfolyások hatolnak be (JAKUCS, 
B-típus)

allogén víz: külső eredetű víz. Szín.: allochton víz 
alvarkarszt: sekély, posztglaciális karszttípus Észt

országban
alveola, alveolus: éles peremekkel határolt eróziós 

mélyedés a barlang falán, evorziós kagyló (JA
KUCS)

ammoniteszes mészkő: lábasfejű állatok (Ammo- 
nitesek) mészházait tartalmazó mészkő 

ana, jap.: barlang
anasztomózis, anastomosis: szövevényes bar

langrendszer, labirintus
anemolit: légáramlástól elferdült sztalagtit, heliktit 
antodit, anthodit: 1. sugárszerűen elhelyezkedő 

gipsz-vagy aragonitkristályok, 2. gipszrózsa, kris
tálypamacs

antropogén karszt: emberi beavatkozással átala
kított karszt

apron, ang.: sima cseppkőréteg lejtős barlangfalon 
v. mészkőtömbön

aquifer: ang.: víztáróló kőzettömeg 
areális karszteróziő: karbonátos felszín leöblíté- 

ses pusztulása
arréte and pinnacle karst, ang.: éles csúcsos, 

szakadékos trópusi karszt (WILLIAMS, Új-Gui- 
nea)

atektonikus barlang: leszakadt tömbök közötti 
üreg, áltektonikus barlang (rajz a 135. oldalon) 

atmoszférikus víz: légköri eredetű víz, csapadék, 
vadózus víz. Ellentéte: juvenilis víz 

autogén karszt: térszínileg kiemelkedett, a nem 
karsztos környezetnél magasabban fekvő karbo
nátos kőzettömeg (JAKUCS, A-típus)

Alvarkarszt Kostivere mellett Észtországban

aven, fr.: 1. kis átmérőjű aknabarlang, kisebb mint 
az abime (Franciaország), 2. barlangban felfelé 
nyúló vakkürtő (Anglia)

backflooding,ang.:visszaduzzasztással keletkező 
barlangi árvíz

bare karszt, ang.: nyílt, fedetlen karszt 
barrenc, fr.: aknabarlang (Dél-Franciaország) 
batükaptúra: felszíni vízfolyások karsztos mély

ségben megcsapolása, lefejezése (JAKUCS), 
kaptáció

Bárenschliff, ném.: medvecsiszolat, a barlangi 
medve dörgölődése nyomán kifényesedett bar
langfal

bedding plane, ang.: réteglap 
bedding plane cave, ang.: réteglap mentén kiala

kult barlang
Bergmilch, ném.: hegyi tej 
biokarszt: olyan karszttípus, amelynek kialakulásá

ban a biokorróziós folyamatok elsődlegesek, szín: 
biogén karszt

biokorrózió: élőlények okozta kémiai lepusztulás 
karbonátos kőzeten; szin.: biogén korrózió 

blind valley, ang.: vakvölgy, víznyelővel végződő 
patakos völgy

blokk-karszt: a felszínt nagy kőzettömbök uralják 
blowhole, ang.: 1. kis nyílás a tengerparti mészkö

vén, melyen át a hullámnyomás szökökútszerűen 
levegőt és vizet lövell a magasba, 2. kerek lyuk 
mészkőtáblán, amelyből nagy erővel áramlik ki a 
levegő, széllyuk (Nullarbor Plain, Ausztrália) 

blowing cave, ang.: szeles barlang (nyílásán át be- 
és kifelé szakaszosan erős légmozgás van) 

blue hole, ang.: 1. karsztvízszint alól feltörő, tavat 
alkotó forrás (Jamaica), 2. beszakadt mennyezetű 
barlangi tó

boca, sp.: barlangbejárat 
bogaz, délszláv: erősen tagolt, karrosodott mészkő

felszín; szin.: zanjón
boulder choke, ang.: barlangjáratot elzáró horda

lék- v. omladékhalom
botrioid, botryoid: szőlőfürtszerű képződmények 

barlangban, borsókő, grape 
bourne, ang.: időszakos karsztpatak (Nagy-Britan- 

nia)
brakkvíz, brakkos karsztvíz: sós tengervíz és édes 

karsztvíz keveréke (tengerparton, óceáni szige
ten)

buried karst, ang.: eltemetett karszt, mélykarszt

callenque, fr.: 1. barlang felszakadása útján kelet
kezett völgy, 2. megsüllyedt, tengervízzel elöntött 
karsztos völgy 

calcaire, fr.: mészkő 
calcarenite, ang.: Id. kalkarenit 
calcrete, ang.: kalkrét, törmelékes felszíni mészkő

kéreg
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caliche, sp.: száraz térségben a mésztartalmú vizek 
bepárlódása útján felhalmozódott felszíni karbo
nátos üledék; szin.: kankar 

caliza, sp.: mészkő' 
cannelura, Id. kannelura 
carso, ol.: karszt
causse, fr.: töbrös magas karsztfennsík (Dél-Fran- 

ciaország) 
cave, ang.: barlang
cave coral, ang.: korallhoz hasonló, ágas-bogas 

kiválás a barlang falán
cave-in, ang.: beszakadás útján keletkezett bar

langbejárat
cave onyx, Id. onyx marble 
cave pearl, ang.: barlangi gyöngy, pizolit 
cave rafts, ang.: „barlangi tutajok”, kalcitlemezkék 

a stagnáló, túltelített barlangi vizek felszínén 
caver, ang.: barlangász, barlangjáró; szin.: potho- 

ler, spelunker
cavern, ang.: nagy barlang
caving, ang.: barlangászat, sportcélú barlangjárás;

szin.: potholing, spelunking 
ceiling meander, ang.: a barlang mennyezetén 

előforduló kanyargósoldásosvájatok, mennyeze
ti karr

cenote, sp.: függőleges falú szakadékdolina, alján 
karszttó (Yucatán)

Cenote-típusok Yucatánban (Mexikó)

chalk, ang.: 1. írókréta, 2. puha mészkő általában 
chamber, ang.: 1. nagyméretű barlangcsarnok 

(USA), 2. barlangterem általában (Anglia) 
champ de lapiés, fr.: karrmező 
chimney, ang.: barlangi kürtő 
chou-fleur, (többes: choux-fleurs), fr.: karfiolszerű 

borsókő
clint, ang.: 1. abráziós partfal barlangokkal, 2. 

vízszintes fekvésű mészkőtábla peremi része, 
felszínén karrmezővel (Anglia) 

clot, fr.: karsztszakadék 
cluse, fr.: karsztszurdok 
clusterite, Id. botrioid
cockpit, ang.: szabálytalan alaprajzú, általában 

sokszögű v. csillag alakú lapos mélyület (depresz- 
szió) mélységi lefolyással mészkőkúpok, torony
hegyek között (Jamaica), szin.: trópusi töbör 

cockpit karst, ang.: cockpittal jellemzett trópusi 
karszttípus (Jamaica); szin.: kúpkarszt

A jamaicai Cockpit Country repülőgépről
conduit, ang.: teljes üregszelvényt kitöltő vízfolyás 

a freatikus zónában hidrosztatikus nyomás alatt 
cone karst, ang.: kúpkarszt 
corridor, ang.: barlangfolyosó, nagyobb üregeket 

összekötő barlangjárat
cove, ang.: szűk, meredek oldalú karsztvőlgy (Déli- 

Appalach)
covered karst, ang.: fedett karszt 
crawl, crawlway, ang.: barlangi kuszoda, kúszójárat 
crevice karst, ang.: mély oldásos szakadékokkal 

(crevice) jellemezhető trópusi karszt (Új-Guinea) 
cryokarst, Id. kriokarszt 
cueva, sp.: barlang (általában vízszintes) 
cul-de-sac, (ejtsd.: küdszak), fr.: zsákbarlang, egy 

bejáratú vízszintes barlang 
current marking, ang.: áramló (turbulens) víz okoz

ta aszimetrikus bemélyedések a mészkőfalon; 
szin.: alveola, scallop

curtain, ang.: cseppkőfüggöny; szin.: drapery 
cutaneous karst, ang., karst cutané, fr.: „bőrös 

karszt”, talajjal fedett mészkő (CIRY) 
cutter, ang.: talaj alatti karr (É-Amerika)

dai, jap.: karsztfennsík (Dél-Japán)
Deckenkarren, ném.: oldási csatornák a barlang 

mennyezetén; szin. ang.: cave ceilings 
denudációs polje: „kopott polje” (CHOLNOKY), 

szelektív kőzetlepusztulással létrejött nagymére
tű karsztos depresszió

dépression fermée.fr.: zárt mélyedés, nagy dolina 
Deutsche Hártegrad, ném.: német keménységi 

fok, n. k.° (a karsztvizek kémiai elemezésénél 
használják), ang.: German hardness 

dip, ang.: rétegdőlés
dog-tooth, ang.: kutyafoghoz hasonló barlangi kai

éit kristályforma, szkaleonéder 
dolina, délszláv, or.: völgy, mélyedés, magyar szak

nyelvben: töbör 
doline, ang., fr., ném.: töbör 
doljaca, szerb.: száraz völgy 
dome pit, ang.: henger alakú, dóm boltozatú, felülről 

zárt karsztakna (Mammut-barlang, USA)
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driphole, ang.: folytonosan csepegő víz hatására 
a kőzeten v. agyagon kialakult mélyület 

dripstone, ang.: barlangi csepegő vizekből kivált 
kalciumkarbonát képződmények (cseppkövek 
stb.) összefoglaló neve 

dry cave, ang.: száraz, szenilis barlang 
dry valley, ang.: száraz völgy 
dune limestone, Id. kalkarenit 
dupka, bolgár, macedón: barlang 
Durchganghöhle, ném.: átmenőbarlang

Einsturzdoline, ném.: szakadékdolina 
Eishöhle, ném.: jégbarlang 
emergence, ang.: nagy karsztforrás, földalatti folyó 

felszínre törése
endogén karszt: mélységbeli hatásokra fejlődő 

karszt (termálkarszt, hidrotermokarszt, hipokarszt) 
endokarszt: mélységi karszt, ahol a folyamatok 

nagy nyomás és magas hőmérséklet mellett zajla
nak (BAKAUANU)

eolikus kalkarenit: szélhordta, összecementált 
meszes dünehomok

epifreatikus zóna: a karsztvízszint alatti (freatikus) 
övezet felső része 

epikarszt: aktív kartsztvizes zóna 
epirogén karszt: nagy kiterjedésű (epirogenetikus) 

felemelkedés útján létrejött táblás karsztsíkság v. 
fennsík; szín.: platformkarszt, epirogenetikus 
karszt

erózióbázis: a folyóvíz eróziós tevékenységének 
határa. (Var.: valamely terület legmélyebb szintje, 
ahová a vízfolyások tartanak. JAKUCS.) 

eróziós barlang: vízszállította hordalék koptató 
munkájával bővülő (mélyülő) barlang 

espeleología, sp.: barlangtan 
espeleólogo, sp.: barlangkutató 
estavelle, fr.: váltakozó irányú karsztforrás, Id. kata- 

votra
excentrikus képződmények: a szokásos függőle

ges alaktól eltérő irányban fejlődő sztalaktitok; 
szín.: heliktit

exhumált karszt: természetes erózió vagy emberi 
tevékenység által kihantolt karsztos felszín, ki- 
hantolt őskarszt

exokarszt, Id. exogén karszt (ROGLIC) 
exogén karszt: külső klimatikus, hidrológiai stb. 

hatásokra fejlődő karszt; szín.: allogén karszt, 
ellentéte: autochton karszt 

exsurgence, ang.: ismert vízgyűjtő terület nélküli 
földalatti folyó felszínre törése 

evorziós kagyló: áramló víz által kialakított bemé- 
lyedési forma a barlang falán

fault, ang.: vető, vetődés, törés 
fault cave, ang.: vető mentén keletkezett barlang 
fengcong, kínai: „hegyhalmaz”, dolinát (dolinákat) 

közrezáró trópusi szigethegycsoport Dél-Kíná
ban; szín. ang.: peak cluster, hasonló értelmű: 
toronykarszt

fenglin, kínai: „csúcserdő”, magányos szigethe
gyekből állótrópusi karszttípus Dél-Kínában: szin. 
ang.: peak forest 

fissure, ang.: repedés, hasadék 
fissure cave, ang.: hasadékbarlang 
Flachkarren, ném.: síkkarr 
fleur de gypse, fr.: gipszvirág 
floe calcite, ang.: vékony úszó kalciumkarbonát- 

film a mozdulatlan barlangi túltelített víz tetején 
(ha vastag, lemezes: cave rafts) 

flowstone, ang.: kalciumkarbonát, gipsz v. más 
ásványok kiválása barlangfalon v. kőzetlapon 
kéreg formájában

Flussschwinde, ném.: víznyelő, ponor 
fluviokarszt: olyan karsztípus, ahol a folyóvízi letá

rolás érvényesül
foiba, ol.: 1. víznyelő akna, 2. barlangi aven (felfelé 

hatoló, de a felszínt el nem érő hengeres kürtő) 
foot cave, ang.: lábbarlang 
fosszilis karszt, Id. paleokarszt 
freatikus, phreatikus, gör.: karsztvízszint alatti 
freatikus barlang: karsztvízszint alatti oldással ke

letkezett üreg
freatobiont: freatikus vizek állati lakója 
Fusshöhle, ném.: lábbarlang (LEHMANN)

gallery, ang.: nagyméretű barlangfolyosó 
geode, ang.: geoda; üreges, ásványi kristályokat 

tartalmazó konkréció

Karszthidrológiai zónák Cvijic szerint, a = karsztvízszint száraz évszakban, a ’ = karsztvízszint csapadékos évszakban,
s = állandó forrás, s ’ = időszakos forrás
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geological orfan, ang.: geológiai orgona; mészkő- 
bányák falán megfigyelhető, a felszínről a mész
kőbe hatoló oldásos csövek, zsákok 

glacier cave, ang.: gleccserjégben képződött bar
lang

glaciokarszt: 1. olyan karszttípus, ahol a glaciális 
és karsztos formák együtt fordulnak elő, 2. elol
vadt jégtakaró helyén fejlődő karszt 

glade, ang.: 1. hosszanti karsztos mélyület meredek 
sziklafalakkal körülzárva, közbenső magassági 
küszöbökkel (Jamaica), 2. réteglap melletti sík 
karros felszín növényzettel (USA) 

globuralit: gömb alakú kalciumkarbonát kiválás, 
barlangi gyöngy, pizolit

gouffre, fr.: szakadék, aknabarlang, zsomboly 
gour, ang.: tetarátával elgátolt barlangi tó 
grape, ang.: szőlőfürtszerű borsókőképződmény, 

botrioid
grike, ang.: hasadékkarr 
grotta, ol.: barlang 
grotte, fr.: barlang
grotto, ang.: 1. kis barlangüreg, 2. képződmények

ben gazdag barlang, 3. barlangászklub v. barlang- 
kutató csoport (USA) 

gruta, sp.: barlang 
gua, maláj: barlang: szin.: lubang 
gufeng, kínai: romos maradványhegy Dél-Kínában

Halbhöhle, ném.: sziklaeresz, barlangodú 
Halbkarst, ném.: félkarszt, karszt gyengén fejlett 

formakinccsel, pl. dolomitkarszt (GRUND) 
Halbkugelkarst, ném.: „félgömbkarszt”, legömbö

lyített tetejű trópusi kúpkarszt 
halitkarszt, halite karst, ang.: kősókarszt 
haystack hill, ang.: szénakazal formájú, legömbö

lyített kúpokból álló trópusi karszttípus (Puerto 
Rico), szin.: mogote, Halbkugelkarst stb. 

heelprint karren, ang.: saroknyomkarr 
heliktit: függőlegestől eltérő irányban fejlődő 

cseppkőképződmény, görbecseppkő v. görbe 
sztalaktit

Felszínre került halitkarszt Parajdon

heligmit: görbe sztalagmit 
hidratációs barlang: nem karsztosodó kőzetben 

hidratációs úton (az ásványok vízfelvételével, 
megduzzadásával.kipergésével) keletkezett üreg 
(pl. Ayers Rock barlangjai, Ausztrália) 

hidrotermokarszt, hidrotermális karszt: 1. magas 
hőmérsékletű vizes oldatok hatására kialakult 
mélységi karszt (MAKSZIMOVICS), 2. mélybe 
szivárgott és felmelegedett atmoszférikus vízzel 
történő karsztosodás (= termálkarszt), 3. az 1-2. 
keveréke

hipokarszt, zárt tömegű mélykarszt (MAKSZIMO
VICS)

hipotermia, gör.: hőelégtelenség, barlangban: az 
emberi test túlhűlése és az ebből bekövetkező 
haláleset (hibernálódás)

hisztoplazmozis, hystoplasmosis, gör.: száraz 
barlangokban előforduló Histoplasma capsulatum 
nevű gomba által okozott lázas betegség 

hoiokarszt: dinári típusú teljes nyílt karszt minden
fajta karsztformával (CVIJIC); ellentéte: mero- 
karszt

honeycomb karst, ang.: „lépkarszt”, éles gerincek
kel elhatárolt trópusi dolinás (cockpitos) karszttí
pus (Új-Guinea, WILLIAMS) 

hoya, (ejtsd.: ója), sp.: nagyméretű karsztos dep
resszió (Puerto Ricón: nagy töbör, Kubában: 
polje)

Höhle, ném.: barlang
Höhlenkunde, ném.: barlangtan, szpeleológia 
hum, délszláv: mészkőszigethegy poljéban (Dinari- 

dák)
Hungerbrunnen, ném.: a karsztvízszint süllyedé

sekor időszakosan elapadó forrás (Németország)

impermeábilis: vizet át nem eresztő; ellentéte: 
permeábilis

infiltrációs zóna: beszivárgási övezet 
inflow cave, ang.: víznyelőbarlang 
inszolációs karsztfejlődés: karbonátos kőzetek 

aprózódásos pusztulása az erős besugárzási hő
ingadozás következtében (sivatag) 

intermittáló forrás: időszakos forrás, periodikusan 
működő forrás, szivornyás forrás 

intrakarszt: az endo- és exokarszt genetikai elemeit 
egyesítő karszttípus (LISZENIN et al.) 

izbuk, román: vaucluse-típusú nagy karsztforrás 
izumi, jap.: forrás, karsztforrás

jajla, or.: karsztfennsík (Krím) 
jama, délszláv: 1. aknabarlang, 2. általában barlang 
jaskinia, lengyel: barlang 
jaskyria, szlovák: barlang 
joint-plane cave, ang.: kőzetrétegek elválási síkjai 

mentén képződött barlang 
juvenilis karszt: a karszt fejlődésének korai, fiatal 

szakasza (GRUND, CVIJIC)
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juvenilis víz: magmafészekből eredő mélységi víz; 
ellentéte: atmoszférikus víz

kalkarenit: korall- és kagylózúzalékos homokból v. 
idősebb mészkő eróziós törmelékéből keletkezett 
durva mészkő

kalkrét, calcrete: lazán összecementálódott mész- 
kőbreccsa (felszínen)

kamenica, gór.: kerekded korróziós bemélyedés 
mészkősziklán, madáritató 

kankar, Id. caliche
kannelura, lat.: rovátka, csurgó; kisméretű vonalas 

karrforma
kapnik, délszláv: cseppkő 
kaptáció, Id. batükaptúra 
Karren, ném.: karrképződmények 
Karrenfeld, ném.: karrmező, ang.: karrenfield 
Karrentisch, ném.: karrasztal, jégtakaróból v. 

gleccserből visszamaradt kőtömb karbonátos kő
zet felszínén 

Karst, ném.: karszt
karst á piton, fr.: trópusi szigethegyes karszt 
karst á tourelles, fr.: toronykarszt 
karst barré, fr.: nem karsztosodó kőzetek közé zárt 

karsztos tömb
karst haute alpin, fr.: magashegységi karszt 
karst plain, ang.: síksági karszt, karsztos síkság 
karst plateau, fr.: karsztfennsík 
karst spring, ang.: karsztfornás 
karst window, ang.: karsztablak, 1. kis darabon 

felszakadt barlang, 2. átlátható barlangroncs, bar
langkapu

Karstfenster, Id. karst window 
Karstgasse, ném.: „karsztutca”, mély trópusi dep

ressziók (cockpit) közötti sziklás átjáró (LEH
MANN)

Karsthalbmulde, ném.: egyik oldalon nyitott polje 
Karstmulde, ném.: polje 
Karstquelle, ném.: karsztforrás 
Karstrandebene, ném.: trópusi karsztperemsíkság 

(LEHMANN), ang.: karst margin plain 
karsztbreccsa: karsztosodó összecementált mész

kőtörmelék
karsztdenudáció: karbonátos kőzetek kémiai és 

fizikai lepusztulási folyamata, karsztosodás 
karszterózió:1. karbonátos kőzetek mechanikai le

pusztulása, 2. általában a karsztosodás 
karsztgenetika: karsztfejlődéstan, karsztszárma- 

zástan, karsztgenezis
karsztkorrózió: szénsavtartalmú víz kémiai oldó

hatása karbonátos kőzeten 
karsztmorfogenetika: karsztjelenségek és folya

matok kutatásával foglalkozó tudomány; szin.: 
karsztmorfológia

karsztmorfológia: karsztalaktan 
karsztoszféra: a litoszféra karbonátos kőzetéből 

álló része (MARUASVILI)

Kúpkarszt („chocolate hills") Bohol szigetén, Fiilöp- 
szigetek

karuszto, karuszuto, jap.: karszt 
katagén karszt: a mélységi endogén karszt egyik 

típusa (CIKIN)
katavotra, katavothre: váltakozó irányú karsztfor

rás, alacsony karsztvízszint idején víznyelőként 
működik, szin.: estavelle

kaverna, caverne, lat.: bányászat során feltárt üreg 
Kegelkarst, ném.: kúpkarszt 
klasztokarszt: vízáteresztő törmelékes karbonát

kőzetek karsztja
kliff: abráziós partfal (barlangokkal)
Kluftkarren, ném.: hasadékkarr (BÖGLI) 
kologyec, or.: barlangakna 
koralit, korallcseppkő: korallhoz hasonló, ágas- 

bogas kalcitképződmény a barlang falán 
korrózió: folyóvíz és szél által mozgatott anyagok 

koptató munkája (mészkő gombasziklák, kőgom
bák kiformálása)

korróziós barlang: a mozgó hordalék súrlódásával 
kialakított barlang, szin.: eróziós barlang 

korrózió, Id. karsztkorrózió 
korróziós barlang: döntő mértékben karsztos oldó

dás útján keletkezett üregrendszer 
korróziós reziduum: a karbonátos kőzet feloldódá

sa után visszamaradó oldhatatlan üledék

Hasadékkarr (Kluftkarren) jégtől megszabadult mészkő
fennsíkon (Ny-Yorkshire, Anglia)
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kras, szlovén, szerb: karszt 
kraski izvir, szlovén: karsztforrás 
kraski izvor, szerb: karsztforrás 
kriokarszt: fagykarszt, az állandóan fagyott szub- 

arktikus területek (permafrost) sajátos karszttípu- 
sa; Id.: termokarszt

kriptokarszt: 1. fedett („elrejtett”) karszt, 2. a karsz
tosodás kezdeti szakasza (APRODOV) 

krs, horvát: karszt 
Kuppenkarst, ném.: kúpkarszt

labirintkarszt, labirinth karst: poligonális trópusi 
karszt (VERSTAPPEN)

lapiés, lapiaz, fr.: karr, karros felszín (általában) 
lapiés aiguisées, fr.: hegyes karr, kó'erdő 
lapiés arrondis, fr.: kerek karr 
lapiés á cannelures, fr.: barázdakarr, rovátkakarr 
lapiés á empreinte de pás, fr.: saroknyomkarr 
lapiés á rigoles, fr.: barázdakarr 
lapiés de diaclase, fr.: hasadékkarr 
laterális karsztkorrózió (erózió): oldalozó, széle

sítő karsztos lepusztulás (poljéban, trópusi sziget
hegyek között stb.) 

limestone, ang.: mészkő
lineáris karszterőzió: vonalas lepusztulás, a vízfo

lyás függőleges bevágódása a karsztos kőzetbe 
lithotamniumos mészkő: fa vagy cserje alakú 

korallalgák (Lithotamnium) lenyomatáttartalmazó 
mészkő

litoklázis: a kőzet repedései, hasadékai 
lublinit: a hegyi tej (mountain milk) egyik formája

makrokarszt: a karsztfejlődés kifejlett szakasza 
(APRODOV), szín.: maturus karszt 

maturus karszt: kifejlett („érett") karszt látványos 
alakzatokkal (GRUND, CVIJIC) 

maze cave (ejtsd: meizkév), ang.: labirintusbar
lang

Talajtakarótól megfosztott sík mészkőfelszín (pavement) 
kezdetleges karrformákkal (Ny-Yorkshire, Anglia)

meanderjárat: kanyargós patakos barlangfolyosó 
meanderszínlő: a kanyargó földalatti patak (fo

lyó) által kivésett vízszintes hosszanti bemélye
dés a barlang egyik falán 

merokarszt: nem tökéletes karszt (szennyezett 
vékony mészkő, porózus kőzet; CVIJIC) 

mikrokarr, Id. kannelura
Mischungskorrosion, ném.: keveredési korrózió 

(BÖGLI)
mixing corrosion, ang.: keveredési korrózió 
mogote, sp.: trópusi mészkőszigethegy (Kuba) 
mogotekarszt: karibi típusú kúpkarszt 
Mondmilch, ném.: holdtej, hegyi tej 
moonmilk, ang.: holdtej, hegyi tej 
mountain milk, ang.: hegyi tej 
mozor, mosor: karsztos szigethegy (Dinaridák) 
mud stalagmite, ang.: állócseppkő agyagból

naked karst, ang.: nyílt, fedetlen karszt; szin.: bare 
karst

nip, ang.: abráziós színló' 
nummuliteszes mészkő: lapos, korong alakú kö

vületeket (a Foraminifehdákhoz tartozó Nummuli- 
tesek maradványait) tartalmazó mészkő (főleg az 
eocénből)

obruk, török: tavas szakadékdolína (Anatólia) 
ojo, ojo de agua (ejtsd: oho, oho de agva), sp.: 

forrás, forrástó
onyxmárvány: áttetsző színes kalciumkarbonát- 

kiválás, csiszolatából dísztárgyak készülnek 
oolitos mészkő: kötőanyaggal cementált, apró 

koncentrikus gömböcskékből (ooidokbóí) álló 
mészkő

orogén karszt: hegységi karszt, hegységképző
déssel (orogenezissel) kiemelt karbonátos kőzet
tömeg; ellentéte: epirogón karszt 

oulopholit: barlangi gipszvirág 
outflow cave, ang.: forrásbarlang 
ouvala, fr.: uvala

paleokarszt: őskarszt, a földtörténeti múltban kép
ződött karszt

parakarszt: kőzettani okok miatt gyengén fejlett 
karszt

passage, ang.: barlangjárat 
pavement, ang., fr.: síkkarr 
peak cluster, ang. Id. fengcong 
peak forest, ang. Id. fenglin 
pec'ina, szerb: barlang
pepino hill, sp.-ang.: „uborkadomb”, trópusi 

karsztszigethegy (Puerto Rico) 
perkolációs zóna: beszivárgási övezet 
permafrost, ang.: örökfagy, állandóan fagyott alta- 

lajú (kőzetű) térség
permeábilis: vizet áteresztő; ellentéte: impermeá- 

bilis
permeabilitás: vízáteresztő képesség
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perte, fr.: víznyelő, ponor 
pescsera, or.: barlang 
pescserata, bolgár: barlang 
pes^era, román: barlang 
phreatikus, Id. freatikus
pinnacle, (ejtsd: pinékl), ang.: éles karsztos torony, 

kőborda
pintura rupestre, sp.: barlangfestmény, barlang

rajz
pisolite, pisolith, Id. pizolit 
pit, pitch, ang.: aknabarlang; szín.: pothole, shaft 
piton, fr.: éles tetejű, csúcsos karszttoronyhegy, 

szín.: tourelle
pitted plain, ang.: töbrös karsztfelszínre emlékezte

tő fagykarszt típus (Kanadában kriokarszton ál
karsztos jelenség) 

pizolit: barlangi gyöngy
planációs karszt: tönkösödött karszt (JAKUCS) 
planina: kopár karsztfennsík (Dinaridák) 
platformkarszt, Id. epirogén karszt 
poligonális karszt: olyan fejlett trópusi karszttípus, 

melyben a depressziókat közrefogó hegyek 
csúcspontjai alaprajzon sokszöget mutatnak 
(WILLIAMS)

polje, délszláv: különböző genetikájú, kiterjedt, zárt 
mélyületek a karsztban 

ponikva, horvát: töbör 
ponor, délszláv: víznyelő, bújtató 
ponornica, szerb: búvópatak 
popcorn, ang.: „pattogatott kukorica", a borsókövek 

egyik típusa
pothole, ang.: aknabarlang, zsomboly (Nagy-Bri- 

tannia)
potholer, ang.: barlangjáró, barlangász; szín.: ca

ver
pozo, sp.: zsomboly, aknabarlang; szín.: sima 
prekarszt: a mélységi karszt legalsó öve (ESTE- 

BÁN)
proval, or.: beszakadás, depresszió 
pszeudokarszt: álkarszt, karsztra jellemző formák 

együttese nem karsztosodó kőzeten (pl. homok
kő, gránit)

puisard, fr.: oldásos odúk, üregek a Párizsi-meden
ce réteglépcsőinek főleg gipszrétegeiben 

pyramid and doline karst, ang.: a poligonális 
karszt egyik típusa: a trópusi depressziókat hatá
roló éles sziklafalak találkozásánál hegyes csú
csok alakultak ki (Új-Guinea, JENNINGS)

A poligonális karszt formaelemeinek sematikus rajza

rainpit, ang.: „esőlyuk”, 1-3 cm széles és mély 
oldásos gödröcske vízszintes csupasz mészkő
felszínen (JENNINGS), szín.: gyűszűkarr 

Randpolje, ném.: perempolje 
rascle, fr.: karr (Provence) 
reliktumkarszt: maradékkarszt, őskarszt 
réseau (ejtsd: részó), fr.: barlangrendszer 
resurgence, fr., ang.: búvófolyó újra előtörési helye, 

nagy forrás
ríll, ang.: kezdetleges oldásos vájatok mészkőlapon 

aridus v. szemiaridus térségben 
Rillenkarren, ném.: kannelura (BÖGLI) 
Rillenstein, ném.: oldási vájatokkal borított felszíni 

mészkőtömb
rimstone, ang.: mésztufa-kiválás, tetarata 
rimstone dam, ang.: mésztufagát; szin.: gour 
rimstone pool, ang.: mésztufagát mögötti tavacska 
Rinnenkarren, ném.: barázdakarr (BÖGLI) 
rise (ejtsd: rájz), ang.: forrás (Jamaica) 
rising, ang.: forrás, földalatti patak előtörése; szin.: 

emergence, exsurgence, resurgence 
rizoszférakarr: gyökérkarr (JAKUCS) 
rock milk, ang.: kőtej, hegyi tej 
rock shelter, ang.: sziklaeresz, odú 
room, ang.: barlangterem; szin.: chamber 
Rundkarren, ném.: kerek karr (BÖGLI)

sand stalagmite, ang.: mészanyaggal összece- 
mentált homokkőoszlop

scallop, ang.: ovális alakú bemélyedések barlang
falon, szin.: alveola

scar, ang.: mészkőréteg éles letörése (Nagy-Britan- 
nia)

Schichttreppenkarst, ném.: réteglépcsős karszt 
(BÖGLI)
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Schratten (Svájc), Id. Karren 
Schüsseldoline, ném.: tál alakú, lapos dolina 
sea cave, ang.: tengerparti abráziós barlang 
shaft, ang.: akna, aknabarlang; szin.: pit, pothole 
shake, shakehole, ang.: oldásos töbör 
shield, ang.: korong alakú cseppkőképződmény 
silin, siling, kínai: kőerdő, nagyméretű karr 
sima, sp.: aknabarlang, zsomboly (Venezuela: ho

mokkőakna)
sink, sinkhole, ang.: víznyelő (É-Amerika); szin.: 

swallet, swallow hole (Anglia) 
sinkhole plain, ang.: töbrös karsztfelszín (É-Ameri- 

ka)
sinkhole pond, ang.: dolinató (É-Amerika) 
sinter, ang.: ásványi kiválás forrásvízből (általában) 
siphon, ang.: Id. szifon
skavnica, skalba, szlovén: kamenica, madáritató 
skraplje, skrape, délszláv: karr 
solution flutes, ang.: kannelura, rovátkakarr 
solution grovers, ang.: barázdakarr 
solution pan, ang.: kamenica, madáritató 
sótano, sp.: nagy aknabarlang (Mexikó) 
speleologist, ang.: tudományos barlangkutató 
speieothem, ang.: barlangi képződmények össze

foglaló neve (cseppkövek és egyéb kiválások) 
spelunker, ang.: barlangász, barlangjáró; szin.: 

caver
spelunking, ang.: barlangjárás; szin.: caving 
spilja, horvát: barlang 
Spitzkarren, ném.: hegyes karr 
Spitzkegelkarst, ném.: hegyes mészkőcsúcsos 

trópusi karszt
spongework, ang.: szivacsszerű üreglabirintus 
spring, ang.: forrás (általában) 
squeeze (ejtsd: szkvíz), ang.: igen szűk kúszójárat 
stalacto-stalagmite, ang.: cseppkőoszlop (USA) 
Steinwald, ném.: kőerdő, nagyméretű karr 
stone forest, ang.: kőerdő 
straw stalactite, ang.: szalmacseppkő, szin.: soda 

straw, makaróni
Streifenkarst, ném.: nem karsztos kőzetrétegek 

közt elhelyezkedő vékony (néhány m vastag) 
mészkőréteg karsztjelenségekkel 

struga, szláv: réteglap mentén kioldódott barlangjá
rat

subcutan karrosodás: talaj alatti karrosodás (JA- 
KUCS)

sumidero, sp.: 1. víznyelő, 2. oldásos töbör (Latin- 
Amerika)

sump, ang.: szifon
susica, délszláv: időszakos vízfolyás 
szaturációs zóna: karsztvízszint alatti (vízzel telí

tett) övezet, freatikus zóna. (Ellentéte: aerációs 
zóna.)

szenilis barlang: pusztuló, idős barlang 
szenilis karszt: idős (elaggott) karszt maradvány

formákkal (GRUND-CVIJIC)

Hegyes kúpokból álló karszt (Spitzkegelkarst) Shuicheng 
mellett (Guizhou, Dél-Kína)

szifon: olyan barlangjárat, ahol a mennyezet a 
barlangot kitöltő víz felszíne alá hajlik rövidebb- 
hosszabb szakaszon

szingenetikus karszt: a karsztosodás egyidejű a 
karsztos kőzet kialakulásával (pl. eolikus kalkare- 
nit)

szpeleolőgia: barlangtan 
szpeleológus: barlangok tudományos kutatója 
szpeológia: a szpeleológia Romániában használa

tos írásmódja (RACOVITA) 
sztalagmit: állócseppkő 
sztalagnát, or.: cseppkőoszlop 
sztalaktit: függőcseppkő
szubaerikus karszt: felszíni karszt („légkör alatti”) 
szubglaciális karszt: gleccser (jégmező) alatti 

karszt
szubmarin(us) karsztforrás: karsztvíz (karszt- 

patak) feltörése a tengerszint alatt 
szubnivális karszt: magashegységi karszttípus 

C,hóhatár alatti”)
swallet, swallow hole, ang.: víznyelő; ponor, sink, 

sinkhole
table of corrosion, ang.: karrasztal 
tabuiáris karszt, Id. epirogén karszt 
tafoni: kitett sziklafalakon komplex hatásra képződő 

kerekded bemélyedő forma (WISSMANN) 
tektonikus barlang: hasadékbarlang
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tektonikus polje: szerkezeti úton kialakult nagymé
retű karsztos süllyedők

tektonikus preformáció: a kőzet szerkezeti viszo
nyai, melyek meghatározó szerepet játszanak a 
karsztos formakincs kialakulásában 

tekto-szubszekvens karr: szerkezetileg meghatá
rozott karrosodás, hasadékkarr (JAKUCS) 

termálkarszt: felszálló hévizek által alakított karszt 
termokarszt, thermokarst: vitatott fogalom. MON

ROE szerint felszín alatti jéglencsék elolvadása 
után létrejött, bemélyedésekkel tarkított periglaci
ális (poszt-periglaciális) hordalékfelszín, melynek 
szinonimája a kriokarszt. JAKUCS szerint az 
orosz kutatók által használt „termokarszf kifeje
zésnek semmi köze a valódi karsztokhoz, azokat 
a talajfagy által létrehozott -  főleg duzzadásos -  
alakzatokat jelenti, amelyek laza szerkezetű hor
dalékanyagokon jelennek meg. 

terra rossa: „vörös föld”, vasvegyületeket tartalma
zó meszes vörös vályog, a mészkő lepusztulásá
nak nem oldódó maradéka 

tetarata, maori: felszíni és barlangi mésztufagát s 
az általa létrehozott, lépcsőzetesen elhelyezkedő 
vízmedencék

thermal, thermo: Id. termál, termo 
threshold, ang.: a barlang azon része, ahová a 

külső fény még beszűrődik 
tidewell, ang.: íntermittáló, szakaszosan működő 

forrás
tinajita, sp.: kamenica, madáritató 
torca, sp.: nagy töbör
tourelle, fr.: kisebb, lapos tetejű karszttorony; Id. 

még: piton
tower karst, ang.: toronykarszt 
tracers, ang.: víznyomjelző anyagok 
trap, water trap, ang.: szifon 
travertino: édesvízi mészkő, amelynek pórusait 

utólag mészanyag töltötte ki 
Trichterdoline, ném.: tölcsér alakú töbör 
Trittkarren, ném.: saroknyomkarr (BÖGLI-KOR- 

DOS)
troglobit, troglobiont, gör.: barlangban élő állat 
troglodita, troglodyte, gör.: barlanglakó (ember) 
troglofil, gör.: barlangkedvelő (állat) 
troglofób, gör.: olyan ember, aki pszichikailag nem 

képes elviselni a föld alatti sötétséget és zártságot 
trogloxén, gör.: barlangi vendég (állat), szin.: trog

lofil
Tropfstein, ném.: cseppkő 
tube, ang.: kör v. ellipszis keresztmetszetű, sima 

falú barlangjárat, csőfolyosó

Toronykarszt (tower karst, Tunnkarst) Yangshuo 
közelében (Guangxi, Dél-Kína) (Balázs D. felv.)

Turmkarst, ném.: toronykarszt

Urkarst, ném.: őskarszt, paleokarszt 
uvala, délszláv: töbrök csoportja egy nagyobb mé

lyedésben

yeso, sp.: gipsz

vadózus: karsztvízszint feletti, azaerációs zónához 
tartozó (MONROE). Ellentéte: freatikus 

vadózus barlang: aktiv vizes (patakos) barlang 
vadózus víz: 1. az aerációs zónában található víz 

(MONROE). Ellentéte: freatikus víz. 2. Tágabb 
értelemben az általános körforgásban részt vevő 
felszíni és felszín alatti vizek. (JAKUCS). Ellenté
te: juvenilis víz

vallée séche, fr.: szárazvölgy 
valley sink, ang.: sordolina, uvala (É-Amerika) 
vaucluse (ejtsd: voklüz), fr.: nagy karsztforrás 
vertikális divergáció: függőleges barlangszétága- 

zás (JAKUCS) 
voronka, or.: töbör, dolina 
vrelo, horvát: karsztforrás 
vrtaca, szlovén, szerb: töbör 
vrulje, délszláv: tengerszint alatti karsztforrás 
vug, ang.: kőzetbe zárt, kristályos falú kis üreg

Wandkarren, ném.: fali karr (BÖGLI) 
wang, maláj: polje 
water table, ang.: karsztvízszint 
well, ang.: karsztkút, mély függőleges akna a töbör 

alján vagy barlangban 
Wurzelkarren, ném.: gyökérkarr (BÖGLI)

zanjón, sp.: jól fejlett karr (Puerto Rico)
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Külföldi hírek,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG SZPELEOLÓGIAI 
SZÖVETSÉGE

Már 1989-ben, a Budapesten megrendezett X. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus idején felmerült 
a nyugat-európai országok képviselői körében, hogy szükséges lenne szorosabb kapcsolatot kialakítani 
az Európai Közösség 12 államának barlangkutatási szervezetei között. A gondolat azóta testet öltött, 1990. 
szeptember 8-án -  az Udinében megrendezett XVI. Olaszországi Szpeleológiai Kongresszuson -  
hivatalosan is megalakult az Európai Közösség Szpeleológiai Szövetsége (francia hivatalos nevén: La 
Fédération Spéléologique de la Communauté Européenné, rövidítve: F. S. C. E.). A Szövetség megalaku
lását támogatta a Nem zetközi Szpeleológiai Unió vezetősége is, mivel az új egyesülés nem jelent 
konkurrenciát az UlS-nek, ellenkezőleg, az F. S. C. E. célkitűzéseinek megvalósításával jól szolgálhatja 
a barlangkutatás egyetemes ügyét.

A Szövetség alakuló ülésén a következő fő célokat fogalmazták meg:
1. Az Európai Közösség államaiban egyesületekbe tömörült barlangkutatók összefogása.
2. A barlangkutatók támogatása és képviselete az EK politikai, jogi, adminisztratív és gazdasági 
szervezeteiben.
3. A sportbeli és tudományos barlangkutatás ügyének előbbrevitele az EK államaiban, mindenekelőtt a 
barlangok és karsztvizek védelme, a mentésügy, a tájékoztatás kérdései.
4. Közős eljárás kidolgozása a földalatti objektumok biztonsága és hozzáférhetősége tárgyában.
5. A barlangkutatás védelme minden fórumon.

Az udinei első ülésen megválasztották az F. S. C. E. vezetőségét. Elnök: BerndKrauthausen (Német 
Szövetségi Köztársaság), alelnök: GérardDuciaux{Franciaország), pénzügyi vezető: AndyEavesiEgiesüW . 
Királyság), főtitkár: Bemard Urbain {Belgium). A szervezet központja Brüsszelben van. Levelezési címe: 
Place J. B. Williems 14, B-1020 Bruxelles, Belgique.

Előkészítő tárgyalások folynak arról, hogy a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat idővel milyen 
formában csatlakozhatna az Európai Közösség Szpeleológiai Szövetségéhez.

Sze rk.

BARLANGTURISZTIKAI TANÁCSKOZÁS 
POSTOJNÁBAN

A Postojnai-barlang feltárásának 170. évfordulója alkalmából 1988. nov. 10-12. között nemzetközi 
szimpóziumot rendeztek Postojnában a barlangok idegenforgalmi célú hasznosításának kérdéseiről. A 
tanácskozáson a vendéglátókon kívül angol, belga, cseh és szlovák, görög, lengyel, magyar, német, olasz, 
osztrák, svájci és USA-beli szakemberek vetlek részt, valamint Ausztráliából és Kínából is küldtek 
előadásanyagot.

Magyarországot a szimpóziumon H a zsiin szky Tamás és Széke ly Kinga képviselte. A tanácskozáson 
összesen 32 előadás hangzott el, közülük négyet a magyar résztvevők tartottak. Hazsiinszky Tamás 
Magyarország idegenforgalmi barlangjainak rövid történetét és a jelenlegi helyzetüket ismertette, másik 
előadásában pedig a hazai lámpaflóra kutatásáról számolt be. Székely Kinga előadásában az első híres 
magyar barlangfotográfussal, Divald Károllyal foglalkozott, majd a régi magyarországi barlangi képeslapok
ról tartott ismertetést.

Az előadásokat 1989-ben „Cave Tourism” címmel gazdagon illusztrált, díszes kiállítású könyvben adták 
közre. Nagy kár, hogy ez az értékes munka mindössze 200 példányban jelent meg, így csak nagyon kevés 
helyre juthatott el.

Ká szoni D.
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'  BELG,, EURÓPAI BARLANGKUTATÓ KONFERENCIA 
BELGIUM 1 9 9 2

EUROPEAN CAVING CONGRESS 
BELGIUM 1992

A Budapesten m egrendezett X. Nem zetközi 
SzpeleológiaiKongresszuson a következő, 1993- 
as kongresszus rendezési jo g á t Kína nyerte e i k is 
szavazattöbbséggel Belgium  előtt. A rem ényei
ben csalódott Belg ium i Szpeleológ ia i Unió (Uni
on Beige de Spéiéoiogie) vezetősége elhatá
rozta, hogy a nem zetközi kongresszust egy év
vel megelőzőn Belgium ban európai reg ioná lis 
konferenciát rendeznek, am elyen term észete
sen szívesen lá tjá k a világ távolabbi országaiból 
érkezőket is.

A konferencia m indössze négy napig tart, 
1992. augusztus 20-tó i 23-ig. de a je lentkezők

nek m ódjuk n y ílik  az ütések e lő tti és utá ni idő
szakban -  id e jük és pénzük sze rin t -  változatos 
tartalm ú kirándulásokon ré szt venni Belgium 
ban és a környező országok karsztvidékein. A 
konferencia színhelye a B rü ssze ltő l 30 km -re 
keletre fekvő Hétécine városka, am ely a XV III. 
században épült ka sté lyá ró l és a körülötte e lte
rü lő  28  hektáros gyönyörű p a rkró l nevezetes. 
Előzetes tá jékoztatás sze rin t a konferencia ré sz
vé te lid íja 6000belga fra nk (kb. 140 ecu), am ely 
magában fog la lja  az ütéseken való részvételt, 
az ifjú sá g i házban vagy kempingben való e l
szá llásolást. étkezést és egy kirándulás költségeit.

A karbonátos kőzetek elterjedése Belgiumban, 1. kréta időszaki üledék (kréta), 2. jura és triász, 3. alsó-karbon 
dinanti mészkő, 4. középső-devon frasnei, giveti és couvini mészkő

Distribution o f carbonate rocks in Belgium, 1. Cretaceous sediments (essentially chalks), 2. Jurrassic and Triassic,
3. Lower Carboniferous Dinantian limestone, 4. Middle Devonian (with Frasnian, Givetian and Couvinian limestone)
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Belgium karsztjai és barlangjai

Belgium északi és középső részel a Flandriai-síkság 
és a Brabanti-dombság foglalja el, a fő karsztvidékek a 
Sambre és a Meuse (Mosel) völgyétől délkeletre, az 
Ardennekben (Ardennes) találhatók. Ez a rögvidék a 
Variszkuszi-hegységrendszer maradványa; 400-600 m 
magasságba emelkedő, folyóvizek által felszabdalt fenn
síkdarabokból áll. Főleg palezóos palák építik fel, de 
DNy-ÉK-i irányú sávokban az óidő mészkövei is előbuk
kannak (középső-devon és alsó-karbon), továbbá kis 
körzetben megtalálhatók a triász és jura mészkövek, 
valamint a kréta időszak finom mészkövei.

Belgium karsztjaira nem jellemzők a merész szikla- 
alakzatok. Az erősen letarolt felszínen az uralkodó 
formák a kisebb-nagyobb töbrök, szárazvölgyek, víznye
lők és karsztforrások. A kutatók eddig több mint 2000 
barlangot kutattak át, tártak fel. leghosszabb a Roche- 
fort-tól DNy-ra, a Lesse völgyében nyíló Han-barlang 
(Grottes de lián, llan-sur-Lesse), amelynek megismert 
hossza az elmúlt évek sikeres búvárexpedíció nyomán 
10 693 nt-re növekedett. A barlang bejárati szakasza 
régóta idegenforgalmi látványosság, úgyszintén a köze
lében levő Rochcfort-barlang is. Az említetteken kívül 
tucatnál több barlangot rendeztek be turisztikai célra, 
ismertebbek a Grottes de flotton (3,5 km), Grotte de 
Remouchamps (2,8 km). Belgium legmélyebb barlangja 
a Namurtól délre fekvő Trou Bemard, -140 m. A Han- 
sur-Lesse barlangjában 1958 óta földalatti biológiai 
laboratórium működik.

A belga barlangkutatók igen aktív feltáró és kutató 
tevékenységet folytatnak. Eredetileg külön szerveződtek 
a déli francia (frankofon) és az északi flamand nyelvterü
let csoportjai: a franciák összefogó szervezete a Federa
tion National Beige de Spélcologie (F. N. B. S.), míg a 
flamand csoportok szövetsége a National Speleologisch 
Verbond van Belgie (N. S. V. B.). 1989-ben, amikor a 
XI. kongresszus megrendezésére pályáztak, a két szövet
ség -  külön szervezetét megtartva -  nemzetközi föderá
cióban egyesült (Union Beige de Spéléologie, U. B. S.). 
A belga barlangkutatók egyik nemzetközileg legismer
tebb személyisége. Dr. Camille Ek, a Budapesten történt 
megválasztása óta a Nemzetközi Szpeleológiai Unió 
főtitkára.

Belgium karsztjai a világon legjobban feltárt és feldol
gozott tájak közé tartoznak, nagyobb „felfedezésekre” 
mind kevesebb remény nyílik. A belga barlangkutatók 
ezért egyre nagyobb szerepet vállalnak a világ még 
elmaradottabb karsztvidékeinek feltárásában, nagy bar
langjainak felkutatásában. Megemlítünk néhányat a sike
res külföldi vállalkozásaik közül. Belga barlangkutatók 
nevéhez fűződik Svájcban az 1000 m-nél mélyebb 
Siebenhengstc-barlang feltárása, Afrikában az első 
-1000 ni-es barlang felfedezése (Anou Ifjlis, Algéria), 
Mexikóban két barlangban -1000 m-t meghaladó mély
ség elérése (Akemati -1135 m, Sistema OC11-OC3 
-1070 m). Kínában a helyi barlangkutatókkal közösen 
szervezett expedíció során ők tárták fel Kclct-Ázsia 
leghosszabb barlangját, a Hubei tartományban található 
Tenglong-harlangol (37 km).

Kászoni Dénes

Egy ország -  egy barlang: HOLLANDIA
Hollandia földje átlagosan alig néhány méterrel maga

sodik a tenger szintje fölé, sőt az ország negyedrésze a 
tengerszintnél is alacsonyabban fekszik, és gátak védik 
az elöntéstől. A felszínt folyóvízi üledékek fedik, agyag, 
homok, kavics, amely a pleisztocénban és holocénban 
rakódott le. Ilyen földrajzi és geológiai adottságok 
mellett kizártnak tűnik, hogy Hollandiában karsztra és 
barlangra bukkanjunk.

És mégis! Hollandia keleti, Németországgal határos 
vidékén az üledéktakaró alatt triász időszaki kagylós
mészkő (Muschelkalk) rejtőzködik. Winterswijknél 
1942-ben felszíni kőfejtő megnyitása céljából egy 500 
m2-es területről „letakarították” a talajtakarót, és felszín
re került a karrosodott mészkő. Ez az exhumált karrmező 
volt akkoriban Hollandia egyetlen nyílt karsztja! De nem 
sokáig, mert a bányászok munkához láttak és hamarosan 
eltüntették.

Hollandiának Belgiummal határos déli részén, Lim
burg tartományban felső-krétából származó puha mész
kő található, melyet a helybeliek márgának neveznek, 
jóllehet csak kb. 2%-ot tesz ki az agyagtartalom. Ez. a 
mészkő bányanedves állapotban könnyen fejthető és jól

hasznosítható építőanyagként, emiatt bányászata már a 
római időkben megkezdődött és csaknem napjainkig 
tartott. A bányászkodás eredményeként hatalmas, zegzu
gos földalatti üregrendszer, irdatlan labirintus alakult ki. 
legkiterjedtebb a Maastricht várostól délre, a Sint 
I’ietersberg alatt húzódó, mintegy 100 knt-cs vágatrend
szer. A környéken összesen 170 bányamaradvány talál
ható, járataiknak összhossza mintegy 160 km-t tesz ki. 
Kőfejtés közben természetes üregekre is bukkantak, de 
közülük csak egy említésre méltó nagyságú akadt. Ennek 
hossza 77 m, mai ismereteink szerint ez Hollandia 
egyellen valódi barlangja! Érdekessége, hogy nem fel
színről nyílik, hanem egy mesterséges táróból, vízszintes 
keskeny folyosó, melynek eredete vitatott. A felszíni 
karsztformákat kisebb töbrök, berogyások, szerény víz
nyelők képviselik. A felső-kréta kőzetekből álló fedett 
karszt kiterjedése Dél-Limburg tartományban mintegy 
400 knt2.

Sint l’ietersberg üregrendszere -  mesterséges volta 
ellenére- sok érdekességet rejteget a tudomány számára. 
Itt fedezték fel a Mosasaurus néven ismertté vált őshüllő 
maradványait, ez a 10-12 m hosszú, kígyó alakú hüllő
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a felső-kréta tengerében élt. Ma élő troglobiont állatok A maastrichti üregrendszereket az elmúlt évtizedek- 
a mesterséges üregekben természetesen nem léteznek, ben sorra megnyitották az idegenforgalom számára, a 
viszont beköltöztek oda a denevérek: a Hollandiában „Grotten St. Pietersberg” ma Hollandia egyik legismer- 
ismert 19 denevérfaj közül 12 faj kolóniáit találták meg tebb turisztikai látványosságai közé tartozik, 
az üregekben. Drs. Herman W. de Swart

BARLANGI FELFEDEZÉSEK A SZOVJETUNIÓBAN 1990-BEN
Podólia

A csortkovi barlangkutatók új járatokat mértek fel a 
Mlinki-gipszbarlangban (23 km). Az Optimisztyicsesz- 
kája-barlangban a Ívovi kutatók újabb két helyen jutottak 
tovább: a „Tavakon túli” részen 900 m-t tártak fel, a 
„Friss Víz” elnevezésű területen pedig 1100 m új járatot 
fedeztek fel. Ezzel a barlang teljes megismert hosszát 
178 km-re növelték.

Kárpátok
A hegység É-i oldalán a helyi barlangkutatók a 

Ivoviakkal együttműködve felmérték az 1988-ban feltárt, 
konglomerátumban képződött Vöröskő-barlangot, mely
nek hossza 900 m, mélysége -56m. Szkole város közelé
ben (a Vereckei-hágótól E-ra) feltártak több homokkő
ben képződött tektonikus barlangot, melyek közül legna
gyobb az Átjáróháznak (Prohodnoj Dvor) elnevezett 
hasadékbarlang, mely 500 m hosszú, 40 m mély és 3 
bejárata van.

Krím-félsziget
A Dolgorukovszkoje-fennsíkon három búvárnak sike

rült 3,5 km hosszúságúra megnövelni az Aljosina Voda 
forrásbarlangját. Egy szomszédos barlangi forrásszájnál, 
az Eni-Szala 3-nál feltártak egy újabb folyosószakaszt, 
mely ismét szifonnal zárul.

Kaukázus
A Kaukázus E-i oldalán, Észak-Oszétiában 1989 

decemberében két búvár új járatokat tárt fel az Univerzi- 
tyetszkaja-forrásbarlangban, melynek a megismert hosz- 
sza jelenleg 4470 m, szintkülönbsége 305 m.

A hegység ENy-i részén, a Voroncovi-gerinc alatt, 
Csancsikov és Minyenkov krasznojarszki búvárok vé
geztek merülést a Hoszta-forrásbarlangban. A 200 m 
hosszú és 48 m mély szifonban nem találtak továbbjutási 
lehetőséget.

A Ny-kaukázusi Arabika -fennsíkon a moldáviai bar
langkutatók 450 m mélységig jutottak le a Bercsilszkaja- 
aknabarlangban. Az irkutszki barlangkutatók feltárták 
az eddig ismeretlen, 260 m mély Szamra-barlangot. A 
belorusz barlangkutatók -470 m-en áttörték az akadályt 
az MN-53 (Cserepasja) barlangban, de egy 550 m hosszú 
kanyargós járat után újabb omladék zárta el a továbbju
tást.

A Bzibszkij-hegységben, a Hipszta-fennsíkon a har
kovi barlangkutatóknak sikerült továbbjutniok a Basko- 
barlangban (hossza 3000 m, mélysége -360 m). Moszk
vai egyetemi kutatók a Vetyerok-zsomboly mélységét

-270 m-re növelték, az Alekszinszkogo-barlangban pe
dig —465 m-ig jutottak le. A krasznojarszki búvárok 
továbbfolytatták a Mcsiszta-forrásbarlang hatalmas szi
fonrendszerének kutatását, 63 m mélységig merültek és 
320 m-re úsztak be, de újabb levegős szakaszt nem 
sikerült elémiök.

A Habju-forrásbarlangban egy több klub részvételével 
szervezett expedíció 5 km hosszú új szakaszt fedezett 
fel, és ezzel a barlang teljes megismert nagysága 8,2 
km-re növekedett, tehát jelenleg a Kaukázus 2. leghosz- 
szabb barlangja. Ezen túlmenően itt található a Szovjetu
nióban a leghosszabb olyan barlangszakasz, mely szifon 
mögött helyezkedik el.

Közép-Ázsia
Novoszibirszki és bolgár barlangkutatók augusztus

ban —400 m-ig jutottak le a Polathan-fennsík egyik 
barlangjában. Szeptemberben a taskenti kutatók további 
100 m-rel növelték a barlang megismert mélységét.

Üzbég és brit barlangkutatók vezettek expedíciót a 
Bajszuntau-hegység mély barlangjainak kutatására (Üz
begisztán). A Hogda-Gurgur-Ata-fennsík E-i részén há
rom nagy barlangot fedeztek fel és 34 barlangbejáratot 
mértek fel. A barlangok többsége 3550-3600 m tszf. 
magasságban nyílik. Az egyikben egy 1 km hosszú 
jégfolyót találtak, a barlang hőmérséklete -3°C volt.

A brit és uráli barlangkutatók másik expedíciója 
folytatta a Fesztivalnaja-barlang feltárását (hossza 12500 
m, szintkülönbsége 620 m). A Boj-Bulok-barlangban új 
aknákat tártak fel, és ezzel a barlang szintbeli kiterjedését 
1368 m-re növelték (-1158 m, +210 m). A barlang alját 
törmelékes szifon teszi áthatolhatatlanná, viszont a bar
langrendszer teljes szintkülönbsége felfelé még kb. 300 
m-rel növelhető.

Szaján-hegység
A krasznojarszki barlangkutatók új járatokat mértek 

fel a Bolsaja Oresnaja-barlangban (42 km), mely konglo
merátumban képződött. Két újabb bejáratot is felfedez
tek.

Altaj-hcgység
A novoszibirszki barlangkutatók a Duet-barlang mély

ségét -76  m-ről -145 m-re növelték a novemberi 
expedíciójuk on.

Alekszamler Klimcsuk-Vladimir Kiszeljov 
írásának kivonatos ismertetése 

Fordította: Hegedűs Gyula
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A SZOVJETUNIÓ LEGHOSSZABB 
ÉS LEGMÉLYEBB BARLANGJAI

A Szovjetunió legnagyobb barlangjainak jegyzékét 
legutóbb a Karszt és Barlang 1986. II. számában közöl
tük és az az 1986. december 31-i állapotokat tükrözte. 
Az alábbi -  valamivel bővebb jegyzék -  négy év 
elteltével készült a kutatások 1990. december 31-i állása 
szerint.

A leghosszabb barlangok
1. Optimisztyicseszkaja Podólia 178 000 m
2. Ozemaja (Ozjomaja) Podólia 107 300 m
3. Zoluska Bukovina 82 000 m
4. Kap-Kutan Gi sszar-Alaj 54 000 m
5. Bolsaja Oresnaja Száján 42 000 m
6. Mlinki Podólia 23 000 m
7. Krisztalnaja Podólia 22 000 m
8. Sznyezsnaja

(Mezsjonnogo) Ny-Kaukázus 19 000 m
9. Kulogorszkaja Valdaj-Kuloj 14 000 m

10. Krasznaja Krím 14 000 m
11. Fesztivalnaja G isszar-Alaj 12 500 m
12. Gaurdakszkaja Gisszar-Alaj 11 010 m
13. Voroncovszkaja Ahcu,

Ny-Kaukázus 10 640 m
14. Jascsik Pandori Kuznyeckij

Alatau 10 100 m
15. Szumgan Kutuk Ural 9 860 m
16. Divja Ural 9 750 m
17. Habju Ny-Kaukázus 8 200 m
18. Verteba Podólia 7 820 m
19. Kizeljovszkaja Ural 7 600 ni
20. Kinderlinszkaja Ural 6 700 m

A legmélyebb barlangok
1. V. Pantyukin Ny-Kaukázus

(Bzib) -1 508 m
2. Sznyezsnaja Ny-Kaukázus

(Mezsonnogo) (Bzib) -1 370 m

3. Boj -Bulak Szurhantau,
Tien-san -1  368 m

4. V. Iljuhin Ny-Kaukázus
(Arabika) -1  240 m

5. Arabiszkaja Ny-Kaukázus
(Arabika) -1  110 m

6. Kijevszkaja Kirklau,
Tien-san -990 m

7. Moszkovszkaja Ny-Kaukázus
(Arabika) -970 m

8. Napra Ny-Kaukázus
(Bzib) -956 m

9. Pionyerszkaja Ny-Kaukázus
(Bzib) -815m

10. Grafszkij Proval Ny-Kaukázus
(Bzib) -780 m

11. Forelnaja Ny-Kaukázus
(Bzib) -740 m

12. Kaszkadnaja Aj-Pctri, Krím -630 m
13. Fesztivalnaja Bajszuntau,

Tien-san -620 m
14. Uralszkaja Bajszuntau,

Tien-san -565 m
15. Vészén naja Ny-Kaukázus

(Bzib) -550 m
16. Cserepasja Ny-Kaukázus

(Arabika) -550 m
17. Gandi Ny-Kaukázus

(Arabika) -540 m
18. Paijascsaja Ptica Kaukázus

(Fist) -535 m
19. Rucsejnaja Kaukázus

(Zabludsih) (Alek) -510 m
20. Oszennaja Kaukázus

(Nazarovszkaja) (Alek) -500 m

KÉT ÚJ ANGOL SZPELEOLÓGIAI SOROZAT

A brit barlangkutatók szervezete, a British Cave 
Research Association a közelmúltban két új sorozatot 
indított útjára a tőle megszokott magas színvonalon és 
irigylésre méltóan szép kiállításban. Az eddig megjelent 
számok ismertetésétől eltekintünk, csupán címleírásaik
kal kívánjuk felhívni rájuk a figyelmet.

A Cave Studies Series A/5 alakú füzeteiből eddig 3 
darabot vehettünk kézbe:

1. Tony WALTIIAM-Martin DAVIES: Caves and 
Karst of the Yorkshire Dales. 1987. 32 p.

2. Bryan ELLIS: An Introduction to Cave Surveying. 
1988. 40 p.

3. Trevor FORD-John GUNN: Caves and Karst of 
the Peak District. 1990. 32 p.

A másik sorozat (Speleo History Scries) A/4 formátu
mú, s még csak az első száma hagyta el a nyomdát:

Jim EYRE: The Ease Gill Cave System. Forty Years 
of Exploration. 1989, 48 p.

Érdeklődéssel várjuk a folytatást.
Hadobás Sándor
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Az IGCP 299 karsztadattárából:

iu|s KARSZTOK ÉS BARLANGOK MEXIKÓBAN
U N E S C O

Project m No. 299.

Egész Amerika karsztokban és barlangokban leggaz
dagabb térsége Mexikó. Az 1 958 201 km2 nagyságú 
országnak kb. 20%-a (392 000 km2) karsztvidék. Mexikó 
tekintélyes É-D-i kiterjedése és nagy függőleges tagolt
sága következtében a karszttípusoknak csaknem minden 
válfaja megtalálható itt a magashegységi formáktól a 
félszáraz mészkőplatókon át a trópusi toronykarsztokig.

Mexikó karsztjai kitűnő terepet, minden alkalommal 
biztos sikert kínálnak a barlangkutató expedíciók számá
ra. Jelenleg mintegy 1200 barlangról vannak adataink, 
közöttük kilencnek a hossza meghaladja a 10 km-t, négy 
pedig 1000 m-nél mélyebb. A szpeleológusok vélemé
nye szerint még legalább 5000 ismeretlen barlang vár 
felfedezőire, feltáróira. A legtöbb barlangba csak be kell 
sétálni, vagy le kell ereszkedni, és hosszukat nem a 
természet, hanem az emberi erőkifejtés korlátái határoz
zák meg. (Az eddig megismert leghosszabb és legmé

lyebb barlangok, valamint a legmélyebb egytagú barlan
gaknák jegyzékét cikkünk végén az 1-3. melléklet 
tartalmazza.)

A karsztok elterjedését mutató térképünk segítségével 
tekintsük át Mexikó legfontosabb karsztvidékeit.

1. Sierra Madre Oriental Az ország karbonátos 
kőzetekben leggazdagabb vidéke a Mexikói-öböl partjai
val párhuzamosan húzódó, 2000-4000 m magasságba 
emelkedő, karsztos planinák sorozatából álló Keleti- 
Sierra Madre hegyvonulat. Északi részén, Tamaulipas 
állam területén fekszik a Rancho Nuevo karsztfennsík, 
ahol Mexikó listavezető leghosszabb barlangját, a Siste- 
ma Purificaciónt feltárták (Gyertyaszentelő-barlang, 72 
km). Délebbre, San Louis Potosi és Querétaro karsztpla- 
tói hatalmas barlangaknáikról híresek. Itt található töb
bek közt a Sótano de las Golondrínas (Fecskék zsombo
lya, 376 m), melyről a Karszt és Barlang 1970. I.

Mexikó karsztvidékei 1. Magashegységi és magasfennsíki karszt (orogén karszt), 2. karszttábla (epirogén karszt) 
Karst areas o f Mexico. 1. High mountain and high plateau karst (orogen karst), 2. platform karst (epeirogenetic karst)
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füzetében (39—40. oldal) jelent meg részletes ismertetés. 
Ma is ez a világ legimpozásabb aknája, ahol a leereszke
dő ember parányi hangyaként csüng a kötélen az irdatlan 
üreg közepén. Nem csökkenti hírnevét, hogy újabban 
egy mélyebb zsombolyt is feltártak (Sótano de El Barro, 
410 m). A hegységrendszer déli részén, Puebla állam 
vad karsztos hegyei már a trópusi esőerdők zónájába 
esnek, a kanyonokkal felszabdalt karsztplatókról itt is 
nagyméretű barlangok nyilnak (Cuetzalan 22 km hosszú, 
Akemati -1135 m).

2. Sierra Madre Occidental. Mexikó középső magas 
felföldjeit és a Nyugati-Sierra Madre hegyvidékét vulká
nitok és egyéb nem karsztosodó kőzetek uralják. Mészkő 
csak szórványosan fordul elő a Kaliforniai-félsziget É-i 
részén, Sonora és Sinaola államokban, kisebb-nagyobb 
barlangokkal.

3. Dél-mexikói-hegyvidék. Az ország déli részét bo
nyolult földtani felépítésű hegyvidék alkotja, melyben 
ismét jelentős szerepet játszanak a kiemelt karbonátos 
képződmények. Az egyik legvadabb trópusi karsztvidék 
a Oaxaca, Puebla és Veracruz határán található Huautla- 
fennsík. Itt nyílik Mexikó pillanatnyilag legmélyebbnek 
ismert (-1353 m) barlangrendszere, a Huautla, mely 
hosszúságban a ranglista második helyén áll. Chiapas 
államban szintén hatalmas barlangok rejtőznek, és látvá
nyos felszíni formákat alkotnak a nedves trópusi éghajlat 
alatt pusztuló karbonátos képződmények.

4. Yucatán-tábla. Az eddigiektől merőben eltérő képet 
mutat a Yucatán-félsziget harmadidőszaki mészkőből 
felépített, száraz éghajlatú, sík karszttáblája, ahol tavas 
karsztaknák (cenote) vonják magukra a figyelmet, de a 
mélyben tekintélyes méretű vízszintes barlangok is 
meghúzódnak (Actún de Kauna, 6,7 km).

A mexikói barlangkutatók nehezen tudnak megbir
kózni a hatalmas „barlangkészletükkel”, a nagy feltárá
sokat főleg USA-beli, kanadai és Európából érkező 
expediciós csoportok végzik. A lehetőségek oly nagyok, 
hogy bőven marad itt „felfedezésre” váró barlang a XXI. 
század kutatói számára is.

J. G. Palacios-Vargas 
Mexikó

1. melléklet. Mexikó leghosszabb barlangjai (1990) 
List 1. The longest caves of Mexico (1990)

1. Sistcma Purification, Tamaulipas 72 309 m
2. Sistema Huautla, Oaxaca 52 110 m
3. Sistema Cuetzalan, Puebla 22 432 m
4. Cueva del Tecolole, Tamaulipas 20 796 m
5. Sistema Cuicateca, Oaxaca 20 415 m
6. Coyalatl, Puebla 19 000 m
7. Atlixicaya, Puebla 11 120 m
8. Nohoch Nah Chich, Quintana Roo 10 363 m
9. Grutas de Rancho Nuevo, Chiapas 10 218 m

10. Cenote Naharón, Quintana Roo 9 693 m

2. melléklet. Mexikó legmélyebb barlangjai (1990) 
List 2. The deepest caves of Mexico (1990)

1. Sistema Huautla, Oaxaca 1 353 m
2. Sistema Cuicateca, Oaxaca 1 340 m
3. Akemati, Puebla 1 135 m
4. Sistema Ocotempa, Puebla 1 064 m
5. Sonconga, Oaxaca 943 m
6. Guizani Ndia Guinjao, Oaxaca 934 m
7. Sistema Purification, Tamaulipas 904 m
8. Nitá Cho, Oaxaca 894 m
9. Sótano de Agua de Carrizo,

Oaxaca 836 m
10. Sótano de Trinidad, San Luis

Potosí 834 m

3. melléklet. Mexikó legmélyebb egytagú barlangak
nái (1990)
List 3. The deepest pits of Mexico (1990)

1. Sótano de El Barro, Querétaro 410 m
2. Sótano de las Golondrinas, San Luis

Potosí 376 ni
3. Sótano de Tomasa Kiahua, Vercruz 330 m
4. Sótano de Alhuastlc, Puebla 329 m
5. Nita Xonga, Oaxaca 310 m
6. Sótano de Ahuacatlán, Querétaro 288 m
7. Sótano del Arroyo Grande, Oaxaca 283 m
8. Resumidero del Pozo Blanco,

Jalisco 233 m
9. Sistema dc Ocotempa, Puebla 221 m

10. Sótano de los Pianos, Puebla 220 m

DISTRIBUTION O F KARS'!' IN MEXICO

The best karstic areas known in Mexico are: Sierra 
de Guatemala in Tamaulipas, Sierra de El Ábra in San 
Luis Polosi and Tamaulipas, some parts of Querétaro, 
Puebla, Jalisco, Chiapas, Qucrrero and Oaxaca, and one 
of the most important regions is the Yucatán Peninsula. 
Recent studies have been done in Colima and Jalisco 
where there are other karstic caves. Some basaltic caves 
are known from Morelos and Puebla Slates. The total 
surface area of Mexico is 1 958 201 km1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and about 20% 
of this surface is karstic (392 000 km ) contains different 
types of karst and many caves. More than 1 200 caves 
have been recorded and some speleologist think that 
there may be more than 6 000 in the country. Here there 
are included three lists of the longest, deepest caves of 
Mexico, and the deepest pits.

J. G. Palacios-Vargas
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Az IGCP 299 karsztadattárából

ARGENTINA KARSZTJAI ES BARLANGJAI

Project ■  No. 299.

Argentína kontinentális területe közel 2,8 millió k m , 
de mindössze 63 km2 (!) a karsztos felszín. Ennek 
földtörténeti okai vannak: a térség több mint 90%-ának 
alapja a Brazíliai- és a Patagóniai-ősmasszívum, amelye
ket 5000 m-ig terjedő vastagságban beborítanak a fiatal, 
laza, folyami és glaciális üledékek. Argentína Ny-i 
határát ugyan az Andok hosszú hegylánca alkotja, de 
K-i oldalának építőanyagai között kevés a tengeri üledék. 
Az ország legnagyobb karsztvidéke a Mendoza tarto
mányban található Las Brujas, melyet jura időszaki 
mészkő és dolomit épít fel, s a felszíni kiterjedése 50 
km2.

A karbonátkarsztoknál jóval kiterjedtebbek a gipsz- 
karsztok, bár világviszonylatban ezek is alárendeltek. A 
290 krn kiterjedésű nyilt gipszkarszt legnagyobb tagja 
a Sierra de Reyes és a Sierra Cara Cura, együtt 200 
km2, továbbá a Salitral de la Viuda (Puelén) 98 km2 és 
a Yesera del Tromen, 85 km2. Barlangkutatási szempont
ból még nem kellően feltártak a bazaltos területek, ahol 
már eddig is számos lávacsatomát fedeztek fel.

Az argentínai barlangkataszterben jelenleg mintegy 
150 felmért barlangot tartanak nyilván, ezek összhossza 
10 km. A feldolgozott barlangoknak körülbelül a fele 
mészkőben és dolomitban képződött, a többi gipszközet- 
ben és bazaltban.

Argentína leghosszabb barlangjai az 1989. évi adatok 
szerint:

1. Sistema Cuchillo Cura
(jura mészkő) 2 676 m

2. Cavema de Las Brujas
(jura mészkő és dolomit) 1 343 m

3. Cavema de La Liebre
(harmadidőszaki üledék, homokkő) 1 225 m

4. Cueva de Dona Otília
(Mendoza, bazalt) 838 m

5. Sistema de La Canada
(harmadidőszaki üledék) 668 m

6. Cavema del León (gipsz) 631 m
7. Grata Deseada (San Juan) 410 m
8. Cavema del Arena! (mészkő) 384 m
9. Cavema Halada (bazalt) 370 m

10. Cavema de Los Gatos (bazalt) 358 m
Argentina legmélyebb barlangjai:

1. Cavema de Las Brujas
(mészkő és dolomit) -63 m

2. Sima de Huitrín (gipsz) -55 m
3. Cavema Mercedes (gipsz és mészkő) -54 m
4. Cavema del León (gipsz) -40 m
5. Cavema de Los Gatos (bazalt) -37 m

Főbb karsztokés barlangok Argetínában. 1. Las Brujas, 
2. Cuchillo Cura, 3. Cavema de la Liebre, 4. Cueva de 
Doiia Otília, 5. Sistema de la Canada, 6. Cavema del 
León, 7. Cavema Haladó, 8. Cavema de Las Gatos, 9. 
Cueva de las Manos, 10. Cueva Ventana (Sierra Venta- 
na), 11. Cueva del Characato, Cavema de Valle Hermo- 

so (Sierra de Córboda), 12. Cuevas de Gualichú

The most important karst areas and caves in Argentina 
(listed above)

Argentínában a nagyközönség számára kiépített tu
risztikai barlangok nincsenek. A barlangok közül legis
mertebbek azok, amelyekben sziklarajzok találhatók. 
Ilyen a Santa Cruz tartomány északi határánál található
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Cueva de Las Manos (Kezek barlangja), amely nevét a 
falakon látható, emberi kezet ábrázoló negatív rajzokról 
kapta. A talányos kézrajzolatokon kívül vadászjelenetek 
(emberek és guanakók) díszítik a falakat. Az argentínai 
őslakók rajzait őrzi az El Calafate közelében található 
Cuevas de Gualichú is.

Az argentínai barlangkutatók összefogó szervezete a 
Buenos Airesben működő Grupo Espeleológico Argenti
na (G. E  A )  Az egyesület tudományos lapja a Salaman
ca, amelynek eddig öt száma jelent meg (1985 és 1989 
között). Gyakrabban adják ki az egyesület értesítőit, a 
Boletin G. K  A  című házilag sokszorosított füzetecskét.

Gabriel Redonte 
a G. E. A  titkára 

Buenos Aires

KARST AND CAVES OF ARGENTINA
The continental area of Argentina is 2 776 889 km2, 

but the karstic area occupies only 63 km2. The most 
important carbonate outcrops are Las Brujas, Province 
Mendoza (50km2) and Cuchillo Cura, Province Neuquén 
(3 krn ). The most important contiguous gypsum karst 
area of Argentina: Yesera del Tromen (85 km2, with 
many caves), Sierra de Reyes and Sierra Cara Cura (200 
km2), Salitral de la Viuda (98 km2). There are about 150 
caves of different types surveyed by Argentinian speleo
logists, their total length 10 km. The longest and deepest 
caves of Argentina are listed above in the Hungarian 
text. The locations of the most important karst areas and 
caves are seen on the enclosed map.

Gabriel Redonte

BARLANGI TRAGÉDIA A JÚLIAI-ALPOKBAN

A K arsz t é s  B a rlan g  előző s z á m á b a n  rövid h ír 
tu d a t ta  a 70 . o lda lon , hogy is m e rt té  vá lt T rieszt 
k ö rn y ék én ek  első , ezer m -n é l m elyebb  b a rla n g 
ja , a  Veliko Sbrego. A sz lovén  b a rla n g k u ta tó k  
álta l a  C a n in -p la tő n  felfedezett, s  ré szü k rő l 
„ Jam a globoke ra sz p o k e ” vagy „ Jam a  velike 
razpoke” n év en  e m líte tt re n d s z e rb e n  1990  j a 
n u á r já b a n  egy ex p ed íc ió n ak  s ik e rü lt  a z  -1 1 9 8  
m -es m élysége t e lérn ie . Mivel a  b e já ra ti a k n a  a 
fen n s ík  ju g o sz láv ia i o ld a lán  nyílik , a z  o lasz  
sa jtó b a n  V eliko S b rego  n év en  is m e rte te t t  r e n d 
szer Ju g o sz láv ia  legm élyebb  is m e rt b a rlan g ja  
le tt. A „győztes” b a rla n g  m ég 1990 ja n u á r já b a n  
m egkövetelte  e lső  á ld o z a tá t is.

H árom  o lasz  b a r la n g k u ta tó  szá llt le  a  m élybe 
további s ik e r  rem ényével. Felfedezcsi, vagy 
a k á r  c sa k  b e já rá s i célból a  legkedvezőbb  évszak  
a té l, m e r t a  v iszonylag  kevés v ízu tán p ó tlá s  
m ia tt a  b a rlan g i tav ak  sz in tje  le jjebb  szá ll, a  
szifonok m eg n y ílh a tn ak . A V eliko S brego  füg
gőleges, m ély  ak n á v a l kezdőd ik , m ajd  le jtős, 
lépcsős, z u h a ta g o s  sz a k a sz o k  u tá n , a  b e já r a t
tól 4 k m  táv o lság b an  éri el a  -1 1 9 8  m -es s z in te t. 
A h á ro m  o lasz  s z p e le o a lp in is tá n a k  s ik e rü lt  e l
ju tn ia  a b a rla n g  leg távo labb i ré széb e , am ik o r 
kb. -1 0 5 0  m  m élységben  b ek ö v e tk eze tt a  b a l
eset: egy le z u h a n ó  k ő d a ra b  ö ssz e ro n c so lta  az  
egyik tr iesz ti b a r la n g k u ta tó , Mario B ianchetti 
jo b b  k a rjá t. Paolo Pezzolati n ev ű  tá r s a  m elle tte  
m a ra d t, m íg  a  h a rm a d ik  tá r s  k im ászo tt a  b a r 
langból se g ítség é rt. A b a le se t 1990 . j a n u á r  14- 
én , v a s á rn a p  10 ó ra  k ö rü l tö r té n t, és m ég 
u g y an azn ap  e s te  m eg érk eze tt T riesztbő l az  első  
m en tő csap a t. K ésle lte tte  é s  n e h e z íte tte  m u n 

k á ju k a t , hogy a  ro ssz  idő  m ia tt h e lik o p te r t nem  
tu d ta k  h a sz n á ln i, a  nagy  h ó b a n  é s  -20°C -os 
h idegben  gyalog ke lle tt fe lk ap aszk o d n io k  a 
fe n n s ík ra  é s  o d aszá llítan i a  m cn tö fe lszerc lést. 
M ár az  első  c so p o r tta l ké t orvos is le e re szk ed e tt 
a  b a rla n g b a , é s  e lsősegélyben  ré s z e s íte tté k  a  
s é rü lt  k u ta tó t.

Az igazi trag éd ia  c sa k  e z u tá n  tö r té n t. M iköz
ben  e lő k észü le tek e t te tte k  a  b a le se te t szen v e 
d e tt k u ta tó  fe lszá llítá sá ra , a  m ennyeze tbő l k i
vált egy kb . 3 0  kg sú ly ú  tö m b  é s  fején ta lá lta  
az  egyik ö n k é n te s  m en tő szo lg á la to s t, a  2 2  éves 
M assim iliano  Puntart. A rá z u h a n ó  kő sz é ttö r te  
s is a k já t  és b ezú z ta  a k o p o n y á já t. B ár a z  o rvo
so k  a  k ö rü lm én y ek h ez  k é p e s t m in d e n t elkövet
tek  é le te  m eg m en té séé rt, a  s z e re n c sé tle n ü l já r t  
fia ta lem b er fe lszá llítás  közben  ja n u á r  17-én , 
97 0  m  m élységben  m eg h a lt. A ren d k ív ü l n eh éz  
közlekedési, sz á llítá s i v iszonyok m ia tt te s té t 
c s a k  ja n u á r  2 1 -é n  s ik e rü lt fe lsz ín re  hozn i. Az 
e lső  b a le se te t szenvedő  M ario B ian ch e tti -  ré s z 
b en  s a já t  e re jéből -  m á r  ja n u á r  17 -én  k iju to tt 
a  b a rlan g b ó l, é s  a triesz ti k ó rh á z b a  szá llíto tták .

A m egfesz íte tt m en té s i m u n k a  c sa k n e m  egy 
h e te t ve tt igénybe, s  a b b a n  eg y m ás t vá ltva  
m in tegy  sz á z a n  v e ttek  ré sz t F első -O laszo rszág  
és  Szlovénia b a rla n g k u ta tó  k lub ja ibó l. Mivel a 
C a n in -fc n n s ík  mély b a rlan g ja i rév én  a jö v ő b en  
is  az expedíc iók  fo cé lp o n tja  lesz, s  a  hegység  
ré sz b e n  O laszországhoz, ré sz b e n  Ju g o sz lá v iá 
hoz (Szlovéniához) ta r to z ik , az  o la sz  és szlovén 
b a r la n g k u ta tó k  e lh a tá ro z tá k , hogy közös m e n 
tő szo lgá la to t lé te s íten ek .

Dr. H. T űm m el n yo m á n  
Die H öhle, 1990. 3.
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INNEN ONNAN
Venezuelában 28 barlang hossza haladja 
meg az lOOOm-t (leghosszabb változatla
nul a Cueva del Guácharo, 10 200 m) és 47 
barlang mélysége haladja meg a 100 m-t 
(legmélyebb a Sima Aonda, 362 m) .

PROGRESSIONS, 1990. 1.

1811 -ben készült az első térkép a Mammut- 
barlangról (USA). Az elmúl t évtizedekben 
a Ca ve Research Founda ti on (Bari angku ta - 
tási Alapítvány) végzi a térképezést 
korszerű számítástechnikai háttérrel. A 
professzionális ismereteket számtalan 
USA-beli és más földrészen (pl. Kína) 
feltárt barlang dokumentálásánál is 
hasznosí tják.

The NSS BULLETIN 1990. 1.

Olaszországban 50 barlang mélysége ha
ladj a meg az 500 m-t, legmélyebb az Abisso 
Olivifer (Toscana) -1215 m. 50 barlang 
hosszabb 3500 m-nél, leghosszabb a Comp- 
lessoFighiera-Corchia (Toscana) 49 800m.

SPELEOLOGIA, 1990. 23.

Egy belga-francia-olasz-sváj ci búvái—  

expedíció 2340 m hosszúságban tárta és 
térképezte fel az olaszországi „Cogol 
dei Veci" di Oliero (Valstagna, Vicenza 
tartomány) víz alatti járatait, melynek 
1 egmélyebb pon tja a bejára t tói -59 m-en 
van.

SPELEOLOGIA, 1990. 23.

Wetteraukreis (Hessen) közelében, 1990 
októberében a Rajna-Majna Barlangkutató 
Csoport nagy méretű, bazaltban kialakult 
barlangot tárt fel. A legnagyobb terem 
12 x 60 x 20 m-es . A barlang védetté nyil
vánítása megkezdődött.

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u.
Karstforsch. 1990. 3-4.

Amerikai barlangkutatók 1986-89 között 
a közép-amerikai Belize-ben 5,3 km hosz- 
szú barlangot tártak fel, melynek neve 
Tunichil Muknal. A többszintes, átmenő 
patakos barlangot több szifon tagolja, 
függőleges kitejedése 127m.

SPELEOLOGIA, 1990. 23.

Az elmúlt 5 év bioszpeleológiai tárgyú, 
német nyelvű publikációk (3864 tétel) 
országonkénti megoszlását tekintve M a 
gyarország a 8 . , Németország (ok), Auszt
ria, Jugoszlávia, Svájc, Franciaország, 
Olaszország és Csehszlovákia után.

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u.
Karst forsch. 1990. 3-4.

Az 1989 késő őszén a dél-kínai karsztte
rületekre vezetett „GEBIHE 89" expedíció 
13 európai és 7 kínai tagja 6000 km utat 
megtéve 50 barlangot keresett fel, ezek
ben 2000 órát töltöttek el. Az expedíció 
57,6 km (I) barlangjáratot térképezett 
fel. Ezek közül külön figyelmet érdemel 
a Guizhou tartomány Ziyun térségében lé
vő Gebihe-rendszer, melynek felmért 
hossza 1 1 896 m, mélysége -445 m. Ebben a 
barlangban található a Föld második leg
nagyobb barlangterme, a Miao-terem, 
melynek méretei: 700 x 200 x 60m, térfoga
ta: 6,96 millió m3 (I) .

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u.
Karst forsch. 1991. 1.

A közép-amerikai Dominikai Köztársaság 
leghosszabb ismert barlangja a kb. 7 km 
hosszú „Cueva Fun Fun", Ható Major köze
lében. A barlangból 2 km száraz patakme
der, a további 5 km csak csónakkal járha- 
tő. A helyi „Espéléogrupo de Santo Domin
go" kutatócsoporton kívül észak-ameri
kai és brit expedíciók is jártak már az 
országban.

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u.
Karstforsch. 1991. 2.

1990 májusában - az egységes Németország 
létrejöttét követően - megalakult a Tü- 
ringiai Barlangkutató Szövetség (Thü- 
ringer Höhlenverein e. V. ) . Ez a területi 
szervezet 10 barlangkutató csoport 120 
kutatójának munkáját szervezi. Hasonló 
„átszervezések" várhatók a volt NDK tar
tományokban is.

Mitt. Verb. dt. Höhlen- u.
Karst forsch. 1990. 3-4.

Összeállította: 
Szablyár Péter
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Kutatóink
kü lfö ldön

A Podóliai-hátság nagy gipszbarlangjaiban

A MAFC barlangkutatói a Temopoli Barlangkutató 
Csoport meghívásának eleget téve 1990. dec. 26. és 
1991. jan. 4-e közön Ukrajnába látogattak, ahol a világ 
egyik legnagyobb gipszkarsztjának barlangjaiban túráz
tak. Ukrán vendéglátóik vezetésével négy napot töltőnek 
a világ hatodik leghosszabb barlangjában, az Ozemaja- 
ban, túráztak a 23 km hosszú Mlinki-barlangban és a 
mintegy 5 km hosszú Atlantida labirintusában. A túra 
nyolc résztvevője: Balázs László, Galambos András, 
Karakas Zoltán, Egerland Zoltán, Hűvös András, Nagy 
Veronika, Nyerges Miklós és Szecsey Andrea.

A gipszkarsztról általában

Az Ukrajnában található Podóliai-plató barlangjainak 
többsége a Csemovci és Temopol között elterülő részen 
található, a Szeret, Dnyesztr, Zbrucs és Nyicslava folyók 
közén, az ún. Borscsevi-hátságon. In négy barlang 
hosszúsága is meghaladja a 20 km-t; legnagyobb a világ 
második leghosszabb barlangja, az Optimisztyicseszkaja, 
amely napjainkra megközelítette a 180 km-t, következő 
a sorban az Ozemaja a maga 107 km-ével és a harmadik 
helyen a Mlinki áll 23 km-t is meghaladó hosszal. A 
Krisztalnaja-bariang hossza 22 km. A területnek még 
további nyoic barlangja érdemel említést: az Ugriny 
(2120 m), a Verteba (7820 m), a Jubilejnaja (1500 m), 
a Timkova Szkala (1500 m), az Atlantida (5000 m), a 
Pionyerka (350 m), a Balamuto Szkala (250 m), a 
Poljákova Ducsa (310 m). Némileg távolabb ezektől D 
felé a Prut folyó mentén található a több mint 80 km 
hosszú Zoluska-barlang és a 2400 m hosszú Bukovinka. 
A terület barlangjainak hossza napjainkban is igen 
gyorsan nő: az Ozemajában ott-tartózkodásunk alatt a 
túrázás mellett „mellékesen” újabb 100 m hosszúságú 
szakaszt ismertek meg.

A barlangok helyenként némileg mészkővel „szeny- 
nyezett” középső-miocén korú tortonai gipszrétegben 
alakultak ki, amelynek vastagsága legfeljebb 30-40 m, 
átlagos tszf. magassága 320-330 m. A gipsz feküje

mintegy 10-25 m vastag alsó-torton homokkő, mészkő, 
amely szilur agyagpalára települ. Fedőjét felső-torton 
homokkövek, agyagok képezik, amelyeket alsó-szarma
ta márga fed, és végül a felszínen pleisztocén lösz 
található.

A podóliai körzet nagy részében a gipszrétegre hármas 
függőleges tagoltság jellemző. Az alsó része (max. 10 
m vastag) kripto- és apró kristályos tömör, néha rétegzett 
gipszből áll. A középső rész (2-3 m) szemcsemérete 
megnövekszik, fokozódik a heterogenitás. Akár 2 m 
átmérőjű kupolaszerkezetek is megjelenhetnek a hullá
mos rétegzettségből eredően. Az alsó és középső részt 
fokozatos, a középsőt a felsőtől ellenben éles határ 
választja el. Ezt a határt gyakran egy 0,1-0,3 m vastag 
bentonitos agyagréteg is jelzi. A felső részt nagy és óriás 
kristályos, általában sötétbarna színű gipsz alkotja. Eb
ben szintén jól látható a kupolás szerkezet, átmérője sok 
helyütt a 10 m-t is elérheti. A podóliai körzet K-i részén, 
az Atlantida-barlang tömbjében a gipszréteg felépítése 
ettől némileg eltérő. Az alsó részre a különböző zárvá
nyokat tartalmazó réteges, a felsőre homogén apró és 
kriptokristályos gipsz a jellemző.

A barlangok.kialakulása a tektonikus repedések men
tén áramló karsztvíz és a beszivárgó csapadékvíz együt
tes oldó hatásának köszönhető. A víz hőmérsékletével 
és nyomásával kapcsolatban ezeddig a legkülönfélébb 
teóriák láttak napvilágot. Nagyon sok képződmény a 
barlangokban a falakon való elhelyezkedése, morfológi
ája alapján csak vízalatti kiválásként értelmezhető. A 
járatok szárazra kerülésük után omlások által nyerték el 
végső alakjukat. Némelyik barlang mélyebb szintjein 
még ma is megtalálható a karsztvíz (pl. Optimisztyi
cseszkaja, Ozemaja), amelynek szintje napjainkban ro
hamosan csökken, az Ozemajában például 1985 és 1990 
között mintegy 7 m vízszintcsökkenést tapasztaltak. A 
vizszintcsökkenés okára világos magyarázatot nem hal
lottunk. Tapasztalati tényként beszéltek egy bizonyos 11 
éves ciklusról, amelynek eredményeképp 1993-ra egy 
újabb növekedő szakaszt jósolnak. Ezt a l l  éves periodi
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citást a napciklussal hozzák összefüggésbe, de megfelelő 
mérési adatsor hiányában ezt sem megerősíteni, sem 
elvetni nem lehet.

A kialakult járatok a felszín alatti mélység, azaz a 
gipsz kristályosodottsága és mészkőtartalmának függvé
nyében különböző alakúak lehetnek, a legtöbb barlang
ban a szűk, hasadékjellegű folyosók dominálnak, de az 
Ozemajában helyenként előfordul „baradlai méretű” 
folyosókból kialakult labirintus is. Nagyobb kristályok
ból álló kőzet esetén ezek a járatok az esetek nagy 
többségében beomlanak.

Atlantida-barlang

Túránk során először a Zavallja falu határában találha
tó Atlantida-barlangba tettünk látogatást. Ez a barlang 
a nemrég felfedezett részekkel együtt kb. 5 km hosszú 
szövevényes labirintus. A barlang bejárata egy felha
gyott kőfejtőben nyílik, a falu határában emelkedő domb 
oldalában. A bejárati nyílás megközelítése kissé nehéz
kes, kb. 6 m magasan nyílik a sziklafalban. Mi egy, a 
falnak támasztott kivágott fenyőfa törzsén felkapaszkod
va közelítettük meg. A bejárati nyílást vasajtó zárja le 
(amely ottjártunkkor nem volt bezárva), ezen keresztül 
négykézlábra ereszkedve juthatunk a barlang első szaka
szába. Itt egy 2-4 m magas, 0,5-1 m széles, oldott 
hasadékokból álló szövevényes labirintus kezdődik, 
amelyből egy, az omlások által kialakitott szűk lapítón 
keresztül juthatunk az 1962-ben megtalált Öröm-terem
be, amelynek méretei a Mátyás-hegyi-barlang Színház 
terméhez hasonlóak. Innen a terem átellenső végében 
felmászva egy, a bejáratihoz hasonló -  csak jóval 
nagyobb kiterjedésű -  labirintuson keresztül haladha
tunk a barlang belsőbb részei felé. Egymást érik a 
kereszteződések, 2-3 m-enként három felé ágazik a 
barlang. Ezt a szakaszt Négyzethálónak is nevezik. 
Ebből a labirintusból kiérve a Dinamó-terem meredek 
falán ereszkedhetünk le; innen a barlang jellege megvál
tozik: a több szintes járatrendszer legfelső szintjén, a 
Négyzethálóban találhatóhoz hasonló járatok húzódnak, 
ezek falai továbbra is csupaszok, képződménymentesek. 
Az alsó szintet nagyobb méretű termek jellemzik, ame
lyekből rendszerint fel kell mászni a köztes szinten 
található tágas, 3-4 m széles, 2-3 m magas folyosókba, 
amelyek ezeket a termeket összekötik. E járatokban 
hallatlan gazdagságú ásványkiválások figyelhetők meg 
a hófehértől a feketéig minden színárnyalatban. Ha a 
termek magassága eléri a Négyzetháló szintjét, az ás
ványkiválások megszűnnek, jelezve az egykor stagnáló 
víz szintjét. A barlang legújabban felfedezett részeit egy 
viszonylag szűk, agyagos kitöltés eltávolításával készí
tett átjárón lehet megközelíteni, ahol az eddigieknél is 
gazdagabb ásványcsodák várják a látogatót. Itt a legfelső 
szint nem fejlődött ki, viszont a termek alatt egy 
kuszodalabirintus húzódik. Itt található a barlang egyik 
legszebb terme: a Csillagos Égbolt.

Ozernaja-barlang

A barlang Barscsov (Borscsev) városka közelében, 
Sztrelkovcki falu határában, a településtől másfél km- 
re a nyílt szántóföldön, egy körülbelül 25-30 m átmérőjű 
kettős berogyás alján nyílik. A nem túl nagy alapterüle
ten elhelyezkedő labirintus ismert hossza napjainkra 
meghaladta a 107 km-t.

A barlang kutatása a 6o-as évek közepén indult meg 
Jozef Bugyovnij irányításával. Ez gyakorlatilag a labirin
tus bejárását és térképezését jelentette, amelyet ma kissé 
megmosolyogni való módon az akkori szűkös körülmé
nyek miatt egy karra erősíthető iskolai iránytű segítségé
vel végeztek a lelkes kutatók. 1968-ig ilyen módon mint
egy 26 kilométert térképeztek fel az igen nagy, összefüg
gő tavakat tartalmazó labirintusból.

A barlang kutatásában gyakran okozott bonyodalma
kat, fennakadásokat a bejárat beomlása: a régi bejárat 
használhatatlanná válása után 1963-ban ásták ki a kettős 
berogyás másik mélypontján a jelenlegi lejárati aknát. 
Ez 1978-ban egy hatalmas felhőszakadás nyomán 7 (!) 
m magasan feltöltődött,és a bejárat helyén egy mocsarat 
találtak a kutatók. Szerencsére a barlangban éppen nem 
tartózkodott senki. Ezt a mocsarat a 25. Ukrán Expedíció 
számolta fel, és nyitotta meg újra a bejáratot mintegy 
100 ember részvételével. Ekkor helyezték el azt a 
vascsövet, amely jelenleg is a bejárat biztosítására 
szolgál. Leereszkedve a barlangba, rövid csúszás-mászás 
után egyre táguló egyenes folyosóba érkezünk, amely 
kis idő elteltével a barlangra oly jellemző módon a 
szélrózsa minden irányába elágazik. A barlang e bejárati 
részét „Közeli szakasznak” nevezik a helyi kutatók. 
Tágas, 2-3 m magas, 2-4 m széles folyosók jellemzik 
a szép oldott formákat mutató, homogén, fehér gipsz- 
szálkőzetben. Sok helyen láthatók száradási repedések 
a talajon, a finom szemcsés ragaszkodó agyag a falakra 
ülepedve; jelezve, hogy nem is olyan régen itt még 
vízben kellett gázolni. A Közeli szakasz egyik legna
gyobb érdekessége egy 1,5 tonnásnak mondott monolit 
gipszkristály, amely a barlang legészaknyugatibb csücs
kében található, és a főiéről lóg le. Elektromos lámpával 
átvilágítható, barnás színű. Ebben a szakaszban található 
a még megmaradt legnagyobb tó: Nemo kapitány tava. 
Itt igen érdekes, a kevélyi barlangokból jól ismert, több 
m-es oldáscsövekkel is találkozhatunk a falakon.

A barlangban beljebb haladva egy hosszabb, négykéz
láb járható részen áthaladva érjük el a barlang „Átmenő 
szakaszát”. Itt található tulajdonképpen az egyetlen 
nehézség a barlangban, egy kb. 150-200 m hosszú 
traverz egy viszonylag szűk, helyenként kitáguló hasa- 
dékjárat felső harmadában. Ezen a szakaszon néhány 
évvel ezelőtt még derékig érő vízben lehetett áthaladni. 
A barlang ezen szakaszát ilyen jellegű szűk hasadékok 
hálózata jellemzi. A traverz végén gyakorlatilag rögtön 
a „Távoli szakaszba” érünk, amelynek elején egy roppant 
komfortos, minden kényelemmel ellátott bivak várt
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minket. Korábban a bivak is viz alatt fekvő járatszakasz 
volt, ám a vizek visszavonulása óta csak egy-két helyen 
lehet -  szűk lejárón át -  a mélyebb szinten levő 
hasadékokban húzódó tavakat megközeliteni. Amikor 
ott jártunk, akkor is sikerült egy ilyen mélyebb szinten 
levő, új tavas részbe bejutni. A „Közeli szakaszhoz” 
hasonlóan itt is tágas folyosók labirintusában lehet 
bolyongani, négykézlábra csak azún. „Októberi szakasz
ba” vezető átjáró környékén kell ereszkedni. Beljebb 
haladva mind több és több kristálykiválás jelenik meg 
a falakon, s átlagosan 1—3 m széles, 2—3 m magas 
folyosók sűrű labirintusába jutunk. Csillog-villog min
den, és a kiválások okozta szemkáprázást még tetézi, 
hogy a falak is nagy méretű gipszkristályokból állnak, 
amelyek átlagosan 2-4 cm nagyságúak, és a korábban 
már említett kupolás szerkezetek is jói megfigyelhetőek. 
Néhány helyen a földből függőlegesen felfelé növő, csak 
áteső fényben észrevehető, igen vékony, 4-6 cm hosszú 
gipszkristályok is vannak.

Az „Októberi szakasz” legbelső végéhez csatlakozik 
a barlang egyik legérintetlenebb, ásványkiválásokban a 
leggazdagabb és méreteiben is a legnagyobb (6-8 m 
széles, 4-5 m magas folyosók, nagy termek az elágazá
sokban) szakasza, a Téli Mese. Ez a rész arról kaphatta 
a nevét, hogy a földön is olyan mennyiségben találhatók 
a fehér, finom, tűs gipszkristályok, hogy az embernek 
az az érzése: esett a hó.

A barlang legújabban felfedezett szakaszai az „Átme
nő szakaszból” nyílnak, ahol néhány szűkületen és 
omladékon áthaladva érhetjük el az Abakjan-folyosót, 
amely nevét az 1988-ban tragikus körülmények között 
elhunyt ukrán barlangkutatóról kapta.

Igen közel, mintegy 900 m-re megközelítik a „Közeli 
szakaszt” a szomszédos Optimisztyicseszkaja-barlang 
járatai, amely hosszában ugyan túlszárnyalja az általunk 
megismert Ozemajáí, de mégis ez utóbbit mondják 
nagyobbnak, hiszen légtérfogata mintegy 2 millió ni' az 
Optimisztyicseszkaja 800 000 nri-ével szemben.

Mlinki-barlang

A következő túránk a 23 km hosszú Mlinki-barlangba 
vezetett. A barlang bejárata a Borscsevi-hátság É-i 
részén, az Szeret-folyó egyik mellékága mentén fekvő 
dombok egyikének oldalában nyílik természetes bejárat
tal. A bejárati szádát elfalazták, és jelenleg egy vasajtó 
található rajta.

A bejáratnál rögtön nagyobb termek láncolata kezdő
dik, ahol kényelmes, villanyvilágítással ellátott bivakot 
alakítottak ki a barlangban dolgozó kijevi barlangászok, 
A barlangra a magas, de szűk hasadékjáratok jellemzőek, 
amelyek csak ritkán szélesednek ki nagyobb termekké,

A Mlinki-barlang alaprajza. A = bejárat, B  = új 
labirintus, C  = Vadnyugat nevű barlangszakasz

folyosókká. Az ásványkiválások itt is megtalálhatóak, 
de se mennyiségük, se szépségük nem éri el az előző 
barlangokban látottakét.

A közelben elhelyezkedő 2 km hosszú Ugrmy-barlang 
viszonylag alacsony omladékos járatok labirintusa, 
egyetlen érdekessége a benne található narancssárga 
színű gipszkristályokban rejlik.

A túra tapasztalatait összefoglalva megállapíthatjuk, 
hogy bár a barlangok bejárása technikailag nem jelentett 
különösebb nehézséget, ám ehhez foghatót ezelőtt nem
csak hogy nem láttunk, de elképzelni se tudtunk. Ezek 
a barlangok méltán sorolhatók Földünk kiemelt termé
szeti értékei közé.

Hűvös András-Nyerges Miklós
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Olaszországi barlangtúrák

A BEAC Barlangkutató Egyesület tagjai expedíciót 
szerveztek Olaszországba, a Júliai-Alpokban fekvő Ca- 
nin-plató néhány barlangjának a bejárására. Az 1990. 
július 20-tól augusztus 5-ig tartó túra fő célpontja a 935 
m mély Michele Gortani-barlang volt.

A felhurcoikodás másfél napig tartott, a felvonó felső 
állomásától a Col déllé Érbe magaslaton álló, 8 m1 2 
alapterületű bivakházhoz, amelynek környékén még 
három sátor felállítására volt lehetőség. A tizenhat 
résztvevőből kilencünknek volt megfelelő a felkészültsé
ge ahhoz, hogy végponti túrát tegyen. Két csoportban, 
közös bivak használatával kíséreltük meg a barlang 
aljának elérését.

Az első napon az 1900 m tszf. magasságban nyíló 
bejárattól indulva, 16 órás túra keretében, -500 méterig 
szereltük be a barlangot (Elekes Balázs,. Nyerges Attila, 
Rose György, Tisje Levente). A beszerelő túrát két hosszú 
és szűk meander nehezítette (az egyik igen lapos kuszoda 
50 m hosszú), de könnyítette az aknákban átlagosan 25 
méterenként adódó kötélmegoszlási lehetőség. Vízve
szély miatt nem az olasz kutatók által télen használt 
útvonalon mentünk, ezt jelezte a hiányosabb kiépítettség 
is.

Kifelé menet találkoztunk a másik, 3 órával utánunk 
indult csapat tagjaival (Bajna Bálint, Kása Magdolna, 
Kaposi Anna, Németh Tamás, Pereszlényi Dalma), akik 
a bivakfelszereiést és a végpontig szükséges köteleket 
hozták. Ők másnap a bivakból indulva elérték a -920 
m mélységben tóvá szélesedő szifont (karsztvízszint), 
majd visszatértek a -450 méteren berendezett táborhely
re. Ez a túra 21 órán át tartott.

Mi harmadnap reggel, borongős időben indultunk a 
végpontra. A jól ismert útvonalon 2 óra alatt értük el a 
bivakot, ahol társaink sok információval szolgállak. A 
közeli Cesca-teremben szomorúan tekinthettünk meg a 
három éve szerencsétlenül járt cseh kutatók lent maradt 
felszerelését. Ezután a -500 méteren kezdődő Galleria 
del Vento folyosóban folytattuk útunkat, ahol sok helyen 
csak guggolva lehetett haladni. A folyosó vége egy 95 
méteres aknává mélyült. Az aljától nem messze szűk 
szifonon kellett átkelni, innen az 1 km-es Grande 
Meandro következett, amelynek végén kb. -800 m 
mélységben erős dübörgésre lettünk figyelmesek, és 
rögtön rohanva menekültünk a magasba a hirtelen 
vízbetörés elől. A járat szélessége a traverzálást nem 
tette lehetővé: óriási szerencsénk volt, hogy az egyik fal 
6 m magasságig enyhén lépcsőzetes.

Az észlelés után kb. 10 másodperccel 3 m magas 
árhullám söpört végig alattunk, majd 2 óra leforgása 
alatt még egy méternyit emelkedett. Kis párkányokon, 
sötétben, dideregve vártuk a víz levonulását, az erős 
morajlás miatt kiabálva is alig hallottuk egymást. Az 
izolációs fólia 6-7 óra használat után darabokra szakadt 
rajtunk, de még így is sokat védett a hideg ellen. 16 órás 
várakozás után indultunk kifelé, ám a korábban száraz 
aknákban most vízesések nehezítették a feljutást. A 
szifont -  ahogy számítottunk rá -  zárva találtuk, így más 
dolgunk nem lévén, megkerestünk egy, a térképen nem 
egyértelműen szereplő kerülőjáratot, s innen már aka
dálytalanul érhettük el a bivakot. A másik csoport itt 
vészelte át az árvizet, ők a vízbetörés után 10 órával 
tudtak elindulni kifelé.

1. ábra. A Col déllé Érbe barlangrendszere (Canin-fennsík, Udine).
A nyilak a barlangi túra útvonalát jelzik
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A táborhelyen 11 órát pihentünk többé-kevésbé alvás 
nélkül, majd az ötödik napon hajnali 2 órakor nekiláttunk 
kiszerelni a barlangot.

A legelső szűkület, ahol az akna teteje szifonná 
zárhatott, —220 méteren volt Innen csak a bivakfelszere 
lésünket és egy zsáknyi kötelet vittünk tovább, s a 
délelőtti órákban értünk a felszínre. Az expedíció többi 
résztvevője (Csulorás Zsolt, Gulyás Ágnes, Kaposi Judit, 
Midrák Zoltán, Péter Zoltán, Szekeres Tibor, Temesvári 
Tibor) még azap kihozta az ottmaradt hat transzportzsá
kot és kiszerelte az odáig vezető négy aknát. Őket az 
árvíz a 280 m mély Abisso Alto ad Ovest del C. d. E. 
első meanderéből kergette ki, így ezt a barlangot sajnos 
nem sikerült megtekinteniük.

A Gortani-Davanzo-rendszer -  hihetetlen változatos
sága miatt -  mindenki számára nagy élményt ígér, de a 
mélyebb részek, a hegység kiszámíthatatlan időjárása 
miatt, nyáron nem ajánlható.

Egy kis pihenő (egész napos hegyi túra) után, két 
egymást követő napon mindannyian leszálltunk az 585 
m mély Vianello-barlangba, amelynek érdekessége az, 
hogy -150 m körül egy eljegesedett szakasz található. 
Itt is, csakúgy mint a fennsik többi zsombolyában, 
elengedhetetlen a vízhatlan overall és a műszőrme 
aláöltözés. Ez a barlang összeköttetésben áll a IS use 
d ’Ajar vízszintes barlanggal, amely a hegyoldalban 
nyílik, 500 méterrel a plató szintje alatt. A csapat egy 
része innen is megkisérelte az átmenő túrát, de az 
összekötő meander hosszúsága és szűk volta miatt ebből 
az irányból sem sikerült.

2. ábra. A két csoport (A-B) mozgása a Gortani- 
barlangban a mélység és idő függvényében. Fent a 
tervezett mozgások, lent ami ebből az árvíz miatt tényle
gesen megvalósult

Az expedíció túráin több veszélyhelyzet adódott, s 
ezek számos tanulsággal is szolgáltak. Bebizonyosodott, 
hogy a fizikai és a lelki felkészülés összhangja rendkívül 
fontos. Az edzőtúrák nehézségének és időtartamának el 
kell érnie a kiszemelt nagy barlang várható viszonyait, 
és lehetőséget kell adniuk a leendő túratársak összeszo- 
kására és egymás alapos megismerésére. Szívesen állunk 
mindenkinek a rendelkezésére, aki a területről vagy a 
tapasztalatainkból szeretne bővebb információt kapni.

Elekes Balázs

<B‘A%£JA‘NQ0S
Manapság nem tartozik a ritkaságok közé. ha valamelyik „karsztos" ország barlangot ábrázoló 
bélyeget bocsát ki. Arra azonban csak egyetlen példa van. hogy egy ország bankjegyét 
barlangkép díszítse. Ez a kivételes állam Libanon, melynek egyfontos (livre libanaise) bankjegyén 
a Jeita-barlang képe látható. Mérete: 13.7 x 6.55 cm. A cseppkőképződmények színe gesztenye
barna. a víz halványkék. A rajz Manoug színes fényképe alapján készült. A bankjegyet nemrég 
kivonták a forgalomból.
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A CSODABOGYÓS-BARLANG 
FELTÁRÁSA

A Budapesti Acheron Barlangkutató Szakosztály és a 
cserszegtomaji Labirint Barlangkutató Csoport 1990. 
szeptember 29-én, a Balatonedericsi-fennsíkon új bar
langot fedezett fel, amelynek hossza év végére elérte az 
1100, mélysége pedig a 120 métert.

A fennsík K-i letörésének peremén nyíló barlang első, 
10 m mély szakasza már korábban is ismert volt, 
amelynek végpontján egy szálkőszűkület kitágításával 
nyílt meg az út a monumentális hasadckok mentén 
képződött termek és aknák hálózata felé. (A barlang 
névadója a bejárat mellett dúsan tenyésző szúrós csoda
bogyó nevű védett növény).

A barlang ún. „edericsi mészkő”-ben, a hegység K-i 
peremét képező, lépcsősen lezökkent mészkőblokkok 
közötti vetőzónában alakult ki. Ezt a barlang főhasadéka- 
inak falán több helyen megfigyelhető vetőtükör függőle
ges kamisbarázdái is alátámasztják (pl. a Vetődéses- 
terem 25-30 m magas, 1,5-3 m átmérőjű hasadékában).

A tektonika, korrózió és omlások több helyen nagymére
tű termeket hoztak létre. Ilyen a Bál-terem (25x8 m, 
5-15 m magas), Sípálya (25x5-8 m, 5-20 m magas), 
Ikarus-terem, Világító kérdőjel mauzóleuma stb. A 
barlang morfológiai képét a markáns tektonikus és 
omlásos formák határozzák meg, a járatokat a legtöbb 
helyen omladékálfenekek tagolják több szintre. Csepp
kőképződmények szinte mindenütt előfordulnak, de a 
legszebb és legváltozatosabb képződmények a Bársony
fülke, Bál-terem és Piramis falait díszítik. A legmélyebb 
zónában tömeges montmilch-kiválás figyelhető meg, 
amely a Tejbegyűjtő járatának névadója lett. A Vetődé- 
ses-terem falait áttetsző heliktitek és borsókövek tömege 
borítja.

A barlang sajátos földtani értékei és jelentősége miatt 
fokozott figyelmet érdemel. Tudományos feldolgozását, 
térképezését és kutatását folytatjuk, és minél hamarabbi 
lezárását is tervbe vettük. Kárpát József
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KLÍMATERÁPIA A SZEMLŐ-HEGYI-BARLANGBAN

A Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Mi
nisztérium Barlangtani Intézetének, valamint 
a Szociális és Egészségügyi Minisztérium 
Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságá
nak engedélyével 1990. március 5-től a Szemlö- 
hegyi-barlangban -  a klímaterápiás gyógyhel
lyé nyilvánításhoz szükséges -  orvosi vizsgála
tokat végeztünk.

A János Kórház és Rendelőintézet segítségé
vel szerveztük meg és rendeztük be az egészség- 
ügyi részleget, biztosítottuk a szükséges gyógy
szert, textíliát és vizsgáló eszközt (EKG készü
lék és spirométer). Az egészségügyi szakellátás 
egy teljes munkaidőre kirendelt szakasszisz
tensnő feladata volt (kórházi munkája alól fel
mentve) és egy orvosé, tüdőgondozói munkája 
mellett, térítésmentesen. A betegellátáshoz 
szükséges helyi feltételekről a barlang szakfel- 
ügyeleü központja gondoskodott. A rendelési 
idő alatt szolgálatot teljesítő barlangász-ügye
letes munkadíját a kórház folyósította. A bar
langi klímának megfelelő műanyag ülőgarnitú
rát a PEMÜ vezérigazgatója szintén díjmente
sen bocsátotta rendelkezésünkre.

A klimatológiai méréseket az ELTE Termé
szetföldrajzi Intézetének munkatársa és az 
MKBT Acheron Barlangkutató Csoport tagjai 
végezték.

A barlang idegenforgalmi tevékenységének 
figyelembevételével naponta két csoportnak 
tudtuk biztosítani a klímaterápiás lehetőséget 
reggelente 6-tól 9 óráig, délutánonként 4-től 7 
óráig. Az átlagos kűraidö 4 hét volt. Néhány 
beteg csak 3 hétig tudott részt venni a kezelé
sen, de volt több beteg, akik 2-3  hónapig folya
matosan eljöttek. Az ideiglenes klímakezelés 
helye az „Óriás-folyosó” volt. Itt alkalmanként 
maximum 20 főnek tudtunk helyet adni.

A barlangi tartózkodás alatt a helyes légzés- 
technikát és az expectoratio  megkönnyítését 
szolgáló légzőtornát tanítottuk a betegeknek 
egy szakképzett gyógytornász segítségével, aki 
nyugdíjasként, díjazás nélkül, segítette mun
kánkat. Sajnos anyagi lehetőség híján a terve
zett relaxációs gyakorlatok elmaradtak.

A klímaterápián előzetesen már kivizsgált, 
sőt többségében ismételten szakintézetben ke
zelt betegek vettek részt. Jelentkezésükkor a 
kórelőzmény felvétele mellett általános orvosi 
és légzésfunkciós vizsgálat történt. A kontrollt, 
ezen belül a spirometriás vizsgálatot is, általá
ban minden hét keddjén végeztük, ez lévén a 
barlang idegenforgalmi szünnapja, s  így kellő 
idő állt rendelkezésünkre.

A betegeket nem szakítottuk ki csak 3 órára 
a mindennapi környezetükből, legtöbben mun
ka mellett vettek részt a kezelésen. 1990. már
cius 5. és december 31. között 126 beteg jelent
kezett. 3 beteget szívproblémák mellett észlelt 
egyéb szervi károsodás miatt szakellátáshoz 
irányítottunk. 13 beteg az első vagy második 
nap után elmaradt. A kezelt 110 betegből 45 
férfi és 65 nő volt, átlag életkoruk 40, 49 év 
volt. A kúraidő alatt táppénzes állományban 
volt 8 beteg (7,27%).

Diagnózis szerinti megoszlás:

asthma bronchiale 61 beteg (55,45%)
bronchitis chr. 38 beteg (34,55%)
bronchicctasia 4 beteg (3,64%)
virus inf. utáni állapot 7 beteg (6,36%)

Fizikális vizsgálat szerint:

hallgatódzási eltérés nem volt

hallgatódzási eltérés megszűnt

hallgatódzási eltérés javult

hallgatódzási eltérés 
változatlan

A beteg véleménye szerint:

javult 96 betegnél (87,27%)
változatlan 12 betegnél (10,91%)
rosszabbodott 2 betegnél (1,82%)

A gyógyszerfogyasztás alakulása:

elhagyta 30 beteg (27,27%)
csökkentette 64 beteg (58,18%)
változatlan 16 beteg (14,55%)

Az orvosi vizsgálat célja a Szemlő-hegyi-bar- 
langi mikroklíma gyógyhatásának vizsgálata 
krónikus légzőszervi megbetegedésben. Szeret
nénk meghatározni a gyógyuláshoz szükséges 
optimális napi lenttartózkodási és a kúraidőt 
is, ami a gazdaságos működéshez szükséges. 
Reméljük, hogy a Szemlő-hegyi-barlang is csat
lakozik a már elismert klimatológiai gyógyhe
lyekhez.

Dr. Laczkovits Gabriella 
szakorvos

18 betegnél 
(16,36%)
68 betegnél 
(61,82%)
22
(2 0 ,00%)
2
(1,82%)
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A BARLANGI MENTŐSZOLGÁLAT 
ÉS MENTÉSI KRÓNIKÁJA 

1989-1990

1989. augusztus 8-13. között Budapesten került meg
rendezésre a Nemzetközi Barlangi Mentési Szimpózium, 
a barlangi mentők világkonferenciája, amelynek előké
szítését és lebonyolítását a Magyar Barlangi Mentőszol
gálat látta el. A magyar barlangi mentők a világkonferen
cián is számos előadást és sikeres bemutatót tartottak, 
tevékenységükkel nemzetközi elismerést vívtak ki.

Augusztus 13-20. között Budapesten zajlott a Nem
zetközi Szpeleológiai Kongresszus, amelynek egész 
tartama alatt készenléti szolgálatot tartott a Magyar 
Barlangi Mentőszolgálat. A világkongresszust követő 
két hétben a mintegy ezer főnyi külföldi résztvevő a 
magyar karsztvidékeken szervezett barlangi túrákon vett 
részt. Éjre az időre barlangi mentőszolgálatosaink -  a 
kongresszus szervezőbizottságának felkérésére -  Aggte
leken teljesen felszerelt készenléti bázist alakítottak ki, 
és két héten át tíz fős ügyelettel biztosították folyamato
san a barlangokat járók számára az azonnali segítség- 
nyújtás lehetőségét, a barlangi túrák és zsombolybejárá
sok maximális biztonságát.

A kongresszust követően, 1989 második féléve folya
mán két jelentősebb barlangi mentőakcióra került sor 
Budapest környékén:

1989. augusztus 24-én három 11-12 éves gyerek, két 
fiú és egy lány, gyufával világítva bemerészkedett a 
Budaörs határában lém  üregekbe. Ott sötétben maradva 
eltévedtek, és el is szakadtak egymástól, majd a kislány 
egy 12 méter mély szakadékba zuhant. Eltűnésükről a 
rendőrség értesítette barlangi mentőinket, akik felkutat
ták az eltűnteket, és a két fiút, valamint az életveszélyes 
helyzetben levő, súlyosan sérült kislányt sikeresen fel
színre mentették, ahol a balesetet szenvedettet már a 
mentőorvos várta és kórházba szállította.

1989. október 29-én egy barlangjárásban tapasztalat
lan fiatalokból álló turistacsoport egyik leány tagja a 
Solymári-ördöglyuk barlangnak a felszíntől távol eső, 
nehezen megközelíthető szakaszán a sziklafalról mászás 
közben a mélybe zuhant, és csonttöréses balesetet szen
vedett. A barlangban gyakorló bejárást végző utánpótlás
tagjaink a helyszínre siettek, elsősegélyt nyújtottak, majd 
a súlyos sérültet a felszínre mentették, ahonnan a rá 
várakozó mentőautó kórházba szállította.

1990-ben az előző évinél több mentőakcióra kellett 
riasztani a Barlangi Mentőszolgálatnak mind a központi, 
mind a miskolci egységét.

1990. február 24-én egy több csoportban lezajlott, 
nagylétszámú Mátyás-hegyi-barlangi túra során három 
fiú a többiektől leszakadt, eltévedt és a barlangban 
rekedt. A barlangi mentőszolgálatosok az éj szaka folya
mán indultak felkutatásukra, és a barlang átfésülése

során sikerült az elveszetteket egy félreeső barlangsza
kaszban megtalálni, és szorongatott helyzetükből épség
ben kimenteni.

1990. április 14-én néhány pilisvörösvári fiú a hosszú
hegyi Háromlyukú-zsombolyban műanyagburkolatú vil
lanydrót segítségével ereszkedett le a barlang aljára. 
Egyikük visszaútban nem talált fogást a felmászáshoz, 
és társai a villanydróttal próbálták felhúzni, de az félúton 
elszakadt, és a fiú a mélységbe zuhanva súlyos sérülése
ket szenvedett. A riasztás nyomán a helyszínre érkezett 
barlangi mentőszolgálatosok a zsomboly mélyén részesí
tették elsősegélyben, majd szakszerűen felhozták a bar
lang aljáról, és átadták a sérültet a fent várakozó 
mentőorvosnak.

1990. június 2-án nyíregyházi turisták rendeztek talál
kozót a Bükkben, és ennek során többen lemásztak 
hágcsón, biztosítás nélkül a Létrástetői-Szepesy-zsom- 
bolyba is. Az egyik turista a hágcsóról a mélybe zuhant, 
és magával sodorta az alatta mászó turistanőt is. Mind
ketten súlyos sérüléseket szenvedtek. A riasztás nyomán 
a helyszínre érkező miskolci barlangi mentők nyújtottak 
elsősegélyt, és hozták felszínre nagy nehézségek árán a 
sérülteket, akik azután kórházba kerültek.

1990. július 19-én ismét a Bükkben történt barlangi 
baleset. Három, kellő tapasztalattal nem rendelkező, 
kezdő barlangászfiú a Jávor-kúti-víznyelőbarlangba 
ereszkedett le. Visszafelé jövet egyikük kötélrögzítési 
hiba miatt visszazuhant, és súlyos sérüléseket szenve
dett. Az országos riasztás nyomán elsőként a miskolci 
barlangi mentők jutottak el a baleset színhelyére, nyújtot
tak elsősegélyt, és emelték ki a sérültet súlyos helyzeté
ből. A Barlangi Mentőszolgálat központi egysége rend
őrségi helikopteren érkezeti a helyszínre, és csatlakozott 
a miskolci egységhez. A sérültet a mentők kórházba 
szállították.

1990. október 7-én ugyancsak a Bükk-hegységben, a 
Bolhási-víznyelőbarlangban rendezett túrán a mélyből 
való feljövetel során egy résztvevőnő rosszul lett, a 
miskolci barlangi mentők sértetlenül hozták felszínre.

1990. október 27-én (a budapesti taxisblokád tetőpont
ján) a Pál-völgyi kőfejtőben lévő Hideglyuk barlangba 
a zárórács kilazításával behatolt négy fiú. Egyikük, egy 
barlangászaiban járatlan 20 éves fiatalember, a barlang 
mélyén egy kb. 10 méter mélységű szakadékba zuhanva 
nyílt, szilánkos bokatörést és egyéb súlyos csonttörése
ket szenvedett. A rendkívül erősen vérző, embertelenül 
szenvedő, majd öntudatát vesztő fiatalember életét csak 
a gyors felszínrehozás és sürgős műtét menthette meg. 
A rendőrség útján riasztott Barlangi Mentőszolgálat 15 
tagja a taxisblokád ellenére 40-60 percen belül a hely
színre érkezve azonnal megkezdte a nehéz és kockázatos
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mentési. A súlyosan roncsolódott és erősen vérző fiatal
embert a baleset színhelyére a barlangászok által lesegí
tett mentőorvosnő elsősegélyben részesítette, majd bar
langi mentőink kiemelték a sziklák közül, felhozták a 
szakadék mélyéről, és a barlang hordággyal áthatolhatat
lan szűkületein és kúszójáratain át a felszínre mentették, 
ahonnan a rá várakozó mentőautó azonnal a sebészetre 
szállította. Sikerült megmenteni a súlyosan sérült fiú 
életét.

1990. december 8-án ismét a Barlangi Mentőszolgálat 
miskolci egységének akadt feladata. Ezúttal sajnos nem

életmentésre, hanem egy öngyilkosságot elkövetett nő 
testének barlangból való kiemelésében való segítésre 
kérték fel őket. Mentőszolgálatosaink a Létrástetői- 
Szepesy-zsombolyból a holttestet meglelő budapesti bar
langkutatókkal együtt hozták felszínre az élettelen testet 

Barlangi mentőink a felsorolt nagyobb akciókon kívül 
még számos esetben nyújtottak segítséget az arra szoru
lóknak, felszínre hoztak barlangban eltévedteket, és 
elsősegélyben részesitettek kisebb-nagyobb balesetet 
szenvedetteket.

Dr. Dénes György

BARLANGI MENTŐSZOLGÁLATOSAINK KITÜNTETÉSE ÉS JUTALMAZÁSA
1989- ben
A kormány eredményes barlangi életmentésért 

Adamkó Pétert, a Barlangi Mentőszolgálat riasztási 
felelősét és 

Lettner Gábort
Életmentő Érdeméremmel tüntette ki.
1990- ben
A Köztársaság Elnöke a Magyar Barlangi Mentőszolgá
lat megszervezéséért, három évtizeden át eredményes 
vezetéséért és nagyszámú sikeres életmentő akció irányí
tásáért

dr. Dénes Györgyöt, a Magyar Barlangi Mentőszolgá
lat alapító elnökét, az UIS Barlangi Mentő Bizottságá
nak, a barlangi mentők nemzetközi szervezetének alel- 
nökét
a Magyar Köztársaság Csillagrendje érdemrenddel 
tüntette ki.
A belügyminiszter a három évtizedes Magyar Barlangi 
Mentőszolgálat keretében végzett eredményes munkáju
kért és számos sikeres életmentő akcióban való részvéte
lükért

Taródi Pétert, a MBMSZ országos vezetőjét,

Adamkó Péter riasztási felelőst,
Gyovai László technikai felelőst,
Németh Tamás oktatási felelőst, 
dr. Számadó István orvost, valamint 
Bognár Tibort,
Börcsök Pétert,
Hegedűs Gyulát,
Horváth Richárdot,
Joó Györgyöt,
Király Gábort,
Simon Bélát, 
dr. Végh Zsoltot és
Viil Ödönt, a MBMSZ központi egységének tagjait 

pénz-, illetve tárgyjutalomban részesítette.
A kormány több eredményes barlangi életmentő akció
ban való részvételükért

dr. Komlósy Attila orvost, a Magyar Barlangi Mentő- 
szolgálat miskolci egységének vezetőjét, valamint 

Gyurkó Gábort,
Kutas Tamást és
Vincze Ferencet, a MBMSZ miskolci egységének 

tagjait Életmentő Érdeméremmel tüntette ki. _s

O rszágos T udom ányos D iá k k ö ri K on ferencia
1989. április 5-7. között Debrecenben ren

dezték meg az Országos Tudományos Diákköri 
Konferencia Természettudományi Szekciójá
nak üléseit. Ezen rendezvényen a természeti 
földrajzi alszekcióban 5, a geológiaiban 2 és a 
számítástechnikaiban 1 karszt- és barlangku
tatással foglalkozó előadás került bemutatás
ra.

Az összességében igen jó előadásokat felvo
nultató szerzők között első helyezést ért el 
Mucsi László (JATE): Különböző talajtípusok 
szerepe a karsztosodásban; Sajtos József 
(BDTF): A G 10 -  G 14 jelű karsztos mélyedések 
kialakulásának vizsgálata a kitöltő üledékek 
tükrében; Géczy Gábor (KLTE): Barlangi lég
mozgások nyomon követése természetes ra
donnal c. dolgozatával. Második helyet szerzett

Zentai Zoltán (BDTF): A parajdi sókarszt geo
morfológiai feltérképezésének tapasztalatai c. 
előadásával, valamint Kouács Zsolt (NME): Bar
langtérképezés c. dolgozatával harmadik lett.

A fentieken kívül Cséke Zsolt (KLTE): A Dél- 
kínai-karsztvidék természetföldrajza; Szatmár 
István (BDTF): A Burok-völgy karsztos eredetű 
barlangjainak vizsgálata és Sípos Tamás 
(BDTF): Optimális szintvonalsürüség és méret
arány karsztos mélyedések matematikai mo
dellezésénél c. dolgozata szerepelt sikerrel.

A dolgozatok összefoglalóit a XIX. Országos 
Tudományos Diákköri Konferencia Természet- 
tudományi Szekció Földtudományok Tagozata 
c. összeállításában közölték; az összefoglaló 
füzet a Társulat könyvtárában megtalálható.

Dr. Lénárt László
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BARLANGKLIMATOLÓGIAI ÉS -TERÁPIÁI ANKÉT

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Észak
magyarországi Területi Szervezete a Borsodi Műszaki 
Hetek keretében Miskolcon 1990. június 1-jén a fenti 
címmel ankétot szervezett, melyen a 13 elhangzott 
előadást mintegy 65 fő hallgatta meg.

Az ülés levezető elnöke dr. Roda István, a Gombaszö- 
gi-barlang klimatológiai állomásának vezetője volt.

Az elhangzott előadások három, jól elhatárolható 
területet öleltek fel. Ezek:
1. Barlangklimatológiai kutatások eredményei
2. A barlangklíma és terápia kapcsolata
3. Barlangterápiai eredmények

Az első témakörben öt előadás hangzott el. Dr. Végh 
Zsolt a Baradla-barlang néhány klímaelemének (hőmér
séklet, széndioxid, barlangi légmozgás) vizsgálati ered
ményeit mutatta be.

Dómján János az odorvári Hajnóczy-barlangban vég
zett klimatológiai mérésekről szólt. Külön vizsgálta a 
levegő és a barlangfalak hőmérsékletét, megemlítve azt, 
hogy a barlangi szakaszon ezt az agyagban állandónak 
találta.

A Bükk-hegység barlangjaiból származó lég-, víz- és 
talajhőmérséklet, valamint páratartalom adatokat dr. 
Lénárt László mutatta be. Külön kiemelte a barlangi 
törmelékekben észlelt hőmérsékletkülönbségeket és a 
barlangok hőmérsékletének hosszmenti változásait. (Az 
értékelésnél különbséget tett szórvány adatok és sorozat
mérések adatai között.)

A külszíni, lakás- és barlangklíma összehasonlítását 
Gádoros Miklós végezte el különböző (hőmérséklet, 
páratartalom, széndioxidtartalom, radonszint slb.) klíma- 
eiemekre.

A barlangok természetes eredetű radon szintjének 
rendszeres megfigyeléséből nyerhető klimatológiai és 
terápiái jellemzők vizsgálatával Csige István, Géczy 
Gábor, Hakl József, dr. Hunyadi Ilona, dr. Lénárt László 
és dr. Törőcsik István szerzőcsoport foglalkozott, külön 
kitérve a barlangi légmozgás nyomon követésére, ill. az 
észak-magyarországi barlangok radonszintjének sziszte
matikus vizsgálatára.

A második kérdéskörben dr. Tardy János nyitó előa
dása a magyarországi barlangok gyógyászati hasznosítá
sának feltételrendszeréről szólt, melyet később a barlan
gokban történő gyógyászati hasznosítást célzó környeze
ti hatások vizsgálatával egészített ki.

Géczy Gábor és dr. Laczkovits Gabriella a radon és 
a barlangi klímaterápia sokoldalú kapcsolatát mutatta 
be, dr. Törőcsik István pedig vérgázanalízisen keresztül 
a barlangi mikroklímának a szervezetre gyakorolt hatását 
elemezte.

Dr. Végh Zsolt a Baradla-barlang mintáján a barlang
klíma antropogén terhelésének hatásvizsgálatát mutatta 
be.

A harmadik témakörben dr. Borsodi Klára és dr. 
Madácsy László a krónikus légúti betegségben szenvedő 
gyermekek szpeleoterápiájával szerzett tapasztalatokat 
elemezte.

Dr. Adorján Barna a jósvafői Béke-barlangban 25 éve 
folyó barlangterápia eredményeit ismertette, dr. Andrik 
Péter pedig a Lillafüreden, a Szent István-barlangban 
beindított barlangterápia lehetőségeit vázolta.

Dr. Lénárt László

Barlangos bélyeg- és képeslapbemutatók

1988. augusztus 20-án a Szent 
István évforduló alkalmából Lillafü
reden, az István-barlangban bélyeg- 
és képeslapbemutatót tartott a Bükki 
Nemzeti Park, az MKBT Észak-ma
gyarországi Területi Szervezete és a 
Nehézipari Műszaki Egyetem Bé
lyeggyűjtő köre. A 8 m -nyi felületű 
kiállításon dr. Gyurkó Péter, dr. Lé
nán László, Lezsák Sándor, dr. Nébli 
Vendel és dr. Vincze Endre mutatott 
be anyagot. A meghívó képeslap Kár
pát József István-barlangi térképéről 
készült, a bélyegző saját munkám. A 
látogatók létszáma 1082 volt.

0 25 m
1931. aug. 20 - 1988. aug. 20.
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1989. szeptember 23-án a Szent István-barlangban 
ugyanazok a rendezők szerveztek barlangos bélyeg- és 
képeslapbemutatót. A 16 m2-nyi felületű kiállításon dr. 
Gyurkó Péter, dr. Lénárt László, Lezsák Sándor, Miskey 
Kálmán és Szaál Miklós mutatott be anyagot. A rendez
vényre készített képes levelezőlap és az emlékbélyegző 
megrajzolását terveim alapján Berki Árpádné végezte. 
A látogatók létszáma 530 fő.

1990. május 19-én az aggteleki Barlangmúzeum kiál
lítótermében 20 m2-nyi felületű kiállításon saját barlan
gos bélyegeimet és Halta Bélánéval közös munkával a 
Zempléni Múzeum barlangos képeslapjaiból készített 
összeállítást mutattam be. A rendező szervek az Aggtele

ki Nemzeti Park, a Marcel Loubens Barlangkutató 
Egyesület, az MKBT Észak-magyarországi Területi 
Szervezete, a Nehézipari Műszaki Egyetem Földtani 
Intézete és Bélyeggyűjtő Köre, valamint a Zempléni 
Múzeum voltak. (A kiállítást nyár végén szedtük le.) A 
bemutatásra készített öt képeslap és az emlékbélyegző 
grafikai munkáit elképzeléseim alapján Berki Arpádné 
végezte. A látogatók létszáma nyitvatartási problémák 
miatt mindössze kb. ötszáz fő volt.

A rendezvények szervezési, lebonyolítási munkáit 
elsősorban Bállá Bélánéval végeztem, de Lezsák Sándor, 
Siska József és a kis barlangászok is sokat segítettek.

Dr. Lénárt László

Az IGCP299 hazai műhelyéből

KÉSZÜL A KARSZTOK VILÁGATLASZA
A nemzetközi földtani korrelációs program (IGCP) 

keretében a 299. számmal jelzett témakör a karsztok 
összehasonlító kutatásával foglalkozik. Hazánkban két 
munkacsoport létesült, az egyik a hévizes karsztok és 
barlangok vizsgálatát végzi, a másik csoport egy világ
méretű karszt-adatbázis létrehozását tűzte ki célul. Itt 
most az utóbbiról szólunk.

Évente látnak napvilágot olyan jegyzékek, amelyek a 
világ leghosszabb és legmélyebb barlangjait sorolják fel. 
Olyan kimutatás azonban eddig nem készült, amely 
Földünk jelentősebb karsztvidékeiről adna tájékoztatást. 
Voltaképpen azt sem tudjuk, hogy milyen arányt képvi
selnek bolygónk felszínén a karsztvidékek, tágabb érte
lemben a karbonátos területek, mivel ezekre vonatkozó
an legfeljebb kombinatív számításokat végeztek egyes 
kutatók. Munkaprogramunk keretében -  egységes szem
pontok szerint -  szeretnénk összegyűjteni országonként 
a karsztokra vonatkozó legfontosabb adatokat és egy 
globális „karsztleltárban” közkinccsé tenni.

Adatgyűjtésünk nem korlátozódik csak a karbonátos

kőzetű karsztokra és azok barlangjaira. Szeretnénk szám
szerű adatokat nyerni a gipsz- és sókarsztokról is, 
továbbá a vulkanikus kőzetekben képződött barlangok
ról. A begyűjtendő adatok -  mint az előzetesként 
mellékelten bemutatott táblázatból kitűnik -  további 
számításokhoz és következtetésekhez nyújtanak alapot.

Az adatgyűjtés során igyekszünk beszerezni azokat a 
térképeket, vázlatokat, amelyek egy-egy országon belül 
a karsztok földrajzi elhelyezkedését mutatják. Ezek 
felhasználásával, egységesítésével szeretnénk megszer
keszteni egy karszt-világatlaszt, valamint egy falitérké
pet. A munkát nehezíti, hogy a két nagy „karsztbiroda- 
lomban”, az Amerikai Egyesült Államokban és a Szov- 
jetúnióban még nem készült ilyen térkép, bár -  részben 
a mi ösztönzésünkre -  már dolgoznak rajta. Úgyszintén 
hiányosak az adataink néhány fejlődésben elmaradott 
afrikai és ázsiai ország karsztjairól is. Az angol nyelven 
megjelenő atlasz és falitérkép kiadását a nyomtatás 
pénzügyi fedezetének hiánya egyelőre bizonytalanná 
teszi. Balázs Dénes

JUGOSZLÁVIA StóJC/StVITZERLAND BULGÁRIA SPANYOLORSZÁG/SPAIN OLASZORSZÁG/ ITALY

Európa legkarsztosabb országai A kördiagramokban fekete színű körcikk jelzi a karsztok arányát az ország 
területéhez viszonyítva, a mellette levő oszlop pedig az ismert barlangok számát mutatja 

The „ most karstic ” countries o f Europe. The black sectors o f circle diagrams show the percentage o f  karst areas, 
the colomns demonstrate the nuniber o f  surveyed caves o f each country
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Előzetes adatok néhány ország karsztterületéről és feltárt barlangjairól 
Preliminary data o f  the karst areas and surveyed caves in selected countries

O rszág O rszág terik l K arsztterület F elm ért barlan gok barlan gok át-
, 2
lm  -re eső 1 km  -re e s ő F orrás v. adatszolgáltató

Country C ou n trvarea K arst a rea Surveyed caves lag o s hossza barlan gok barlanghossz S ou rces o r  data-su pp lier

km iát2 211
szám a összhossz av erag e szám a length o f  car

num ber to ta l length length o f  ca- cav e num ber vés p e r  on

km vés, m, 514 p e r  km  , 412 512

1 2 3 4 5 6 7 3 9

EURÓPA/EUROPE

Ausztria/Austria 88854 14810 16,7 9500 1 200* 126 0,64 81
F. Bauer, J. Zoli, 
D. Balázs

Bulgária/Bulgaria 110912 25170 22,7 8000 1 200* 150 0,31 48 M. Markowicz et al.

Franciaország/
France

547026 80000* 14,6 28000 3200* 114 0,35 40
C. Chabert,
D. Balázs

írország/lreland 70283 1000 1,4 650 30 46 0,65 30 T, Fogg

Jugoszlávia/
Yugoslavia

255804 72470 28,0 20000 1 800* 90 0,28 25
i. Gams, A. Kranjc 
D. Gavrivolic

Magyarország/
Hungary

93032 1400 1,5 2600 220* 85 1,85 157
T. K. Bolner, 
D, Balázs

Nagy-Britannia/ 
Greai Britain

244 046 155201 6,4 2710 632 233 0,17 41 M. Sweeting, 
Hardwick

Olaszország/ltaly 301 252 51000 16,9 22500 4850* 216 0,41 91
P. Forti, F. Cucchi, 
D. Balázs

Portugália/
Portugal

92082 2 800 3,0 1500 50 33 0,54 18 J. A. Crispim

Romania/
Rumania

257500 5 000 2,0 10500 1450 138 2,1 290 C. Goran

Spanyolország/
Spain

504782 110000 21,8 20000 5000 250 0,18 45 A. Eraso, J. Lario

Svájc/Switzerland 41293 10000 24,5 4500 530 118 0,45 53
T. Bitterli, R. Bernas- 
coni, D. Balázs

Svédország/
Sweden

449964 4 8702 1,1 220 23 1045 0,05 5 G. Isacsson

EURÓPÁN KÍVÜLI ORSZÁGOK - OTHER COUNTRIES

Kina/China 9 596 961 907000 9,5 2836 1392 491 0,003 1,5 Yuan Daoxian

Indonézia/
Indonesia

2027 087 160000 7,9 500 100* 200 0,003 0,6
S. Darsoprajitno, 
D. Balázs

Fülöp-szige-
tek/Philippines

300000 26500 8,8 100* 50* 500 0,004 2,0 D. Balázs

Dél-Korea/ 
Rep. of Korea

98500 18622 18,9 131 57 435 0,007 3,1 Kyung S ik Woo

Izrael/lsrael 20770 8 000 38,5 200 50 250 0,025 6,2 A. Frumkin

Kanada/Canada 9 976139 900000 9,0 500 100 200 0,0006i 0,1 D. Ford

Mexikó/Mexico 1 972 547 292700 14,8 1200 700* 583 0,004 2,4
J. G. Palacios- 
Vargas

Dél-afrikai Köztár-
saság/Rep. 1 221 037 21 0002 1,7 260 110 423 0,012 5,3 J. Martini
of South Africa

* számított vagy becsült adat (estimated), 1, íluviokarszttal együtt (with űuvio karst), 2. nyílt és fedett karszt együtt (bare and covered kaist)
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Karst Inventary of the
The Hungarian group of IOCP 299 is working on a 

world-wide inventary of karst areas and caves. It was 
compiled a form for obtaining numerical data of karst 
regions and caves of different types and was .sent about 
80 countries and karst researchers.

Obtaining data from smaller developed countries is 
relatively easy. There are problems with the big „karst 
empires” as the United States and the Soviet Union. In 
the US there is no central bureau of karst research, the 
data are in hands of different individuals, universities, 
and hundreds of local caving group of enthusiasts 
organized in „grottoes”. But we got a valuable assistance 
from Prof. William B. White, Pennsylvania State Univer
sity, participant in IGCP 299, who organized also a 
working group from various parts of United States, and 
we hope, that the karst and caves inventary for US will 
be ready in this year by help of the National Speleologi
cal Society. In the Soviet Union the problems are similar, 
here we asked Prof. K. A. Gorbunova, Perm University, 
and Prof. V. N. Dublyansky, President of Karst Commit
tee, Ukrainian Academy of Sciences, also participants

World is in progress
of IGCP 299, for mediation between the different karst 
institutions and researchers in the USSR. The third 
biggest „karst-empire” is China, but we got already the 
necessary informations from Prof. YuanDaoxian, Direc
tor of Karst Geological Institute, Guilin. In these 3 
countries are the 55% of the world karst areas.

Before completing our karst data bank, in advance, 
here enclosed we publish some preliminary data of karst 
areas and caves in selected countries. Below we publish 
also the questionary asking anybody to help our work. 
In spite of our repeated request we did not get answer 
from the following countries: Albania, Algeria, Austra
lia, Belgium, Bolivia, Brazil, Burma, Colombia, Czecho
slovakia, Denmark, Germany, Greece, Guatemala, Iran, 
Libya, Morocco, New Zealand, Pakistan, Poland, Tuni
sia, Venezuela. Anybody are familiar with the karst areas 
of the above mentioned countries, are requested with 
grateful respects to help us with informations. Please 
contact: Dr. Dénes Balázs, H-2030, Érd, Sard utca 45. 
Hungary'.

Many thanks for the helpful assistance!

QUESTIONARY COUNTRY:.....................................................

1. Naked (bare) carbonate karst (limestone, dolomite) ................................... km^
2. Covered carbonate karst (cover less than 50 m), if available ................................... km^
3. Buried carbonate karst (cover more than 50 m), if available ................................... km‘
4. Known caves (by local people) in carbonate rocks,

approximate number ...................................
5. Surveyed (mapped) caves of No. 4., -  a) number of caves ...................................

b) total length (horizontal + vertical) ................................... km
6. Area of salt (halite) karst  km2
7. Area of gypsum (calcium sulfate) karst  km2
8. Surveyed (mapped) caves in gypsum karst, a) number, ...................................

b) total length ................................... km
9. Surveyed (mapped) volcanic caves, a) number, ...................................

b) total length ................................... km
10. The most important contiguous carbonate karst areas (regions) of the country:

geographical name area (kn£) age o f rock main type* number o f known caves

* 1. lowland karst, 2. middle mountaineous, 3. high mountain, 4. low plateau, 5. high plateau, 6. other 
(please specify).
Data-supplier is requested to enclose a map of country with the geographical distribution of karst areas, 
if available.

Date:
data-supplier



A Barlangtani Intézetben nyilvántartott magyarországi barlangok 
száma földrajzi egységenként

Number of Hungarian caves in the archives of Speleological Institute
Földrajzi egység

(Ny-róIK-re) 
Geographical unite 

(from W to E)

1977. I. 1. 
(Bertalan K. 
összesítése)

1987. I. 1. 1988. 1 15. 1989. II. 15.1990.1. 1. 1991.1. 1.

Alpokalja 19 19 19 19 19 19
Bakony 312 578 590 595 636 672
Vértes 36 72 72 81 81 89
Gerecse 81 220 220 220 226 249
Pilis
Szentendre-

149 149 149 150 151 218

Visegrádi-hegység 14 14 14 15 16 16
Budai-hegység 133 160 169 169 170 174
Velencei-hegység 5 5 5 5 5 5
Mecsek 47 85 86 86 87 87
Villányi-hegység 15 41 41 41 41 41
Naszály
Börzsöny-Cserhát-

10 10 10 10 10 10

Karancs 23 23 23 29 33 33
Mátra 19 19 19 19 19 31
Bükk 317 830 831 831 831 851
Aggteleki-karsztvidék 128 165 166 170 170 172
Zempléni-hegység 14 14 14 14 17 20

Összesen 1322 2404 2428 2454 2512 2687
Összeállította: Takács né Bdner K

A MAGYAR BARLANGOK IDEGENFORGALMA 1990-BEN
Látogatók száma Változás %

1989 1990 1990/1989
Aggteleki Baradla-barlang összesen 186 278 183 863 98,7

Részletezve:
aggteleki túra 146 088 141 225 96,7
jósvajöi rövid túra 14 345 1
vörös-tói túra j 40190 26 300 / 101,1
hosszú túra 1993

Lillafüredi barlangok összesen 96 556 91 509 94,8
Szt. István-barlang 60813 60974 100,3
Anna-mésztufabarlang 35 743 30535 85,4

Miskolctapolcai barlangfürdő 240 585 206 857 86,0
Diósgyőrtapolcai-barlang (szauna) 3 657 4 665 127,6
Budai hévizes barlangok összesen 67 397 68 715 102,0

Részletezve:
Pál-völgyi-barlang 44375 45932 103,5
Szemlő-hegyi-barlang 23 022 22 783 99,0

Vár-barlang („Budavári Labirintus”) 72 372 68 752 95,0
Tapolcai-tavasbarlang zárva 87 8991
Balatonfüredi Lóczy-barlang 6 926 8 4832 122,5
Abaligeti-barlang 87 926 105 091 119,5

Jegyzetek: 761 697 825 834 108,4
1. Felújítás után, 1990. május 1-jén nyílt meg.
2. 1990. május l.-október 15. közt folyamatosan üzemelt, október 16.—április 30. között előzetes bejelentés alapján.
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\JáJVdu£ati
BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS

Társulatunk 1990. április 21-én tartotta választmányi 
üléssel egybekötött éves beszámoló közgyűlését, a Ma
gyar Állami Földtani Intézet dísztermében. A közgyűlé
sen 36 fő vett részt, ebből a választmányi tagok száma 
32 volt.

Dr. Fodor István elnök köszöntötte a megjelenteket, 
majd megnyitó beszédében részletesen foglalkozott a X. 
Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus 1989. évi sike
res megrendezésével és lebonyolításával. Méltatta a 
rendezvény szervezőinek munkáját, s köszönetét fejezte 
ki a munkában részt vett valamennyi közreműködőnek. 
A továbbiakban rövid visszatekintést adott a Társulat 
elnöki tisztségében végzett munkájáról, s egyben ismer
tette azokat az okokat, amelyek arra az elhatározásra 
juttatták, hogy felmentését kérje az elnöki tisztség alól. 
Ezt követően dr. Kessler Hubert, a Társulat tiszteletbeli 
elnöke méltatta dr. Fodor István tevékenységét, és 
köszönte meg az elnöki funkcióban végzett munkáját.

Ezután a közgyűlés napirendjének megfelelően Gádo
ros Miklós főtitkár az 1989. évről szóló főtitkári beszá
molót, illetve az 1990. évi munkatervet, Hever Éva 
gazdasági titkár pedig az 1989. évi pénzügyi mérleget, 
valamint az 1990. évi költségvetési tervet teijesztette 
elő. Dr. Szathmáry Sándor, az Ellenőrző Bizottság 
vezetője az 1989. évi gazdálkodással kapcsolatos jelen
tést ismertette a résztvevőkkel.

Az elhangzottakat követően élénk vita bontakozott ki 
a megüresedett elnöki poszt betöltésével kapcsolatban. 
A vitában a résztvevők úgy határoztak, hogy az elnökség 
dr. Zámbó László kandidátust kéije fel az elnöki funkció 
ellátására.

A vita lezárását követően a kitüntetések és jutalmak 
átadására került sor, a továbbiakban pedig a Szablyár 
Péter főtitkárhelyettes által készített és írásban is szét
osztott, a Társulat átalakítására vonatkozó javaslatával 
foglalkozott a közgyűlés. Az anyaggal kapcsolatban 
rengeteg kiegészítés és észrevétel merült fel, így a 
közgyűlés úgy határozott, hogy az átdolgozott tervezetet, 
valamennyi társulati taggal ismertetve, újból tárgyalni 
kell.

A közgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
-  elfogadta a Társulat 1989. évi tevékenységéről szóló

főtitkári beszámolót;
-  elfogadta a Társulat 1990. évi munkatervét;

-  elfogadta a Társulat 1989. évi pénzügyi gazdálkodásá
ról szóló beszámolót;

-  elfogadta a Társulat 1990. évi költségvetését;
-  elfogadta az Ellenőrző Bizottság jelentését a Társulat 

1989. évi gazdálkodásáról;
-  megadta a felmentést dr. Fodor Istvánnak az elnöki 

funkció ellátása alól;
-  felhatalmazta az elnökséget, hogy felkérje a külföldön 

tartózkodó dr. Zámbó I.ászló kandidátust az elnöki 
funkció ellátására. Az átmeneti időszakra ideiglenes 
jelleggel Gádoros Miklós főtitkárt bizta meg az elnöki 
teendők ellátásával;

-  megbízta az elnökséget, hogy a Társulat újjáalakításá
val kapcsolatos anyagot a beérkező észrevételekkel 
és javaslatokkal kiegészítve terjessze a választmány 
elé;

-  tiszteleti taggá választotta dr. Jánossy Dénesi;
-  elfogadta a különbizottságok kitüntetésekre és jutal

mazásra vonatkozó előterjesztését, amelyeknek átadá
sára a közgyűlésen került so -.

Fleck Nóra

KITÜNTETÉSEK, JUTALMAK

A Társulat Érembizottságának javaslatára a közgyűlés 
a karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő tudomá
nyos munkásságáért adományozható Kadic Ottokár- 
éremmel tüntette ki

dr. Topái Györgyöt,

aki a denevérkutatás szakterületén elért eredményei 
alapján vált a téma nemzetközi szaktekintélyévé. Ő 
indította meg a denevérgyűrűzést hazánkban, melynek 
eredménye ma fontos adatokat szolgáltat a kutatók 
számára. Denevérekről szóló összefoglaló munkája 
nyomtatásban is megjelent. Tudásával, szakértelmével 
segíti az amatőr kutatók denevérmegfigyeléseit, s az 
eredményeket a köz számára hozzáférhetővé teszi.

A magyar karszt- és barlangkutatás előbbrevitelét 
szolgáló kimagasló kollektív munkáért adományozható 
Herman Ottó-emléklappal tüntette ki a közgyűlés
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Borzsák Pétert, Fleck Nórát, Hazslinszky Tamást, 
Házi Zoltánt, dr. Kosa Attilát, Szablyár Pétert, Székely 
Kingát és Vid Ödönt, a X. Nemzetközi Szpeleológiai 
Kongresszus fő szervezőit.

A karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő 
tudományos tevékenységet végzett kollektív munkáért 
adományozható Kadic Ottokár-emléklappal tüntette ki 
a közgyűlés

Csige Istvánt, Géczy Gábort, Hakl Józsefet, Hunyadi 
Ilonát, dr. Lénárt Lászlót és dr. Somogyi Györgyöt 
(posztumusz), az ATOMKI Report kongresszusi külön- 
számának szerzői kollektíváját.

Az Elnökség a Társulat elnöki posztjáról leköszönt 
dr. Fodor Istvánt, megköszönve a Társulat érdekében 
kifejtett eredményes tevékenységét, oklevéllel és 17 000 
Ft-tal jutalmazta.

Az elnökség 1989. évben végzett kimagasló csoport- 
munkája elismeréseként

Csényi Csaba, Galambos József, dr. Gyuricza György, 
Kiss Jenő, Kiss Miklós, Nagy Zsuzsanna, Surányi Ger
gely, Szalay Jenő, Tisza Gábor, Tiszeker Zoltán, Tóth 
Attila, Tóth István, Vadász Gergely, Zih József és 
Zsólyomi Zsolt tagtársakat köny vjutalómban részesítette.

Fleck Nóra

TISZTELETI TAGSÁG

A választmány javaslata alapján az 1990. április 21-i 
közgyűlés a Társulat hazai tiszteleti tagjává választotta 
dr. Jánossy Dénesi, aki 1926-ban született Budapesten. 
Tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem ter
mészetrajz-vegytan szakán végezte. 1946-tól 1989-ig, 
nyugdíjazásáig a Természettudományi Múzeum Őslény
tárában dolgozott, kezdetben gyakornokként, később 
végighaladva a szakmai élet lépcsőfokain, vezetőjeként. 
Kandidátusi disszertációját 1957-ben, akadémiai nagy
doktorimunkáját 1968-ban védte meg, s 1979-tól címze
tes egyetemi tanár.

A barlangok őslénytani kutatásával egyetemi évei alatt 
kezdett foglalkozni, s munkássága során jelentős ásatá
sokat vezetett. Számos cikke jelent meg a szaklapjaink
ban. Tevékenységének legkiemelkedőbb írásos munkája 
a „Magyarország pleisztocén tagolása a gerinces faunák 
alapján” c. könyve.

Társulatunknak 1963 óta tagja, az Őslénytani Szakbi
zottságnak 1966-tól vezetője. Az elnökségben 17 éven 
át töltött be különféle tisztségeket. A barlankutatókkal 
igen jó szakmai kapcsolatot alakított ki.

Szakmai munkásságának elismeréseként a Társulat 
1966-ban Kadic Ottokár-éremmel, 1982-ben pedig Her
man Ottó-éremmel tüntette ki.

Fleck Nóra

CHOLNOKY JENŐ-PÁLYÁZAT

A Magyar Karszt-és Barlangkutató Társulat Elnöksé
ge és a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Miniszté
rium annak érdekében, hogy elősegítse a Társulat kereté
ben folyó karszt- és barlangkutatási tevékenységet, fő
ként a kutató és feltáró munka megfelelő szintű doku
mentálását, az elért eredmények összefoglalását, vala
mint ezek értékelését, évenként ismétlődően Cholnoky 
Jenőről elnevezett pályázatot írt ki. A pályázat az előző 
évekhez hasonlóan csoport és egyéni kategóriában került 
meghirdetésre.

A pályázatra 1990-ben csoport kategóriában 11, az 
egyéni kategóriában pedig 5, a pályázati kiírásnak 
megfelelő, értékelhető pályamű érkezett be.

A bíráló bizottság a Környezetvédelmi és Vízgazdál
kodási Minisztérium támogatásával együtt rendelkezésre 
álló keret alapján a csoport kategóriában az alábbi 
sorrendet állapította meg:
X. díj

Alba Regia
Barlangkutató Csoport 10 000 Ft 97 pont 

Gerecse Barlang-
kutató Egyesület 10 000 Ft 90 pont

II. díj
Bekey Imre Gábor

Barlangkutató Csoport 8 000 Ft 89 pont 
Acheron Barlang-

kutató Szakosztály 8 000 Ft 88 pont

III. d íjat a bíráló bizottság nem adott ki.
A csoport kategóriában adható különdíjat 3 000-3 000 

Ft értékben az alábbi pályamunkáknak ítélte oda: 
a MAFI Barlangkutató Csoportnak az értékes és 

sokrétű tudományos munka elvégzéséért;
a Bakony Barlangkutató Egyesületnek a Bakony- 

hegység barlangjaiban végzett kiemelkedő dokumentá
ciós tevékenységéért.

Az egyéni kategóriában a bíráló bizottság 
4 000—4 OOOFt értékben az alábbi pályázatokat díjazta: 

Mucsi Lászlót az Odorvár környéki karszttalaj vizsgá
latáról készített kimagasló dolgozatáért,

Kraus Sándort a Budai-hegység hévizes barlangjaiban 
végzett barlangi földtani vizsgálataiért, valamint az 
1989. évi kirgíziai expedíció eredményeinek közléséért, 

A bíráló bizottság az 1 000 Ft-os ifjúsági díjat Nyerges 
Miklósnak ítélte oda a rendkívül alapos és nagy mennyi
ségű anyagot feldolgozó, szpeleológiai tárgyú referátu
mokat összegyűjtő munkájáért.

Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra az MKBT 
XXXIV. vándorgyűlésén, 1990. június 30-án, Cserszeg- 
tomajon került sor.

Fleck Nóra
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AZMKBTXXXIV. ORSZÁGOS VÁNDORGYŰLÉSE

A Társulat 1990. évi vándorgyűlését a Keszthelyi
hegységben, Cserszegtomajon az Acheron Barlangkuta
tó Szakosztály, a cserszegtomaji Labirint és a tapolcai 
Bauxit Barlangkutató Csoport rendezte meg június 
29-július 1. között. A táborhely a cserszegtomaji kultúr- 
ház mellett került kialakításra, amelynek komfortját 
nagyban növelte a keszthelyi katonaság által biztosított 
zuhanyozósátor.

A terület jelentősebb barlangjaiba, a mindhárom na
pon induló túrákon összesen 227 fő szállt le, az alábbi 
megoszlásban: Cserszcgtomaji-kútbarlang: 117 fő, Ta
polcai Tavas- és Kórház-barlang: 78 fő, Balatonedericsi- 
barlang: 32 fő. Az edericsi és tapolcai barlangokhoz az 
utazást a Rezivárvölgye Tsz autóbusza biztosította. A 
felszíni túrák keretében kisebb csoportok felkeresték a 
Csókakő hidrotermális formákat mutató dolomitszirtjeit 
és a Rezi-várat is.

A Kútbarlangban szombat délelőtt megrendezett Mar
cel Loubens Kupa barlangversenyen 12 csapat indult,

amelyek közül a BEAC (Nyerges Attila, Pereszlényi 
Dalma) bizonyult a legjobbnak és vehette át a vándorser 
leget az esti tábortűznél.

A program keretében szombat délután a kultúrházban 
az alábbi szakelőadások hangzottak el:

Kárpát József: A cserszegtomaji kútbarlangok
Kolláth János: Újabb eredmények a tapolcai barlan

gok kutatásában
Géczy Gábor: Barlangi radonmérések tapasztalatai. 

Este diavetitéses előadásokon több csoport tartott külföl
di expedíciójáról bemutatót. A rendezvény érdekes 
színfoltja volt Takács Ferdinánd festő kiállítása, ahol 
15 képen aggteleki, budai, cserszegtomaji és erdélyi 
barlangokról készült alkotásokat láthattunk.

A regisztrált résztvevők a részvételi díj fejében a 
terület földtani viszonyait és barlangjait bemutató kiad
ványt, valamint a vándorgyűlés emblémáját kapták 
kézhez.

Kárpát József

TÁRSULATI KÖZPONTI KUTATÓTÁBOR
Gerecse-hegység, 1990. július 13-29.

A Társulat 111. központi kutatótábora az 1987. évi 
budai és az 1988. évi jósvafői sikeres táborokat követően 
-  a X. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus 1989-es 
hazai megrendezése miatt egy év kihagyással -  1990 
júliusában került sorra a Gerecse-hegységben, Tardosbá- 
nya térségében.

A tábor előkészítése

A tábor szervezését az MKBT Észak-dunántúli Terü
leti Szervezete végezte, tagcsoportjai, az esztergomi 
Balassa Bálint Múzeum Barlangkutató Csoportja, a 
tatabányai Gerecse Barlangkutató Egyesület és a KÜL
KER SC Barlangkutató Csoport, valamint a tatai Mega- 
lodus Barlangkutató és Geológiai Szakcsoport hathatós 
közreműködésével. Az 1989 decemberében megalakult 
szervező bizottság állandó tagjai Almády Zoltán, Csaba 
Attila, Duzsik Róbert, Jánoska Péter, Juhász Márton, 
Pap Tamás, Polacsek Zsolt és Tolnai András voltak. 
Jelentősen közreműködött még a szervezésben Börcsök 
Péter, Fleck Nóra, Hazslinszky Tamás, Szablyár Péter 
és Székely Kinga a Társulat, illetve a Barlangtani Intézet 
részéről, valamint Czumpf Attila, a Gerecsei Tájvédelmi 
Körzet vezetője.

A tábor kutatási programja hamar körvonalazódott: 
cél a Gerecse-hegység központi részén folyó barlangfel
táró munkák intenzív előmozdítása. A kutatandó objek
tumok kijelölése már az első közös terepbejáráson 
megtörtént, s ugyanakkor a tábor lehetséges helyszínei

£ MKBT

közül a tardosbányai Malom-völgyre esett a választás. 
A Gorba-tető, az Öreg-Kovács és a Nagy-Pisznice 
barlangjaira az itt dolgozó csoportok már rendelkeztek 
engedélyekkel, a Nagy-Gerecse fennsíki területére és a 
Muflon-barlangra a Területi Szervezet kért és kapott 
kutatási engedélyt. Az egyéb szakhatósági engedélyeket 
és hozzájárulásokat (KÖJÁL, erdőgazdaság, rendőrség 
stb.) is sikerült problémamentesen, időben beszerezni.

Az előkészítés során a legnehezebb feladatot a tábor 
megfelelő anyagi bázisának megteremtése jelentette. 
Fokozta a nehézségeket, hogy az eredetileg jelentős 
támogatást ígérő Bemina Gmk a szervezés már igen 
előrehaladott fázisában visszalépett. Végül is a gazdasági 
hátteret az alábbi módon sikerült biztosítani:
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-  az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatósággal és a KVM Barlangtani Intézettel megkö
tött szakmai szerződésekkel;

-  a Komárom-Esztergom Megyei Művelődési, Ifjúsá
gi és Közösségfejlesztési Alapítvány és a Magyar Termé
szetvédők Szövetsége által kiírt pályázatokon elnyert 
támogatásokkal;

-  a Komárom-Esztergom Megyei Tanács Termelési 
és Ellátásfelügyeleti Főosztályának támogatásával;

-  a tatabányai Generál Kereskedelmi Vállalattal, a 
Hungária Biztosító Komárom-Esztergom Megyei Igaz
gatóságával és a Tatai Környezetvédelmi Egyesüléssel 
megkötött reklámszerződésekkel.

Komoly összegű kiadáscsökkenést eredményezett a 
tatai Brauntigam-cukrászda, az ÉDU-KÖVIZIG Tatai 
Szakaszmérnöksége, a Kőbányai Könnyűfémmű, a Spitz 
Gmk, a Presztízs Gmk, a Tatabánya és Környéke 
Sütőipari Vállalat, a Tatabányai Bányák Fővállalkozási 
Igazgatósága, valamint a Kraus Sándor, a rendező 
csoportok és a Társulat által nyújtott különböző (felsze
relés, szerszám, anyag, élelmiszer, szolgáltatás stb.) 
támogatás. Fentieknek köszönhető, hogy a részvételi 
díj at az eredetileg tervezett 40,- Ft/napi, igazán jelképes
nek mondható szinten sikerült tartani. A támogatókat 
ezúton is köszönet illeti.

A tábor
A tardosbányai Malom-völgy ideális helyszínnek bi

zonyult. A tábor technikai felszereltségét és ellátását 
sikerült megfelelően megoldani. A központi létesítmé
nyek -  regisztrációs sátor, konyhasátor, étkezősátor, 
mosdósátor és raktársátrak -  kielégítették a résztvevők 
igényeit. A rendelkezésre álló szerszám-, felszerelés- és 
anyagkészlet lehetővé tette a terület széleskörű kutatását. 
Kisebb fennakadások a tábor elején az élelmezésben, az 
utolsó napokban a munkabrigádok terepi szállításában 
jelentkeztek, de ezek sem okoztak komolyabb zavart.

A tábornak 18 hazai és 1 külföldi kutatócsoport, a 
Társulat és a Barlangtani Intézet képviseletében, vala
mint egyéni kutatóként összesen 131 regisztrált résztve
vője volt. Az összesen itt eltöltött napok száma 1078. 
A napi létszám 51-79 fő között változott, a tábor átlagos 
létszáma 67 fő/nap volt. A résztvevők többségét a 
szervező, a területen rendszeresen kutató csoportok 
tagjai alkották (62%), de mellettük az ország szinte 
minden részéből, sőt Erdélyből is érkeztek barlangkuta
tók.

A napi munka után különböző kiegészítő programokra 
-  a felszíni és barlangtúrák, video- és diavetítések -  is 
nyílt lehetőség. Mindez, s a szerencsére mindvégig 
kellemes meleg idő, a kisebb-nagyobb napi kutatási 
sikerek jó hangulatot eredményeztek. Természetesen ez 
a munkára is pozitívan hatott vissza. A tábor értékelése
kor, a búcsútábortüzet megelőző kis „háziünnepségen” 
kiemelkedő munkájáért 26 résztvevő vehetett át szerény 
jutalmat. Közülük Borzsák Sarolta, Ecsődi Zoltán, Imre 
Gábor, Pataki Károly, Tolnai Andrásné, Tompa Károly, 
Schrenk Béla és Zalán Béla nevét kell kiemelni.

Pisznice-zsomboly, Gerecse. Felmérte: Juhász M , Oldal 
Gy. és Puskás S. Szerkesztette, rajzolta: Juhász M. 1990. 
aug. (Gerecse Barlangkutató Egyesület)
Feltáró tevékenység

A terveknek megfelelően feltáró kutatás a Központi- 
Gerecse négy részterületén folyt, a tábor létszámának, 
felszerelés- és szerszámellátottságának köszönhetően 
naponta 4-8, összesen 16 karsztobjektumban. Ezek 
területi megoszlása:
Nagy-Pisznice -  5 objektum
Nagy-Gerecse -  2 objektum
Gorba-tető -  3 objektum
Öreg-Kovács -  6 objektum
A feltárási helyek közül ötben már ismert barlang 
végpontjáról való továbbjutási kísérlet, tízben barlangin
dikáció első megbontása, egyben újrafeltárás történt. E 
munkák eredményeként 3 barlangban tárultak fel rövi- 
debb új szakaszok, s a sikeres próbabontásokkal a terület 
5 új barlanggal is gazdagodott. A tábor során feltárt új 
barlangjáratok összhosszúsága kb. 140 méter.

Pisznicei-zsomboly
A zsomboly nagy átmérőjű aknája teljes szelvényű 

bontással 14,5 m-ről 19,5 m-re mélyült, itt sikerült 
bejutni a (régebben feltételezett) vízszintes jellegű rend
szer kezdeti szakaszába. Ennek bejárata egy rövid 
kuszoda, mely 4 m után felboltozódik s egy kisebb 
terembe vezet E termecske első részét egy, az akna felé 
visszahajló kis mellékfülke, hátsó részét egy 5 m magas-
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120*ságig felnyúló gömbüstös kupola képezi. A táboron 
feltárt járathossz 16,5 m, ezzel a zsomboly jelenlegi 
mélysége 19,5 m, összhosszúsága 35 m. Az elért pozíció 
továbbjutási szempontból igen biztató.
Pisznicei Rókás-barlang

Az 1989-ben 10 m-es hosszúságig megismert barlang 
függőlegesen lefelé tartó aknácskája 1 m-es bontás után 
járhatatlanul keskeny csatornává szűkült.
Pisznicei Bányász-fülke

A tábor alatt Pisznicei 1. sz. próbabontás néven indított 
feltárás eredményeként vált ismertté 3 m hosszúságban. 
A kétbejáratú, közel vízszintes, gömbüstös jellegű bar
langjárat minden irányban szálkőben zárult.
Pisznicei Malomköves-barlang

Egy szűk függőleges hasadék kibontásával (Pisznicei 
2. sz. próbabontás) sikerült bejutni ebbe az új barlangba, 
melynek jelenlegi mélysége 8 m, járatainak összhosszú
sága 18 m. A vertikális jellegű üreg alsó aknácskája 
továbbkutatás szempontjából ígéretesnek tűnik.
Pisznicei 3. sz. bontás

A megbontott függőleges hasadék 1 m után járhatatla
nul keskeny csatornává szűkült
Lovas-zsomboly

A Nagy-Gerecse fennsíkján az 1970-es évek közepén 
feltárt, de azóta beomlott üreget 3 m-es kutatóakna 
lemélyitésével sikerült újra megnyitni. Jelenlegi járat
hosszúsága 6,5 m, mélysége 5,8 m. Továbbkutatását a 
végpont fölötti instabil omladék akadályozza.
Nagy-gerecsci próbabontás

A kis berogyás aljáról indított kutatóakna 4 m-es 
mélységig sem szálkövet, sem nagyobb omladékot nem 
ért el, így a munka itt leállt.
Gorba-tetői-barlang

Az 1989-ben kb. 50 m összhosszúságban és 23 m 
mélységig megismert tágas üregrendszer további feltárá
sát a végpontra „támaszkodó” instabil törmeléklejtő 
akadályozta meg. Ezt a kisebb-nagyobb kőtömbökből 
álló, gyengén agyagos, helyenként cseppkőkéreggel kö
tött omladékot a tábor folyamán a barlang felső és alsó 
terméből is nagyrészt sikerült eltávolítani. A hatalmas 
anyagmennyiség miatt a végpont csak a tábor utolsó 
napjaira vált támadhatóvá. A további bontás rendkívül 
ígéretes.
Gorba-tetői 1. sz. próbabontás

A Gorba-tetői 1. sz. töbör aljáról indított nagyszelvé
nyű kutatőakna a tábor végéig nem ért el szabad 
barlangjáratot. A feltáró munka folytatása indokolt.
Tüzes-barlang

A Gorba-tetői 2. sz. töbör aljáról, szálkőkibukkanás 
tövéből indított kutatóakna (Gorba-tetői 2. sz. próbabon
tás) először 4 m-es mélységben ért el kisebb légteres 
üreget. További bontással és több szűkület átvésésével

300* ---

80* ---  200*

Lovas-zsomboly, Gerecse. Felmérte: Juhász M. és Tolnai 
A  Szerkesztette, rajzolta: Juhász M. 1990. aug. (Gerecse 
Barlangkutató Egyesület)

a tábor végére az új barlang mélysége kb. 15 m, 
összhosszúsága kb. 25 m.
Kullancsos-barlang

Az 1989-ben kb. 130 m összhosszúságban, kb. 40 m 
mélységig feltárt barlang omladékos bejárati szakaszá
nak kiépítése röviddel a tábor kezdete előtt elkészült. A 
tábor alatt a barlang két feltárásilag ígéretes pontján, a 
mellékág végződésében, az ún. „rövid” végponton, vala
mint az alsó, ún. „hosszú” végponton is történt bontás. 
Mindkét helyen rendkívül szűk, több ponton csak vésés
sel tágítva járható hasadékban folyt a nagy mennyiségű 
omladék eltávolítása. Ez a munka a felső munkahelyen 
a deponálási nehézségek és a nagyfokú omlásveszély, 
az alsó munkahelyen a bontás feletti gazdagon cseppkö- 
ves barlangszakasz védelme miatt néhány műszak után 
befejeződött.
Küzdelem-barlang

A Széna-hegyi 4. sz. víznyelő berogyásának mély
pontjáról indított kutatóakna (Széna-hegyi 1. sz. próba
bontás) 1 m-es mélységben már szabad járatba lyukadt 
További bontások és szűkülettágítások eredményeként 
a tábor végére az új barlang mélysége kb. 10 m, 
összhosszúsága kb. 15 m. A feltáró munka folytatása 
indokolt

Széna-hegyi 2. sz. próbabontás
A korábban „Fakír-nyelő” néven megbontott berogyás 

kutatóaknájának szelvénytágításával és kb. 5 m-ig történt 
lemélyítésével még nem sikerült elérni a szabad barlang- 
járatot, de az üregesedési nyomok igen biztatóak.

Bcnzinkút-barlang
A Széna-hegyi 7. sz. víznyelő aljáról indított kutatóak

na (Széna-hegyi 3. sz. próbabontás) 3 m-es mélységben
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érte el a szabad barlangjáratot. További bontások és 
szűkülettágítások után az új barlang mélysége kb. 22 m, 
járatainak összhosszúsága kb. 50 m. Ez a tábor legjelen
tősebb feltárási eredménye. A feltáró munka folytatása 
indokolt.

Széna-hegyi 4. sz. próbabontás

A Széna-hegyi 12. sz. víznyelő alján mélyített kutató
aknában 8 m-es mélységben a szelvény beszűkülése és 
az omlásveszély miatt a munkát le kellett állítani. 
További bontása -  szelvénytágítás és biztosítás után -  
indokolt.

Muflon-barlang
A Széna-hegy peremi letörésében nyiló, 1989-ben 23 

m hosszúságban megismert inaktív forrásbarlangban a 
kitöltés szintjének süllyesztése után a végpont bontása 
kb. 5 m-nyi előrejutást eredményezett.

Om

Küzdelem-barlang, Gerecse. Felmérte: Kulcsár L. és 
Polacsek Zs. Szerkesztette: Polacsek Zs. 1990. aug. 
(Külker SC. TSZO. Barlangkutató Csoport)

Szpeleológiai adatgyűjtés
A feltáró munkák mellett a Gerecse közel száz 

barlangjában történt különböző jellegű -  mintagyűjtés, 
megfigyelés, mérés -  adatfelvétel. Az anyag feldolgozá
sa, értékelése részben már elkészült, részben folyamat
ban van.

Katasztere//) munkák

A tábor kutatási programjához kapcsolódva a KVM 
Barlangtani Intézet munkatársai kataszteri adatfelvételt 
folytattak, mely a barlangkataszteri munkatörzslapok 
helyszíni kitöltéséből és fotódokumentáció készítéséből 
állt. Jól bevált gyakorlat szerint a munkabrigád helyi, 
az adott területet lehetőleg kiválóan ismerő kutatókkal 
egészült ki. Ez meglehetősen gyors munkatempót tett 
lehetővé, és így részben ennek köszönhető, hogy a két 
hét alatt 81 barlangról sikerült az adatfelvételt elkészíte
ni.

A részletes kataszterező terepbejárások eredménye 6 
új, eddig ismeretlen üreg felfedezése is. Ezek a Berzsek- 
hegyi 3. sz. kőfülke, a Fehér-kői-sziklaeresz és a Nagy- 
somlyói 9-12. sz. barlangok.

pisznicei agyagminták vizsgálatára Szablyár Péter irá
nyításával került sor, a Sárkány-lyuki kőfejtő ásvány
mintáinak leírását Kraus Sándor készítette el.

Őslénytani gyűjtések

A Gorba-tetői-barlangban, a Muflon-barlangban és a 
Pisznicei-zsombolyban a feltáró munkák közben jelentős 
mennyiségű csontmaradvány is napvilágra került A 
begyűjtött anyag feldolgozása a Magyar Állami Földtani 
Intézetben dr. Kordos László által részben megtörtént, 
részben folyamatban van.

Régészeti gyűjtések

A Gorba-telői-barlang feltárásakor a bejáratközeli 
szakasz humuszos-kőtörmelékes kitöltéséből rendszere
sen kerültek elő kerámiamaradványok. Az erősen törede
zett, meglehetősen rossz megtartású anyagot a Komárom 
Megyei Múzeumi Igazgatóság szakemberei tábori látoga
tásuk, illetve helyszínelésük alkalmával begyűjtötték.Az 
ezt követően előkerült anyag az esztergomi Balassa 
Bálint Múzeumba lett beszállítva.

Geológiai megfigyelések és vizsgálatok Klimatológiai vizsgálatok

A feltáró és kataszteri adatgyűjtő munkák során több 
olyan földtani érdekességre derült fény, melyek a jövő
ben behatóbb vizsgálódást érdemelnek. Ezek közül 
kiemelkedő jelentőségű a triász-jura réteghatárnak a 
Gorba-tetői-barlangban és a közelében feltárt Tüzes
barlangban történt azonosítása, mely kiváló lehetőséget 
nyújt kőzettani-morfológiai, rétegtani és tektonikai vizs
gálatokra, ezzel a terület földtani felépítésének és karszt
fejlődésének alaposabb megismerésére.

Mintagyűjtés történt a Nagy-Pisznice több barlangjá
ban és a Sárkány-lyuki kőfejtőben. A tábort követően a

A Pisznicei-zsomboly feltárása során mutatkozó kli
matológiai rendellenességek tisztázása érdekében elvég
zett rövid méréssorozat a felszín és a barlang jellegzetes 
pontjainak léghőmérséklet mérésére, valamint a pillanat
nyi aknatalpon az üledék és a kőzetfelszín hőmérsékleté
nek megállapítására lerjedt ki. A mérések kimutatták, 
hogy a hirtelen változásokat egyrészt az emberi hatás, 
a napi 6-8 órás lenntartózkodás és intenzív munkavégzés 
váltotta ki, másrészt egy közeli (és időközben részben 
megismert) légteres barlangszakasz befolyásoló hatása 
okozta.
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Benzinkút-barlang, Gerecse. Felmérte: Kulcsár L. és 
Polacsek Zs. Szerkesztette: Polacsek Zs. 1990. aug. 
(Külker SC. TSZO. Barlangkutató Csoport)

Denevérszámlálások

A tábor alatt 76 gerecsei barlangban történt legalább 
egy alkalommal teljes bejárás és denevérellenőrzés. A 
vizsgálat során mindössze 5 barlangban sikerült pillanat
nyi denevérlakottságot felfedezni. Ez összhangban van 
a korábbi tapasztalatokkal: a terület barlangjai a nyári 
időszakban rendkívül denevérszegények, csak néhány 
példány alkalmi, esetenkénti szálláshelyéül szolgálnak. 
Figyelemre méltó az egyetlen kivétel, a Pisznicei Határ- 
barlang, mely a kereknyergű patkósorrú denevérek ki
sebb kolóniájának (valószínű) kölykedzőhelye.

Tanulságok

Bár a létszám lehetett volna nagyobb is, de bebizonyo
sodott, hogy körültekintő előkészítéssel egy kevésbé 
ismeri, „nem divatos” karsztvidék kutatására is lehet 
jelentős erőket mozgósítani. És bebizonyosodott -  bár 
a feltárási eredmények lehettek volna nagyobbak is -  
hogy a Gerecse-hegység, hazánk karsztjának e méltatla
nul lekezelt kis gyöngyszeme még nagyon sok meglepe
tést tartogat kitartó kutatói számára. Ezért e tábor 
legfontosabb eredményének az tekinthető, hogy e munka 
sikeres folytatásához kiváló lehetőségeket teremtett

Juhász Márton

A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULATBAN 
1990. december 31-én nyilvántartott csoportok

A Karszt és Barlang hasábjain legutóbb nyolc 
évvel ezelőtt adtunk számot a hazánkban működő 
barlangkutató csoportokról (1982. II. 127-130. ol
dal). Az 1982. december 31- i társu lati adatok szerint 
a kko rá i csoport működött 662 taggal. A Társulat 
taglétszáma 850fő  volt, vagyis az egyesületi tagok 
78%-a tevékenykedett aktív badangkutató csoport
ban.

Az utóbbi években örvendetesen megnövekedett 
hazánkban a barlangok kutatása és feltárása irán ti 
érdeklődés, am i a csoportok számának és tagsá
guknak jelentős növekedését hozta. A z alábbi ösz- 
szeállításban -  az 1990. december 31- i számítógé
pes nyilvántartási adatok sze rin t- országunkban 47 
barlangkutató csoport (egyesület, klub) működött 
összesen 815 taggal. A nyolc évvel ezelőttihez 
képest ez a csoportoknál 15%, a taglétszámban 
23%-os növekedést jelent. A z MKBT taglétszáma 
850-rő! 1074-re növekedett (26%), és jelenleg a 
társulati tagságnak m integy 75%-a dolgozik a kuta
tócsoportok valamelyikében.

Még néhány érdekes statisztikai adat a csoportok
kal kapcsolatban:

1. a csoportok átlagos taglétszáma 1982-ben 15 fő, 
1990-ben 17-18 fő  volt;

2. nyolc év a la tt 19 ú j csoport szerveződött, 16 szűnt 
meg és alakult át, vált szét vagy egyesült;

3. 1982-ben taglétszám szerint a kővetkezők voltak
a legnagyobb csoportok:
Vértes László Barlangkutató Csoport 

(vez.: Juhász M.) 40 fő
Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport 

(vez. Veress M .) 32 fő
Papp Ferenc Barlangkutató Csoport 

(vez.: Gádoros M .) 32 fő

1990-ben a legnépesebb csoportok:
M arcel Loubens Barlangkutató Egy.

(vez.: Gálán M .) 64 fő
Alba Regia Barlangkutató Csoport

(vez.: Szolga F .) 37 fő
Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport 

(vez.: Veress M .) 26 fő
FTSK Barlangkutató Szakosztály 

(vez.: VrdicsZ-né) 26 fő

168



CAVING GROUPS OF THE HUNGARIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY
on the 31st of December, 1990

In Hungary the caving clubs organized on social base are coordinated by the Hungarian Speleological Society. 
The clubs financially are joined to several sport-clubs or they are organized under the auspices of scientific and 
educational societies. They deal with scientific surveys as weil as with the exploration of new caves pre-arranging 
and co-ordinating their research fields and programs every year.

According to the computer registers of the Hungarian Speleological Society of 31st of December, 1990. 47 
caving groups with 815 members were active in Hungary. This figure means significant increase compared to that 
of eight years ago (1982), when 41 clubs worked with 662 members. The increase of interest for speleology is 
reflected by the number of the members of the Hungarian Speleological Society as compared lo the 815 member 
of 1982 it was 1074 in 1990.

Sorszám A barlangkutató csoport
teljes neve, zárójelben Taglétszám 
a rövidített neve 
és levelezési címe

1. Acheron Barlangkutató 
Szakosztály
(Budai XI. kerületi SE, 25 fő
1119 Bp., Hadak útja 6.)
Csoportvezető: Kárpát József

2. Alba Regia Barlangkutató 
Csoport
(Művelődési Ház és Könyvtár 37 fő
8044 Kincsesbánya)
Csoportvezető: Szolga Ferenc

3. Amphora Könnyűbúvár 
Sport Club
Vízalatti Barlangkutató Csoportja 21 fő
(1027 Bp., Varsányi I. u. 33/B) 
Csoportvezető: Brankovits István

4. Anteusz Barlangkutató Csoport 
(Pallag Természetjáró
Sport Egyesület 10 fő
1071 Bp., Damjanich u. 38.) 
Csoportvezető: Juhász Péter

5. Aragonit Barlangkutató Csoport 
(Békásmegyeri Lakótelepi
Sport Egyesület 12 fő
BLSE Aragonit,
1039 Bp., Himző u. 1.)
Csoportvezető: Kucsera János

6. Bakony Barlangkutató Egyesület
(8400 Ajka, Kandó K. It. 4.) 15 fő
Csoportvezető: Gyurmann Csaba

7. Balassa Bálint Múzeum
Barlangkutató Csoportja 10 fő
(2500 Esztergom,
Bajcsy Zsilinszky u. 28.)
Csoportvezető: Jánoska Péter

8. Bauxit Barlangkutató Csoport
(Bakonyi Bauxitbánya Vállalat 25 fő
Üzemi Bizottsága
8300 Tapolca, Kossuth L.u. 2. 
Csoportvezető: Kolláth János

9. Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
Barlangkutató Csoportja 10 fő
(BEAC, 1088 Bp., Puskin u. 5-7.) 
Csoportvezető: Dr. Rajczy Miklós

10. Bekey Imre Gábor 
Barlangkutató Csoport 
(Magyar Karszt-
és Barlangkutató Társulat 22 fő
1061 Bp., Anker köz 1.)
Csoportvezető: Kiss Attila

11. Benedek Endre 
Barlangkutató Csoport
(XV. kerületi Művelődési Központ, 23 fő
Újpalotai Szabadidő Központ 
1157 Bp., Zsókavár u. 2.)
Csoportvezető: Fogéi Péter

12. Cholnoky Jenő
Barlangkutató Csoport 
(Dél-balatoni Kulturális Központ 26 fő
8600 Siófok, Fő tér 2.)
Csoportvezető: Dr. Veress Márton

13. Debreceni Búvárklub
Barlangkutató Csoportja 15 fő
(4024 Debrecen, Garay u. 5.) 
Csoportvezető: Czakó László

14. Erzsébet Sport Club
Barlangkutató Szakosztálya 14 fő
(1201 Bp., Baross u. 72.)
Csoportvezető: Szabó Gyula

15. Esztergomi
Karszt- és Barlangkutatók 13 fő
(2500 Esztergom, Pf. 109.)
Csoportvezető: Balig István

16. Ferencvárosi
Természetbarát Sportkör 
Barlangkutató Szakosztálya 26 fő
(FTSK, 1114 Bp., Bartók B. út 19.) 
Csoportvezető: Vidics Zoltánné

17. Ferencvárosi 
Természetbarát Sportkör 
Delfin Vízalatti
Barlangkutató Csoport 13 fő
(FTSK Delfin, 1114 Bp„
Bartók B. út 19.)
Csoportvezető: Kalinovits Sándor
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18. Gerecse Barlangkutató Egyesület 16 fő 
(2800 Tatabánya, Rózsa F. u. 19.) 
Csoportvezető: Juhász Márton

19. Hajnóczy József
Barlangkutató Csoport 18 fő
(Hajnóczy József Gimnázium 
5430 Tiszaföldvár,
Kossuth út 100-104.)
Csoportvezető: Varga Csaba

20. Hágó Barlangkutató Csoport
(Hágó Gazdasági Munkaközösség 10 fő 
1038 Bp., Rábay Mátyás u. 26.) 
Csoportvezető: Horváth Richárd

21. Heliktit Barlangkutató Csoport 
(Veszprém megyei Tanács
Építőipari Vállalat 12 fő
8200 Veszprém)
Csoportvezető: Hartig Miklós

22. Herman Ottó
Barlangkutató Sportcgycsülct 11 fő
(3529 Miskolc.
Aulich u. 5. mfsz. 2.)
Csoportvezető: Hernádi Béla

23. Kadic' Ottokár 
Barlangkutató Csoport 
(Dorogi József Attila
Művelődési Központ 11 fő
2510 Dorog)
Csoportvezető: Papp Béla

24. III. kerületi Központi SK
Karszt- és Barlangkutató Csoportja 11 fő 
(1033 Bp., Tanuló u. 1.)
Csoportvezető: Dr. Cseprcgi István

25. Külker SC
Természetbarát Szakosztály 
Barlangkutató Csoport 14 fő
(1016 Bp., Mészáros u. 48-54.) 
Csoportvezető: Polacsek Zsolt

26. Labirint Barlangkutató Csoport
(Rezivárvölgye MGTSz 12 fő
8361 Keszthely, Ff. 16.)
Csoportvezető: Takács Ferdinand

27. Laokoon Barlangkutató Csoport
(Móricz Zsigmond Gimnázium 21 fő
1022 Bp., Lórántffy Zs. u. 3.) 
Csoportvezető: Vincze Péter

28. Műegyetemi
Atlétikai és Football Club 
Barlangkutató Csoportja 10 fő
(MAFC, 111 Bp., Műegyetemi rakp. 3.) 
Csoportvezető: Perényi Katalin

29. Marcel Loubens
Barlangkutató Egyesület 64 fő
(3744 Mucsony, Kossuth u. 116.) 
Csoportvezető: Gálán Mihály

30. Magyar Állami Földtani Intézet
Barlangkutató Csoportja 14 fő
(MÁFI, 1143 Bp.,
Népstadion út 14.)
Csoportvezető: Sásdi László

31. Mecseki Karsztkutató Csoport
(Mecseki Szénbányászati Vállalat 14 fő 
Ságvári Endre Művelődési Háza 
7633 Pécs, Hajnóczy u. 41.)
Csoportvezető: Rónaki László

32. Megalodus Barlangkutató Csoport
(Komárom megyei
Művelődési Központ 19 fő
2890 Tata, Váralja u. 4.)
Csoportvezető: Almády Zoltán

33. Metró Barlangkutató Csoport
(BKV Gyorsvasúti Igazgatóság
K-Ny-i Üzemegység 10 fő
1143 Bp., Hungária krt. 46.)
Csoportvezető: Csulák József

34. Myotis Barlangkutató Csoport
(Budai XI. kerületi SE 17 fő
1119 Bp., Hadak útja 6.)
Csoportvezető: Lengyel János

35. Palota Barlangkutató Csoport
(XV. kerületi Művelődési Központ 10 fő 
Újpalota Szabadidő Központ 
1157 Bp., Zsókavár u. 2.)
Csoportvezető: Ferenczi Zoltán

36. Pannónia Karszt-
és Barlangkutató Sportegycsület 10 fő
(1172 Bp., Jászladány u. 55.) 
Csoportvezető: Kardos László

37. Papp Ferenc 
Barlangkutató Csoport
(MÁV Lokomotív Természetbarát 
Egyesület 25 fő
Barlangkutató Szakosztály 
1078 Bp., Landler J. u. 3.)
Csoportvezető: Gádoros Miklós

38. Poseidon Sportegyesület
Vízalatli Barlangkutató Csoportja 12 fő
(1780 Bp., [Nagylétény], Pf. 29.) 
Csoportvezető: Maróthy László

39. Pro Natura Barlangkutató Csoport
(Vasutasok Szakszervezete 
Művelődési Háza 20 fő
7621 Pécs, dr. Váradi A. u. 7/2.) 
Csoportvezető: Zalán Béla

40. Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató
és Hegymászó Sportegycsület 16 fő
(1022 Bp., Bimbó út 5.)
Csoportvezető: Adamkó Péter
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41. Szilikátipari Központi Kutató 
és Tervező Intézet 
Sportegyesületének
Barlangkutató Csoportja 19 fő
(SZIKKTI, II., 3134 Bp.,
Bécsi út 126.)
Csoportvezető: Barczikay Dénes

42. Természetbarátok 
Turista Egyesülete Meteor
Baradla Barlangkutató Csoport 10 fő 
(1067 Bp., Eötvös u. 25/a.)
Csoportvezető: Dr. Végh Zsolt

43. TTE Meteor Diogenes
Barlangkutató Csoport 10 fő
(1067 Bp., Eötvös u. 25/a.)
Csoportvezető: Vida István

44. TTE Meteor Foton
Barlangkutató Csoport 21 fő
(1067 Bp., Eötvös u. 25/a.)
Csoportvezető: Tihanyi Péter

45. TTE Meteor
Központi Barlangkutató Csoport 25 fő 
(1067 Bp., Eötvös u. 25/a.)
Csoportvezető: Körösi Gyula

46. TTE Meteor Student
Barlangkutató Csoport 19 fő
(1067 Bp., Eötvös u. 25/a.)
Csoportvezető: Krekács Károly

47. TTE Meteor
Vass Imre Barlangkutató Csoport 17 fő 
(1067 Bp., Eötvös u. 25/a.)
Csoportvezető: Kovács József

BARLANGKUTATÓ CSOPORTJAINK ÉLETÉBŐL
Feltáró kutatást 25 csoport összesen 101 karsztobjek- 

tumban folytatott E munkák eredményeként az 1990- 
ben feltárt új barlangok és barlangszakaszok összhosszú- 
sága eléri a 2650 métert.

A feltárások és a kataszteri adatfelvételek során 
összesen 98 új barlang vált ismertté.

Térképezést 16 csoport és 1 egyéni kutató végzett, 
összesen 162 karsztobjektumról készült térkép. Az első 
felmérésit barlangok, barlangszakaszok össz-járathossza 
meghaladja a 3500 métert.

Az ACHERON Barlangkutató Szakosztály feltáró te
vékenységének eddigi legjelentősebb eredménye a Bala- 
tonedericsi-fennsíkon, a Labirint csoporttal közösen 
feltárt Csodabogyós-barlang, melynek monumentális 
hasadékrendszerét az év végéig mintegy 1100 m hossz
ban és 120 m mélységig sikerült megismerni. A Kőris
hegy térségében és a Mátyás-hegyi-barlangban folytatott 
munkák mellett a Biatorbágy határában levő Bolha
hegyen egy 23 m hosszúságú hasadékbarlangot, a cso- 
bánkai Pénzes-barlangban pedig egy 30 m-es új járatsza
kaszt tártak fel. Dokumentációs munkájuk keretében 
többek között feltérképezték a Hajszabamai Pénz-lyukat 
(Bakony, 85 m) és a Klotild-barlangol (Pilis, 55 m). 
Tudományos vizsgálataik ez évben elsősorban a Szemlő- 
hegyi-barlang és a Pál-völgyi-barlang klímamérésére, 
valamint a Mátyás-hegyi-barlang csepegő vizeinek ké
miai elemzésére irányultak.

Az ALBA REGIA Barlangkutató Csoport a Tési- 
fennsik 4 barlangjában végzett feltáró és állagvédelmi 
munkákat. A Bükkös-árki-barlang beomlott bejáratát 
kibontották, folytatták a Dobos-hegyi-barlang és az Álba 
Regia-barlang kutatását, az I-63/b jelű karsztobjektum- 
ban pedig egy 30 m mélységű, 53 m hosszúságú, 
őskarsztos formakincsit zsombolyt tárlak fel. Tudomá
nyos munkájuk keretében többek között folytatták a 
fennsík barlangjaiban a vízkémiai és klimatológiai vizs
gálatokat és a denevérmegfigyeléseket, az Álba Regia- 
barlangban mykológiai- és üledékvizsgálatokat, a Csen

gő-zsombolyban faunisztikai vizsgálatokat végeztek. A 
nemkarsztos barlangok kutatási programja keretében a 
Nyugati-Mátra 22 barlangját dolgozták fel, köztük az 
ágasvári Csörgő-lyukat, melynek hossza a néhány éve 
feltárt új részek felmérésével 370 m-nek, mélysége 30 
m-nek adódott.

A BAKONY Barlangkutató Egyesület tagjai 11 karszt- 
objektumban végeztek feltáró munkákat, közülük a 
BK-1 víznyelőben egy 14 m hosszú és 6 m mély, a B-3 
víznyelőben egy 12 m hosszúságú és 7 m mélységű 
barlangba sikerült bejutniuk. Tudományos tevékenysé
gük során többek között réteglani, morfológiai és dene
vér-megfigyeléseket, valamint forrásvíz-elemzéseket 
végeztek. Kataszterező munkájuk keretében a 4412-es 
területen 29, a 4430-as és 4440-es területen 6-6 (közöt
tük összesen 26 korábban ismeretlen) barlangot dolgoz
tak fel, folytatták a számítógépes adatfeldolgozás fej
lesztését és megkezdték a kab-hegyi víznyelők átfogó 
térképezését.

A BAUXIT Barlangkutató Csoport folytatta a Tapol- 
cai-tavasbarlang részletes újrafelmérését, s az áprilisban 
végzett klimamcrés-sorozat alapján javaslatot dolgozott 
ki a szellőzési problémák megoldására. A Kincsesgödör
ben térképezési, az Edericsi-fennsikon kisebb bontási 
munkákat végeztek, s összeállították a Tapolcai-tavas-, 
a Kórház- és az Edericsi-barlang túrakalauzát.

A BEKEY IMRE GÁBOR Barlangkutató Csoport a 
Pál-völgyi-barlangban végzett bontási munkák eredmé
nyeként a Csurgatórium folytatásában egy 87 m hosszú
ságú, tágas járatszakaszl tárt fel, s új átjárót létesített a 
Kalcit-galéria felé. Tudományos tevékenységük kereté
ben folytatták a barlang denevérállományára vonatkozó 
rendszeres megfigyeléseket, hőmérséklet- és radonméré
seket, valamint hidrológiai megfigyeléseket végeztek. 
Dokumentációs munkájuk során a feltárt új szakasz 
felmérésén túlmenően folytatták a rendszer részletes
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térképezését, melynek alapján a Pál-völgyi-barlang is
mert hossza jelenleg 7 124 m. A nyári törökországi 
expedíciójukon Silifke környékén 10 barlang feldolgo
zását készítették el.

A Budai XI. SE. MYOTIS Barlangkutató Csoport 
folytatta az Aggteleki-karszton a 38-as barlang, a Blikk
ben a Kopasz-réti Julcsa-barlang és a László bányames
ter barlangjának bontását. Az István-lápai-barlangban 
végzett hidrológiai megfigyelések mellett megkezdték a 
K-i ág száraz végpontjának bontását is, a 4 m szélességű 
agyagszifonban 7 m mélységig jutottak le.

A Debreceni Búvárklub Barlangkutató Csoportja a 
diósgyőri Tavi-forrás vízalatti járatainak kutatása és 
dokumentálása mellett feltáró munkákat végzett a Bán
kúti 1. sz. víznyelő végponti omladékában, melynek 
távolságát a Diabáz-barlang Szép-ágának végétől 60 m- 
re becsülik; valamint a Csipkés-kúti-viznyelőben, ahol 
az elért 16 m-es mélységben szálkőben kialakult járat 
mutatkozik.

A GERECSE Barlangkutató Egyesület a tatabányai 
Keselő-hegyen folytatta a 7. sz. barlang és -  a berobban
tott táró újramegnyitásával -  az 5. sz. barlang bontási 
munkáit, s az ún. II. Triász-bányában egy újabb kis 
barlangot (16. sz.) tárt fel 9 m hosszban. (A Társulat 
Központi Kutatótáborán, a pisznicei kutatási területükön 
elért eredményeiket lapunk külön cikkben ismerteti.) 
Tudományos tevékenységük keretében a Gerecse 158 
barlangjában végeztek denevérszámlálást, folytatták a 
Keselő-hegyi 7. sz. barlang klimatológiai vizsgálatát, a 
Pisznice-zsombolyban pedig hőmérsékletmérések és ős
lénytani vizsgálatok történtek. Dokumentációs munká
juk során összesen 20 barlangot térképeztek fel, köztük 
a Keselő-hegyi 2. sz. barlangot (84 m; +24 m, -29 m) 
és a Keselő-hegyi 4. sz. barlangot (59 m; +25 m, -25,4 
m).

Az Építők SE. HELIKTIT Barlangkutató Csoport 
tagjai a Szentgáli Kő-likban többek között folytatták a 
Régész-járat feltárását, ahonnan újabb gerinces marad
ványok, késő bronzkori cserépleletek és egy római 
pénzérme mellett most emberi koponyacsontok is előke
rültek. A leletanyag régészeti feldolgozásán túlmenően 
-  további szakemberek bevonásával -  megtörtént a 
kitöltés aprógerinces- és csigafaunájának feldolgozása 
is, a barlangban földtani és morfológiai megfigyeléseket 
végeztek, továbbá megkezdték annak faunisztikai vizs
gálatát

A HERMAN OTTÓ Speleo Club SE. a Szalonnai- 
karszlon, a Rónabükki-barlang végponti szűkületének 
átbontásával egy cseppköves kis termet tárt fel. A 
Bükkben, a Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang vég
pontján ugyancsak tágítási munkákat végeztek, a Bolhási 
víznyelőbarlang végponti szifonjában merülési kísérletet

hajtottak végre, s megkezdték az aknarendszerben a 
létrák cseréjét.

A KÜLKER SC Barlangkutató Csoportja a Gerecsé
ben, a Kovács-hegy K-7 objektumának megbontásával 
egy 70 m hosszú, 40 m mély barlangot (Döbbenet
barlang) tárt fel. (A Társulat Központi Kutatótáborán a 
területen elért további eredményeket lapunk külön cikk
ben ismerteti.) A Vértes László-barlangban hőmérséklet
méréseket és denevérszámlálást, a Kovács-hegy térségé
ben és a Gerecse-tetőn karsztmorfológiai megfigyelése
ket végeztek. Dokumentációs tevékenységük keretében 
a Gerecsében és a Vértesben 19 barlangot térképeztek 
fel, s újramérték a Kullancsos-barlangot (145m, -41m).

Az 1989 végén alakult cserszegtomaji LABIRINT 
Barlangkutató Klub nevéhez fűződik -  az Acheron 
csoporttal közösen -  az év legjelentősebb feltárása, az 
edericsi Csodabogyós-barlang. (A felfedezés körülmé
nyeiről és a barlangról részletes leírás található lapunk
ban.) Az itt végzett munkákon túlmenően a Cserszegto- 
maji-kútbarlang 5 pontján folytattak feltáró kutatásokat, 
összesen 17 rn-rel növelve annak hosszát, s elvégezték 
a Rezi határában, útépítés során megnyílt Kisbükkös- 
völgyi-barlang felmérését (10 m, -7  m).

A MAFC Barlangkutató Csoport -  amely 1990 nya
rán, zömmel korábbi „Acheronosokból” alakult -  az 
Alsó-hegyen végzett terepbejárásai eredményeként há
rom, az irodalomban nem szereplő kis zsombolyra 
bukkant; ezek egyikének, a Fazekas-zsombolynak a 
felmérése is megtörtént (-18 m). Bejárási útmutatót 
készítettek a Búbánat-zsombolyról és az Ürömi-víznye- 
lőbarlangról, s összeállították Duna-balparti triász rögök 
szpeleológiai bibliográfiáját.

A MARCEL LOUBENS Barlangkutató Egyesület a 
Bükk 9 barlangjában végzett feltáró tevékenységet 
Kibontották a Speizi-barlang, a Balekina-barlang és a 
Csókás-réti-víznyelöbarlang beomlott bejáratát, s ez 
utóbbiban a Szifon-ág végének bontásával mintegy 100 
m-es új járatszakaszt tártak fel. A Létrási-vizesbarlang- 
ban a Visszhang-terem kürtőjének kimászásával egy 
képződménygazdag felső szintű járatot, további kürtőket 
és termeket fedeztek fel kb. 150 m összhosszúságban, 
melyek a felmérés szerint a Tuskós-barlang felé közelíte
nek, így ismét megkezdték annak bontását is. A Lusta
völgyben és a Savós-tetőn két új barlangot tártak fel 
(Nyelesgambi-barlang, -8  m; ill. Ilétpróba-barlang, -15 
m), kisebb feltárások történtek a Vadmacskás-nyelőben 
és a Vénusz-barlangban is. Az új szakaszokról vázlatos 
térképdokumentáció készült. Tudományos tevékenysé
gük keretében többek között folytatták a hőmérséklet- 
és radonméréseket az Anna-, a Szent István-, a Miskolc- 
tapolcai-tavas- és a Létrási-vízesbarlangban, mely utób
biban üledékvizsgálatokat, rendszeres denevérszámlá
lást és csepegésmérést is végeztek.
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A METEOR T IE  BARADLA Barlangkutató Csoport 
a Hosszú-Alsó-barlang feltárása érdekében a Vaskapu 
nyelőjében és a Nehéz-út III. sz. nyelőjében végzett 
bontási munkákat, az előbbiben 6 m-es, az utóbbiban -7  
m-es előrehaladást érve el. Tudományos tevékenységük 
keretében a Baradlában folytatták a radonméréseket és 
megkezdték a klimatológiai mérőhálózat telepítését, a 
Béke-barlangban pedig megkezdték a MAFI alapszel- 
vény-program dokumentációs munkáit.

A PÁLLAG Természetjáró SE. ANTEUSBarlangkuta
tó Csoport a Mátyás-hegyi-barlang mikrobiológiai kuta
tása keretében befejezte a Toldy-ág levegőexpozíciós 
vizsgálatát, s megkezdte a talajmikrobiológiai vizsgála
tokat.

A PRO NA TÚRA Barlangkutató Csoport a Mecsekben 
a Sózó-viznyelő bontásával -8  m-ig jutott el, a Sziklás
víznyelőben pedig új ponton kezdte meg a feltáró 
munkát. A Myotis csoport közreműködésével folytatták 
a Mészégető-források barlangjának térképezését, s meg
kezdték a barlang vízrendszeréhez tartozó Gubacsos- 
viznyelőbarlang térképezését (60 m, -7-8m ).

A RÓZSADOMBI KINIZSI Barlangkutató és Hegymá - 
szó SE. nyári kutatótáborán a József-hegyi-barlangban

a Bábel tornya kimászásával mintegy 500 m-es új 
szakaszt tárt fel, mellyel a barlang hossza már megköze
líti a 4 800 m-t. A József-hegyi 2. sz. barlang bontásával 
-46 m-ig; a Zsindely utcai-barlang bontásával pedig -15 
m-ig jutottak el, ahol a hasadékjárat befoglaló kőzetét 
már triász tűzköves mészkő alkotja (ennek felszínközeli 
helyzete a Szemlő-hegyi-barlang térségében eddig nem 
volt ismeretes).

A kutatócsoportok éves jelentései alapján 
összeállította

Juhász Márton és Takácsné Bolner Katalin

A szpeleológiai megfigyelések és vizsgálatok 
megoszlása:

szakterület kutató objektum

geológia
genetika,

10 17

morfológia 3 4
hidrológia
klíma,

8 17

terápia 9 16
őslénytan 5 8
régészet 3 4
biológia 10 66

Az 1990-ben kutatott karsztobjektumok te rü le ti és szakmai bontásban

TERÜLET feltárás geoló
gia

morfo
lógia

hidro
lógia

klíma-
terápia

védelem
haszno

sítás

őslény
tan

régé
szet

bioló
gia térkép fotó leírás

összes
kutatott
barlang

új bar
langok 
száma

4100 MECSEK 3 1 3 4 -

4400 BAKONY 30 4 2 6 4 1 5 2 7 66 34 51 91 36
4500 VÉRTES 2 1 1 9 3 8 11 8
4600 GERECSE 22 4 4 42 3 1 31 38 26 38 92 23
4700 BUDAI- 

HEGYSÉG 13 4 1 3 3 5 4 9 4 4 21 4

4800 PILIS 3 1 1 3 1 2 3 8 -

5200
BÖRZSŐNY-
CSERHÁT-
MÁTRA-KARANCS

1 1 1 1 22 8 21 22 12

5300 BÜKK 18 1 5 4 7 21 8 5 1 40 2
5400 ÉSZAK- 

BORSODI-KARSZT 10 3 1 1 1 2 4 17 -

5500 ZEMPLÉNI
HEGYSÉG 3 3 3 3

ÖSSZESEN: 101 17 4 17 16 61 8 4 66 162 80 133 309 88
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LAMBRECHT KÁLMÁN, MINT BARLANGKUTATÓ

Lambrecht Kálmán (1889-1936) a hazai ős
lénytani kutatások nemzetközileg is elismert 
szaktekintélye volt. Főleg ősmadarakkal fo g 
lalkozott, és csontmaradványaikból a világ 
egyik leggazdagabb gyűjteményét állította 
össze Budapesten, Halálának 50. évfordulója 
alkalmából Székely Kinga röviden már meg
emlékezett arról, hogy Lambrecht Kálmánt 
tudományos pályafutásának kezdetén szoros 
szálak fűzték az éppen kibontakozó szervezett 
magyar barlangkutatáshoz (Karszt és Bar
lang, 1986. II. 155. o.). Az alábbi cikk további 
részleteket idéz fe l Lambrecht szpeleológiai 
munkásságából. (Szerk.)

Lambrecht Kálmán barlangkutatói tevékenységének 
aktív szakasza 1912-től kezdődött. Naplójának tanúsága 
szerint 1912. jún. 22-én járt először a répáshutai Balla- 
barlangban, ahol már javában folytak az ásatások Hille- 
brand Jenő  vezetésével. Lambrecht az előző évben 
kapott fosszilis leleteket a barlangból, és ezen a látogatá
sán a lelőhely pontos fekvését kívánta megismerni.

Lambrecht az előkerült csontanyagot összehasonlitó 
gyűjtemény és szakirodalom hiányában nem tudta volna 
feldolgozni. Herman Oltó tette lehetővé számára, hogy 
az Európa-hírű oslawani Waclaw Capek omito-paleon- 
tológust meglátogassa. 1912 augusztusában Capek nem 
várt előzékenységgel fogadta. Napokat töltöttek együtt. 
A Balla-barlang anyagát a tudós vezetésével határozta 
meg, az istállós-kői madárcsontokat már egyedül. Ren
delkezésére állt Capek gazdag szakkönyvtára, ahol 
órákat töltött a beszerzendő irodalom kijegyzetelésé
vel.

Munkájuk végeztével bejárták a Morva-karsztot és 
megtekintettek több barlangot (Punkva, Kulna, Katerins- 
ká stb.). A Kries-féle magánmúzeumban Lambrecht 
megismerhette a karsztvidék kőzeteit, valamint az itt 
talált fosszilis madár- és emlősmaradványokat. A látoga
tás hatása alatt a következőket jegyezte be naplójába:

„Nem hallgathatom el, hogy meglepett és meg is halott 
az az áldozatkészség, amit a morva nemzet fiaiban 
láttam. Capek és Krics is népiskolai igazgató-tanítók, s 
mindketten egész vagyont fektettek kutatásaikba. Rész
ben maguk ástak, részben saját költségükön ásattak, 
minden kormánytámogatás nélkül. Kries múzeumot épít 
saját pénzén, összeszerzik az irodalmat, és ami fő, évek 
egész során át szakadatlanul és egy irányban dolgoznak. 
Mi magyarok sokat panaszkodunk, hogy a kormány nem 
ad pénzt tudományos kutatásokra. Nos hát, a morvákhoz 
viszonyítva valósággal úszunk a szubvenciókban. S ha 
ehhez az itt tapasztalt önzetlen áldozatkészség és munka
kedv járulna, csodákat tudnánk művelni!"

Hazatérte után -  az oslawani tapasztalatok felhaszná
lásával -  hozzálátott a Bükk barlangi madárfaunájának

feldolgozásához. Eredményeit a MOK évkönyvében, az 
Aquilában tette közzé. Három kutatási hely, a Bállá-, 
Istállós-kői- és Peskői-barlang leleteit írta le. Egy másik 
dolgozatában, mely szinten az Aquilában jelent meg, 
összefoglalta addigi ismeretei szerint hazánk fosszilis 
madarait. Ez a két dolgozat egyben doktori értekezése 
is lett, mely alapján a budapesti tudományegyetem 1913. 
febr. l-jén a filozófiai tudományok doktorává avatta.

A következő években újabb barlangok ásatását kezd
ték el. Hillebrand Jenő a bajóti Öreg-kő-barlang és a 
Pozsony megyei I’álft'y-barlang, Kadic Ottokár pedig a 
pilisszántói Orosdy-kőfülke madárcsontanyagát adta át 
feldolgozásra Lambrechtnek. A feldolgozott anyagból 
16 új fajt mutatott ki Magyarország pleisztocén madárfa- 
unájából

A főváros környékén lévő barlangok kutatása is 
megkezdődött. Örvendetesen szép eredményeket szol
gáltattak a vizsgálatok. 1-ambrechí Kormos Tivadarral 
az elsők között dolgozta fel monografikus formában a 
Remete-hegyi-kőfülke faunáját. Munkájukkal lényege
sen járultak hozzá a hazai „posztglaciális kérdés” tisztá
zásához.

Kormos Tivadar 1915-ben a Földtani Intézet anyagi 
támogatásával továbbfolytatta Kadic Ottokár munkáját 
a Pilisszántói-kőfülkében. A fülke feltárása négy hetet 
és öt napot vett igénybe. Lambrecht két alkalommal járt 
a helyszínen. A rövid idő alatt igen kis költséggel becses 
tudományos anyaghoz jutottak. A pleisztocénkorú réte
gekből 41 db kő- és csonteszköz került napvilágra. A 
temérdek csontmaradvány közül 8000 db-oí Kormos 
határozott meg. Ezen kívül jóval tekintélyesebb a gyűj
tött madárcsontok száma, melyekből Lambrecht mintegy 
36 000 db-ot dolgozott fel. A leletek fajokban igen 
gazdagok voltak, és egyike-másika merőben új alakokat 
szolgáltatott a negyedkor madárvilágának ismeretéhez.

Lambrecht a Pilisszántói-kőfülke pleisztocén és itolo- 
cén rétegeiből 83 madárfaj maradványát mulatta ki. A 
felső-pleisztocén rétegek csűdjeinek vizsgálata közben 
talált rá és ismerte fel az ázsiai sztyepek típusmadarának, 
a pusztai talpastyúknak (Syrrhaptes paradoxus Pali) 
maradványait. A pilisszántói anyag alapján elsőként 
állította össze a sarki hófajd (Lagopus albus, Keys-Blas.) 
fosszilis csontvázát. A fentiekben ismertetett kutatásaik
ról a Földtani Intézet Évkönyvében számoltak be.

A sikeres barlangi ásatások összefogása és koordinálá
sa érdekében Lóczy Lajos kezdeményezésére 1910-ben 
a Magyarhoni Földtani Társulat kebelében megalakult 
a Barlangkutató Bizottság. I-ambrecht Kálmán 1912-ben 
lett tagja a Bizottságnak. A Bizottság 1913-ban a 
Társulaton belül önálló Szakosztállyá alakult át, és 
Lambrecht ennek munkájában is akiivan részt vett, 1916- 
tól 1919-ig a választmány tagja volt.

Lambrecht 1912-ben, a bizottsági ülésen indítványoz
ta, hogy a következő évben megrendezésre kerülő lipcsei
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nemzetközi építészeti kiállításon az ősemberi lakások 
között a Szeleta-barlang modelljét és a hámori ősember 
kőeszközeit mutassák be. A Bizottság 1913. decemberi 
szakülésén „Újabb adatok barlangjaink fosszilis madár
faunájához” címmel tartott előadást.

A Szakosztály Herman Ottó halála után Lambrechtet 
kérte fel az emlékbeszéd megtartására. 1915. jan. 21-én 
mondta el gondolatait, mely a Szakosztály tudományos 
folyóiratában, a Barlangkutatásban nyomtatásban is 
megjelent.

A választmány 1916. febr.-i ülésén Szontagh Tamás 
indítványozta, hogy Herman Ottónak, a barlangkutatás 
elhunyt pártfogójának tiszteletére emléktáblát állítsanak 
a róla elnevezett barlang bejáratánál. Az e célra alakult 
bizottságnak -  Bella Lajos és Kadic Ottokár mellett -  
Lambrecht is tagja volt, ő készítette el a tábla szövegét. 
Kitűzték az emléktábla ünnepélyes leleplezésének idő
pontját is (1916. szept. 12., vasárnap), de a váratlanul 
bekövetkezett román betörés olyan hangulatot teremtett

országszerte, hogy az időpont nem volt alkalmas ünnep
lésre.

A háború utolsó éveiben, majd annak befejeződésével 
a magyar barlangkutatás lehetőségei beszűkültek. 1919. 
ápr. 17-én a Tudományos Társulatok Direktóriumának 
megbízásából Vadász Elemér, Jablonszky Jenő és Lamb
recht Kálmán átvették a Földtani Társulat, így a Szakosz
tály vezetését is. Lambrechtnek ez a szereplése nemtet
szést váltott ki a Szakosztály volt titkárában, Kadic 
Ottokárban, ez a későbbiekben személyi ellentétté fajult 
és így többé nem tudtak együtt dolgozni.

Lambrecht utolsó jelentős tevékenysége a barlangku
tatás számára az volt, hogy mint a Búvár szerkesztője, 
a Franklin Társulat nevében felkérte Kessler Hubertet 
barlangkutatási élményeinek megírására. A „Barlangok 
mélyén” c. könyv Lambrecht Kálmán előszavával 1936- 
ban jelent meg, és lett az első barlangkutatást népszerű
sítő könyv.

Horváth Csaba

Barlangi kutatásvezetői továbbképzés
A MagyarSzpeleológiai Oktatási Rendszer előírá

sai szerint a vizsgázott barlangi kutatásvezetőknek 
öt évenként egy alkalommal továbbképző napon kell 
résztvenniük a kutatásvezetői igazolványuk érvé
nyesítése érdekében. Első alkalommal 1990. febru
ár 24-én tartottunk továbbképzést a Szemlő-hegyi- 
barlang előadótermében. Az előadók Juhász Már
ton, Székely Kinga, Taródi Péter és dr. Szunyogh 
Gábor voltak, akik a barlangkutatással kapcsolatos 
hivatalos ügyintézésben bekövetkezett változások
ról, ill. a kutatási jegyzetben még nem szereplő, de 
a barlangkutatás szempontjából fontos témákról 
tartottak előadásokat.

A továbbképző napon sok, felmentéssel kutatás- 
vezetői igazolványt szerzett kutató is megjelent. Név 
szerint a következők hallgatták meg az előadásokat, 
ill. kapcsolódtak be a konzultációba:

Almády Zoltán 
Börcsök Péter 
Bródy Andor 
dr. Csepregi István 
Csepreghy Ferenc 
Eszterhás István 
Fónyad Béla 
Gazdag László 
Gádoros Miklós 
Genersich György 
Gyarmati Gábor 
Haiman Henrik 
Horn István 
Hullán Botond 
Jánoska Péter 
Juhász Márton 
Károly Gábor 
Kiss Attila 
Kraus Sándor

Krekács Károly 
dr. Lénád László 
Németh Tibor 
Nyerges Tibor 
Petrányi Dezső 
Regős József 
Sólyom Frigyes 
Szabó Gyula 
Széplakyné 

Krizsán Irén 
Takácsné 

Bolner Katalin 
Thieme András 
Tihanyi Péter 
Varga Csaba 
Vendégh Árpád 
dr. Végh Zsolt 
Zentai Ferenc

Dr. Lénád László

Barlangi idegenvezetői tanfolyam
A Társulat és a Barlangtani Intézet 1989. novem

ber 22-25. között Aggteleken rendezte a negyedik, 
1990. november 28-december 1. között szintén 
Aggteleken az ötödik barlangi idegenvezetői tanfo
lyamot. Mindkét esetben tananyag volt a Baradla- 
barlang aggteleki és jósvafői szakaszának, az Anna- 
mésztufa-, ill. Szent István-barlangoknak, valamint 
a Szemlő-hegyi- és a Pál-völgyi-barlangoknak a 
tanfolyam idegenvezetői által töriénő bemutatása is.

Az érdeklődés ismét jelentős volt mind a hivatásos 
idegenvezetők, mind a társulati tagok részéről. Az 
első tanfolyamon Pecze Imre, Pogorisky György 
(ANP), MadárManánn(Bp-i Felügyelőség), Barczi- 
kay Dénes, Csajka Ferenc, Gyombolai Gábor, Pet-

róczy Tamás (ANP), Vajda János (Bp-i Felügyelő
ség), Balázs Andrea, Ézsiás György, Jánossy Zsolt, 
Kállayné Rakovszky Judit, Lieber Tamás, Regős 
József, Vörös Pétert,MKBT) tett eredményes vizs
gát, s szerzett barlangi idegenvezetői igazolványt 
és jelvényt. (Az első esetben 2, a második alkalom
mal 4 fő nem felelt meg a követelményeknek.)

A tanfolyam szervezője ismét Hazs/inszky Tamás 
volt. A dr. Lénád Lászlóval közösen tariott előadá
sokhoz megjelentettük a barlangi idegenvezetői 
jegyzetünk 3. és 4. (javított, bővített) kiadását, 
Hazs/inszky Tamás szerkesztésében, a Barlangta
ni Intézet segítségével.

Dr. Lénád László
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A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, valamint a Barlangtani Intézet 1992. május 18-24. között

A L C A D I  ’ 92
nemzetközi tudományos konferenciát rendez, amelyen azkLpok, a Y^Krpátok, a DI naridák és a kőzbezárt 
térségek karsztjainak, barlangjainak az első világháborúig terjedő kutatásának történetével foglalkoznak.

A konferencia /ö célkitűzései:
a) fórumot nyújtani az em lített régió szakembereinek, hogy közkinccsé tegyék eddigi kutatásaik 

eredményeit,
b) bemutatni, hogy ezen térség kiemelkedő szakmai személyiségei munkásságukkal m ilyen hatással 

voltak a karsztoiógia és szpeteológia általános fejlődésére,
c) kim unkálni és egyeztetni a további közös kutatások témaköreit, és ezek alapján kialakítani az 

együttműködés jövőbeni szorosabb kereteit.
Az ALCADI Kí’regionális jellegű tanácskozás, amelyre Magyarországon kívü l elsősorban Ausztria, a 

Cseh és Szlovák Köztársaság, Franciaország, Jugoszlávia tagköztársaságai, Lengyelország, Olaszország, 
Románia és Svájc szakembereinek jelentkezésére számít a rendezőség, de szívesen veszik távolabbi 
térségeket képviselő érdeklődők részvételét.

A konferencias-LvdnCviz Budapest és Jósvafő, ahol az előadások elhangzanak, a kirándulások keretében 
pedig a résztvevők m egtekintik a Bükk és az Aggteieki-karszt tudománytödéneti szempontból legjelentő
sebb barlangjait.

Előadásokat az alábbi témakörökben várnak a szervezők a konferenciára jelentkezettektől:
1. a karsztfelszíni és barlangbeli tudományos kutatások története (geológia, geomorfológia, régészet, 

őslénytan, éghajlattan s tb .j:
2. a barlangok feltárástörténete (felfedező bejárások, mesterséges feltárások, korai leírások, térképe

zés);
3. a badangok hasznosításának és népszerűsítésének története (lakóhely; guano, foszfát és más 

nyersanyagok kiterm elése; idegenforgalom; gyógyászat stb.);
4. a karszt- és barlangkutatás kiem elkedő személyiségeinek életútja, tudományos eredményeik.
A beküldött és elfogadott előadások anyagát a szervezők a Karszt és Barlang külön számában a 

konferencia e lő tt megjelentetik. A konferencia nyelve az angol, de publikálásra elfogadnak német és francia 
nyelvű anyagokat is. A kéziratok maximális terjedelme 10 gépelt oldal, beleértve a tartalm i összefoglalókai 
és illusztrációkat is. A kéziratok beküldésének végső határideje 1992. január 31., a később érkezőanyagok 
nem jelennek meg.

A konferencián való részvétei egyéb kérdéseiről a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat irodájában 
lehet érdeklődni (1027Budapest, Fő utca 68. II. 201., te lefon:201-9493).

MKBT Tudománytörténeti Bizottság
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The Hungarian Speleological Society and the Speleological Institute w ill organize an international 
conference

A L C A D I  ’ 92
on the history o f exploration o f karst regions and caves to the F irst World War in  theFLps, Carpathians, 
Dl narids and enclosed areas, held in Hungary, May 18 to 24, 1992.

Objectives o f the conference:
a) To provide a forum fo r the experts in the mentioned region to present their achievements to  the public,
b) To show the im pact o f m ajor personalities active in this region on the general progress o f karstotogy 

and speleology,
c) To propose and coordinate topics fo r further research and to form a concrete framework o f cooperation 

on this basis.
ALCADI ’92 w ill be a regional conference with participants outside Hungary from Austria, Czecho

slovakia, France, Italy, Poland, Romania, Switzerland and the Republics o f Yugoslavia, but natural interest 
from more remote countries is also welcome.

Preliminary programs:
M ay 17, 1992. Sunday: arriva l to Budapest, registration
May 18, monday: morning and early afternoon sessions, late afternoon: excursion in  Szemlő-hegy Cave 
May 19, tuesday: morning sessions, afternoon trips: Ivan and Castle Cave, evening: slides, film s 
May 20, wendesday: travel to Jósva fő  (Aggtelek Karst), trip  in  the Baradta Cave (Jósvafősection), evening: 

information about the activity o f Aggtelek National Park,
May 21, thursday: morning sessions, afternoon: trip  in the Aggtelek section o f Baradla Cave, evening: 

goulash-party”
May 22, friday: return to Budapest; on the way: visit the famous prehistoric caves in Bükk Mountains 

(Szeieta, Büdöspest) and the cave bath in  Miskolctapolca.
May 23, Saturday: morning free program, afternoon trip : Pát-vötgy Cave, evening: dosing session and 

farewell d inner.'
May 24, Sunday: sightseeing in  Budapest, home journey 

Papers are planned to be grouped around the following topics:
1. history o f investigations on karst surfaces and in  caves (geology, geomorphology, archaeology, 

paleontology, clim atology etc.);
2. exploration history o f caves (discoveries, a rtific ia l opening, early descriptions, mapping);
3. history o f cave utilization and popularization (as residence, extraction o f row m aterial as guano and 

phosphate, tourism, health care etc.);
4. lives and scientific results o f outstanding persons in karst and cave research.
The papers sent in  u n til deadline w ill be published as Proceedings in the special issue o f Society’s 

journal Karst and Cave before the conference begins. We ask that papers be subm itted in English, but 
acceptable German and French too. Papers m ust not exceed 10 typed pages, including abstract and 
illustrations.

During the conference a 5/77a//exhibition is organized to show the relics o f cave research in  Hungary 
(old cave maps and pictures etc.) and the posters brought along by our foreign guests.

The prelim inary conference fee is  about 200 USD. This sume includes the accomodation in Jósvafő 
(2 days), meats (6 days), fie ld  trip  expenses, farew ell party and publication. The accomodation in  Budapest 
is alternative according to the demand (camping, student hostel, hotel o r by friends).

Conference deadlines:
Return fina l registration form by ............................................................................................ 31 Dec. 1991.
Manuscript o f a ll papers to appear in Proceedings due............................................................31 Jan. 1992.
Third C ircular w ill be m ailed to registrants.......................................................................... 28 Febr. 1992.
Payment o f conference fee due .........................................................................................31 March 1992.
Address: ALCADI 92 c/o Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, H -1027 Budapest, Fő utca 68. //. 
201. Phone:201-9493

HUNGARIAN SPELEOLOGICAL SOCIETY 
Committee of Science History

K. Székely D. Balázs 
Secretary Leader
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A  S Z P E L E O L Ó G U S  
K Ö N Y V E S P O L C A

1865-<&.mf
A miskolci Herman Ottó Múzeum Documentatio 

Borsodiensis sorozatában jelentette meg Pesty Fri
gyes: Borsod vármegye leírása 1864-ben c. munká
ját, melyet Tóth Péter rendezett sajtó alá. (Pesti 
Frigyes: 1823. márc. 3.-1889. nov. 23.; történész, 
nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja.)

Ennek az -  eddig nyomtatásban meg nem jelent 
-helynévgyűjtési munkának az előkészületeit Pesty 
1863-ban kezdte meg. Célja „hazánk összes hely
neveinek összeírása, magyarázása, értelmének ki
nyomozása” volt, melyet elsősorban történelmünk, 
múltunk ismeretének bővítési szándékából tartott 
fontosnak.

Részletes kérdőívet szerkesztett, amelyben az 
összegyűjtendő topográfiai nevek között a barlango
kat is felsorolja. A kiküldött kérdőívek alapján közsé
genként összeállított anyag -  a szükségessé váló 
kiegészítésekkel együtt-1865 nyarára váltteljessé. 
Ebből a kéziratos anyagból a fenti kötet Borsod 
vármegyére vonatkozó részt tette közzé.

Mivel több község esetében találunk barlangokra 
való utalást, leírást, érdemesnek tartjuk ezeket a 
részleteket a magyar barlangkutató társadalom szá
mára az alábbiakban közkincsé tenni.

CSERÉPFALU
... Subaiuka, barlang a’ horvölgynek elején ’s 

nyugoti oldalán, Cserépfalutól 2/4 órányira, melynek 
nyílása a’ községből is belátszik, ’s benne egy nyáj 
juh könnyen megtér, Fangyurka kissebb barlang 
ugyan e völgyben.

DÉDES
7,/re Topographiai nevek:... Kőlyuk (télben ci

gánytanya). -  Dezsőkő, Dezsőlyuk -  színhelye a’

regeszerint Dezső kalandjainak. Szalacsi kő -  egy 
az útra kiálló s elmenőket fenyegető kőszikla. ... 
Különben a Dezsőkőtől nem lévén távol, lehet, hogy 
a’ Szalacsi név összeköttetésben van a Dezsőnév- 
vel.

FELSŐTÁRKÁNY

Nevezetes hegye a Peskő melynek tetején saske- 
selyú'k tanyásznak alatta mintegy 150 □  öl körüli 
barlang van, - . . .

GÖRÖMBÖLY

A Tapolczától Északnak, egy meredek kősziklá
ból álló hegy, több Üregekből, melynek neve Kis 
Köves, -  fekszik.

SZILVÁS

A Szalajka kis falu felett fekszik Istállóskőerősse 
Bikkes erdős ’s kősziklás hegy -  ’s ez nevezetét 
nagy Üres barlangjáról vette; hol 200. darab marha 
benne meg szorítás nélkül el fér -  
... a’ Peskő azért is nevezetes mert a’ Sasok nyáron 
által rajta heverésznek; ’s van alatta olly üresség 
hogy benne két három nyáj Juh el tér.

UPPONY

... Eszká/a. Gzegy igen meredek, és vad regényes 
Kő szírt, csepegő köveket termő több apró barlan
gokkal ellátva,...

VISNYÓ

... a most nevezett Kis kő hát közép táján van egy 
mélly üresség melly Feneketlen kútnak neveztetik; 
mellyben ugyan már 25. 30. ölnyire lánczokon, és 
köteleken le ereszkedtek -  de a’ Hidegséget ki nem 
álva hogy fenekét nem értek, magokat vissza fel 
huzatták -  ’s az a mende monda róla, hogy hajdan 
két kacsát bele vetettek -  ’s valami 3om mért 
földnyirea’ Miskólczi határba úgy nevezett Tapolcza 
meleg vizébe jöttek volna ki -  a’ kacsáknak be 
vetésekkor nyakokra veres posztó köttetett.

... mellette van a’ nagy kősziklás Holló kő  magos 
oldalába látzik egy lyuk; de ahoz menni veszedel
mes, ’s úttya járhatatlan -  a mellett van a’ Leány 
nevezetű hegy, mellynek farában van egy 5. öles 
menyiségű pincze forma lyuk -  bellyéb még latzik 
lyuk; de oda nem mehetni ha csak hason nem -  
nagy hidegség és büdösség jön ki belőle ...

HazsUnszky Tamás
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Chris Howes:
TO PHOTOGRAPH DARKNESS
The history of underground and flash photography
(A sötétség fotografálása. A földalatti és villanófényes 

fényképezés története.)
Alan Sutton Publishing, Gloucester, 1989.

A kötet 11 fő fejezete történelmi áttekintést ad a föld 
alatti fotózásról, de magában foglalja a mesterséges 
világítás föld alatti alkalmazásának történetét is. A 
személyes hangvételű fejezeteket 125 fotó illusztrálja 
Adalphe Braun -  Grindenvaldi-jégbarlang (Svájc) bejá
ratát ábrázoló, 1860-ból származó fotójától a szerző 
1985-ben -  a Dél-walesi Ogof Ffynnon Ddu barlangi 
patakjáról készült fotójáig.

Külön fejezet foglalkozik a magnézium fényforrás
ként való alkalmazásának jelentőségével. Bemutatja az 
1865-ben készült első barlangi sztereo fotópárt (Alfred 
Brothers: Blue John Cavers), és a helyszínről készült 
mai fevételt.

A XIX. század első évtizedétől ismert és látogatott 
amerikai Mammoth-barlang fotótörténeti jelentőségét 
külön fejezet méltatja. A múlt század 60-as éveiben már 
itt is kiváló minőségű sztereo fotó-párokat, képes levele
zőlapokat cs a korabeli útikönyvek, prospektusok számá
ra nagyszámú barlangi fotót készítettek.

A magnézium-világítást -  a kémia fejlődése eredmé
nyeként -  különböző villanóporok alkalmazása követte. 
Ezek „indításához” különféle eszközöket fejlesztettek 
ki, a kézipumpás villantótól a pisztoly formájúig. A nagy 
terek bevilágítását a villantóeszközök „párhuzamos kap
csolásával” (Roger) vagy nagy tömegű villanópor egyi
dejű begyújtásával (Nadar 1891) oldották meg.

A kötet hetedik fejezete a bányászati fotózás történeti 
kezdeteit foglalja össze, hiszen a megoldandó feladat 
azonos volt ezen a területen is.

A „Barlangkutató úriemberek” (The gentlemen ca
vers) című fejezet a barlangkutatót és a barlangkutatást 
állítja a középpontba, természetesen a képi ábrázolás 
megközelítésében.

Az utolsó három fejezet az egyre nagyobb barlangte
rek képi rögzítésének technikai fejlődését, a vízalatti 
fotózás kezdeteit, a barlangi témájú mozgókép megjele
nését, a második világháborút követő időszak új nagy
ságrendeket és minőségileg átalakult barlangkutató mun
ka képi ábrázolását vázolja fel.

Az olvasmányos fő fejezetek értékéből nem von le 
semmit az a tény, hogy a kötet legértékesebb részei a 
mellékletekben találhatók. Ezek közül is kiemelkedik a 
103 évszám köré csoportosított tömör kronológiai össze
foglaló (1808-1984).

Örömmel fedezzük fel ezek között Díváid Károly 
nevét 1887-es -  a Bélai-barlang -  és 1890-es Baradla- 
barlangi fotói kapcsán.

A 65 címszavas értelmező szótár a kötetben szereplő 
szakkifejezésekben segít eligazodni.

A fejezetenként csoportosított 466 (!) irodalmi hivat
kozás kellő támpontot ad e szakterület kutatás- és 
technikatörténeti vizsgálódásaihoz. A kötet végén sze
replő névmutató nagyban megkönnyíti egy-egy téma 
vagy tárgykör gyors megtalálását.

Valószínűleg nyomdatechnikai (költség) okai lehet
tek, hogy a színes barlangi fotózás képileg nem jelenhe
tett meg a kötetben, bár történetét ennek is tartalmazza.

A kiváló tipográfiájú kötelet 125 fekete-fehér fotó, 31 
metszet és rajz, valamint 4 barlangtérkép teszi teljessé.

Chris Howes kiváló könyve a szpeleológia történeté
nek hiánypótló és példamutató szegmense. Munkásságát 
méltón egészíthetnénk ki, ha szakértőink hozzálátnának 
az eredményeit tekintve gazdag magyar barlangi fotótör
ténet megírásának!

Szablyár Péter

Jean-Maré Mattlet:
Bibliographic spélcologique ou les grottes dans la 
littcrature Franyaisc de 1547 á 1987
Bruxelles -  Marseille, 1989. 349 p.

J. -M. Mattlet brüsszeli szpeleológus és a marseille-i 
Spelunca Könyvtár közös vállakózásaként jelent meg a 
gazdag francia nyelvű barlangtani irodalom egy részét, 
a könyveket és a 12 oldalnál nagyobb terjedelmű 
füzeteket, brosúrákat (a különlenyomatok kivételével) 
felölelő bibliográfia. Az 1666 címet magába foglaló 
kötetben megtalálhatók a világ bármely országában 
franciául kiadott munkák 1547-től 1987-ig. Nemcsak a 
szigorúan vett szakmai kiadványok kerültek be az össze
állításba, hanem olyan regények, mesék, sőt rajzos 
gyermekkönyvek is, amelyek témája részben vagy 
egészben a barlangokkal kapcsolatos.

A rövid előszót, bevezetést és tájékoztatót követően 
a bibliográfia 4 részre tagolódik. A kötél gerincét adó
1. rész (17-243. oldal) szerzők szerinti abc-sorrendben 
tartalmazza az egyes címeket. A magyar vonatkozásokat 
keresve mindössze két ismerős névre bukkanhatunk. 
714. szám alatt Kessler Hubert füzete (Aggtelek, 1971) 
szerepe], az 1195. számú tétel pedig Siegmeth Károly 
tanulmánya (Notes sur les cavemes de Hongrie, Paris, 
1898). Király László hidrogeológus nevéből ítélve ma
gyar származású, de 1973-ban Svájcban megjelent mun
kájának tárgya tőlünk idegen (719. sz.).

A bibliográfiáktól szokatlan módon a rendelkezésre 
álló információk mennyiségének függvényében életrajzi 
adatokat is olvashatunk a szerzőkről. A művek könyvé
szeti leírását szükség esetén egyéb hasznos tudnivalók 
követik.

A második részt (246-307. oldal) különböző mutatók 
teszik ki, melyek igen jól szolgálják a hatalmas anyagban 
való eligazodást. A harmadik részben (309-315. oldal) 
a címekben szereplő nevek mutatóját találhatjuk meg, 
míg a negyedik (317-342. oldal) kiegészítéseket közöl. 
Az utolsó oldalakra (343-348.) a francia nyelvterület 
szpeleológiai folyóiratainak főbb adatai kerültek.
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Külön említést érdemel a könyv szép kivitele, gondos 
és áttekinthető tipográfiája.

J.-M. Mattlet munkája az utóbbi évek egyik legfigye
lemreméltóbb teljesítménye a szpeleológiai bibliográfia 
„műfajában”. A jövőben nélkülözhetetlen segítője lesz 
a franciául tudó barlangászoknak. Jó volna, ha követőkre 
találna, s egyre több ország vagy nyelvterület szakirodal
máról kaphatnánk hasonló színvonalú tájékoztatást.

Habodás Sándor

Paul G. Bahn-Jean Vertut:
IMAGES OF THE ICE AGE
Windward, Leicester, 1988. 240 p.

Lehet-e még újat mondani az őskori barlangművészet
ről a kutatás klasszikusai, Breuli, Kühn, Laming és mások 
után? Úgy tűnik, igen. Az elmúlt két évtizedben sok 
száz tanulmány és könyv jelent meg szerte a világon e 
témakörben, jelentősen gazdagítva eddig sem csekély 
ismereteinket. Közülük is kiemelkedik a Bahn-Vertut 
szerzőpáros 1988-ban Angliában kiadott gyönyörű köte
te. A szöveg a fiatal régész, Paul G. Bahn munkája, aki 
1978-ban a cambridge-i egyetemen szerezte doktori 
cimét a Pireneusok őstörténetéből. Mostanáig több mint 
száz cikke és tanulmánya jelent meg az Atlanti-óceán 
mindkét partján. Sokat utazott a világban, a helyszínen 
tanulmányozta az őskori művészet fontosabb emlékeit. 
A másik szerző, a francia Jean Vertut készítette a könyv 
remek színes fényképeit. Sajnos már nincs közöttünk: 
1985-ben, 56 éves korában elhunyt. Az európai barlangi 
művészet legkiválóbb fotográfusaként tartották számon. 
Eredetileg robottechnikával foglalkozó mérnök volt a 
Francia Atomenergia Bizottság szolgálatában.

A kötethez R. Begouen írt előszót. A köszönetnyilvá
nítást és bevezetést követően 8 fejezetre tagolódik a mű, 
az alábbiak szerint:

1. A jégkorszaki művészet felfedezése. -  2. Számba 
veszi a világ idesorolható emlékeit (Az Újvilág; Afrika; 
Arábia és India; a Távol-Kelet; Ausztrália; Európa). -
3. A barlangrajzok másolásának, rögzítésének, megörö
kítésének kérdései. -  4. Milyen ősi a művészet? -  5. 
Formák és technikák -  az őskori műalkotások típusai,

készítésének eszközei és módszerei. -  6. Mit festettek? 
Az ábrázolások tartalmi elemzése. -  7. Az üzenetek 
olvasása -  azaz az őskori művészet értelmezése. -  8. 
Következtetések. Ezután Alexander Marschnak írását 
olvashatjuk Jean Vertut-röl és barlangfényképezési mód
szeréről. Végül igen gazdag, több száz tételes bibliográ

fia  zárja a nagyalakú kötetet.
Sajnálatos, hogy e sokak érdeklődésére számot tartó 

témakörben több mint húsz éve nem jelent meg valami
revaló magyar nyelvű munka. László Gyula (Az ősember 
művészete, 1968) és A. [aiming (Őskori barlangművé
szet. Lascaux, 1969) könyve ma már megszerezhetetlen, 
a legtöbb könyvtárunkból pedig hiányzik. így jobb hiján 
a művészettörténeti kézikönyvek elnagyolt összefoglalá
saira vagy az elszórtan fellelhető cikkekre, tanulmányok
ra hagyatkozhatnak a kérdésben elmélyülni kívánó olva
sók. Ha magyar szerző nem vállalkozik erre a feladatra, 
időszerű lenne fordításban kiadni valamelyik korszerű 
külföldi összefoglaló munkát -  talán éppen Bahn és 
Vertut reprezentatív könyvét.

Hadobás Sándor

David E. Portner:
HÖHLEN 
Was ist was
Band 83. Tessloff Verlag

Az ifjúság számára készülő sorozat -  melynek néhány 
kötete „Mi micsoda” sorozatcímmel magyarul is megje
lent -  szép kiállítású kötetben mutatja be a barlangok 
világát, sok színes fotóval és ábrával illusztrálva. A 
könyv fejezeteiben a karsztok és a víz kapcsolatával, a 
cseppkőképződéssel, a barlangok különleges élővilágá
val, az ember és a barlangok kapcsolatával, a barlangok 
kutatásával és védelmével foglalkozik, sok érdekességet 
közérthetően közölve, de természetesen nem túl tudomá
nyos részletességgel. A függelékben felsorolja „Európa 
legszebb” idegenforgalmi barlangjait (sajnos ez teljesen 
NSZK-centrikus: az említeti 52 barlang közül 41 német- 
országi, 5 osztrák, 2-2 olasz és jugoszláv, 1-1 belga és 
svájci), továbbá a világ legnagyobb és legmélyebb 
barlangjait, végül 50 címszavas barlangtani kislexikont 
ad. Ilazslinszky Tamás

MEGJELENT A
FÖLDRAJZI MÚZEUMI TANULMÁNYOK

10. száma

Megvásárolható a Magyar Földrajzi Múzeumban (2030 Érd, Budai út 4.) vagy 
Budapesten a Magyar Földrajzi Társaság Könyvtárában i. Bartha Lajosnál (1062 
Budapest, Andrássy út 62.). Ára 60 forint. Korlátolt számban még kaphatók a 
3-9. számok.
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IN M E M Ó R I Á M
Csoltkó
Lajos
1937-1989

A kolozsvári házsongárdi temetőben azon a szomorú, 
borongós márciusi napon lehajtott fejjel, könnyes szem
mel hallgatták barátai, kutatótársai Bagaméri Bélának, a 
Kolozsvári Amatőr Barlangászkor elnökének szívet szo
rongató gyászbeszédét. Sokak számára a koporsó előtt 
állva is oly hihetetlennek tűnt, hogy a hűséges kutatótárs, 
a baráti tanítómester, az állandó újitó már nem gyújtja 
meg soha többé a karbidlámpáját.

Csoltkó Lajos iparos szülők gyermekeként 1937. no
vember 25-én, Kolozsváron született. Az ötvenes évek 
végén a munkahelyén alakult turista szakosztállyal hétvé
geken rendszeresen járja a természetet, s túráik során 
meglátogat barlangokat is. így nem csodálható, hogy ott 
találjuk az 1966-ban megalakult „Kolozsvári Amatőr 
Barlankutatók Körében", mint vezetőségi tagot E pilla
nattól kezdve a barlangok titokzatos, rejtelmes földalatti 
világának örök szerelmese, fáradhatatlan kutatója. Nem 
elégszik meg azzal, hogy minden évben a kolozsváriak 
„nagy" kutatótáborának szervezője, résztvevője, hanem 
újabb és újabb kis létszámú kutatótáborokat is toboroz. 
Ezek keretében a Jád völgyében és Biharrósa környékén 
több barlangot is feltár. De ott láthatjuk a fagyos Fehér 
Köveknél, a kristálytiszta vizű Virfurras-barlangban, a 
montmilch képződményeiről nevezetes Balogh Emő- 
barlangban, Pobráz-zsomboly feltárásánál. A Bihar-hegy- 
ség és a Királyerdő legeldugottabb részei is ismerősként 
köszönnek vissza neki.

Több napos földalatti expedíciókon vesz részt a Szelek 
barlangjában. Ötvenévesen, betegségével dacolva, fiata
lokat megszégyenítő módon a barlangok bontásánál nem 
adja ki a csákányt a kezéből, újabb és újabb bontóeszközt

gondol ki és valósít meg. Útjain mindig ott voltak vele 
a fényképezőgépei, és bámulatosan szép vetített képeivel 
szerzett újabb és újabb híveket a barlangkutatásnak. A 
fiatal kutatók mindig nagy lelkesedéssel vettek részt „Laji 
tata" túráin, kutatásain. Cserébe a körülötte kialakult 
szeretetért szívesen oktatta, tanította társait.

Váratlanul ragadta el közülünk a halál, életének 51. 
évében, 1989. március 16-án. Beteg szíve nem kegyelme
zett neki.

Mi, magyarországi kutatók is sokan barlangászunk, 
táboroztunk Laji tatával. Távozása körünkben nagy űrt 
és fájdalmat jelent

Bagaméri Béla gyászbeszéde alapján
Adamkó Péter

BARTA JÓZSEF 
1947-1989

Középiskolás kisdiákként, mint a Petőfi Gimnázium 
tanulója, az 1960-as évek elején lett Barta Öcsi a Vörös 
Meteor Barlangkutató Szakosztály Petőfi csoportjának 
tagja, és éveken át lelkesen járta a barlangokat, vett részt 
a barlangkutató munkákban, meg barlangi mentésekben 
is. Utóbb a vízi sportok, a hegymászás meg a síelés 
elvonták ugyan tőlünk, de sohasem lett hűtlen a barlan
gokhoz, és baráti kapcsolata sem szűnt meg a barlangku
tatókkal. Mint a síelők mentőszolgálatának vezetője is 
szorosan együttműködött barlangi mentőszolgálatosaink
kal.

1988 végén egy hegymászó expedíció tagjaként Dél- 
Amerikába repült. Argentína déli részén, Chile határán, 
az Andok hegyvonulatában hajtottak végre csúcsmászáso
kat. Ennek során, 1989 egy januári napján, a Fitz Roy 
csoport Aguillet Poincenot csúcsának megmászása köz
ben egy 800 méteres sziklafal felső pereméről Barta József 
a mélységbe zuhant. Holttestét csak napokkal később 
találta meg egy katonai helikopter, és az tudta lehozni az 
Andok csúcsai közül. Az argentínai Rio Gallegosban 
temették el.

Akik ismertük és szerettük Barta Öcsit, megőrizzük 
emlékét! Dr, Dénes György

KARSZTOS „LEGEK” MAGYARORSZÁGON
A Karszt és Barlang szerkesztőségének pályázati felhívása

Hazánk kasztjainak és barlangjainak jobb megismerésére, valamint 
lapunk olvasótáborával való kapcsolataink szorosabbá fűzése érdekében

p á l y á z a t o t  h i r d e t ü n k

a legnagyobb méretű felszíni és felszín alatti karsztos képződmények 
adatainak összegyűjtésére. A következő kérdésekre várunk válaszokat 
egyénektől vagy csoportoktól:

1. BARLANGOK
1.1 Melyik a legnagyobb barlangterem hazánkban? (A barlang és terem 

neve, legnagyobb hosszúsága, szélessége, magassága; köbtartal- 
ma.) Dicséretes lenne kőzettani bontásban: mészkőben, dolomitban, 
márgában, homokkőben, bazaltban.

1.2 Melyik a legnagyobb méretű nyitott barlangszáj? (A barlang neve, 
a száda szélessége, magassága).

1.3 Melyik a legnagyobb egytagú barlangakna (zsomboly)? (Neve, hol 
található, mélysége, átmérője fent és lent).
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1.4 Hol található a leghosszabb vízszintes kúszójárat? (A barlang és 
a kuszoda neve, hosszúsága, szélessége, átlagos (minimális) 
magassága.)

1.5 Hol található a teghosszabb egyenes (végiglátható) barlangfolyosó? 
(Barlang, felmért hossz.)

2. BARLANGI KÉPZŐDMÉNYEK
2.1 Melyik a legnagyobb sztalagmit barlangjainkban? (A barlang és 

képződmény neve, méretei: magasság, átmérő a talpánál, esetleg 
hozzávetőleges köbtartalom).

2.2 Melyik a leghosszabb sztalaktit? (A barlang, és - ha van - a 
képződmény neve, teljes hossza a mennyezettől, átmérője és 
egyéb kiegészítő megjegyzések.)

2.3 Hol található a leghosszabb szalmacseppkő (makaróni-cseppkő)? 
(A barlang neve, a képződmény hossza.)

2.4 Melyik barlangunkban található a legnagyobb zászló, drapéria vagy 
függöny formájú kaldtképződmény? (A barlang és képződmény 
neve, méretek.)

2.5 Hol található a legnagyobb barlangi mésztufagát? (A barlang és 
a képződmény neve, méretei.)

2.6 A leghosszabb (legnagyobb) heliktit? (Pontos leírás.)
2.7 A legnagyobb gipszvirág? (Pontos leírása.)
2.8 Hol található a legkülönösebb barlangi kaid, aragonit képződmény? 

(A barlang neve, a képződmény pontos leírása, fényképe.)

3. FELSZÍNI KARSZTJELENSÉGEK
3.1 Hol található hazánkban a legnagyobb töbör (töbrók?) (Földrajzi 

helymeghatározás, a dolina átmérője, mélysége, negatív térfogata.)
3.2 Ugyanez a kérdés uvaláróí.
3.3 Melyik a legnagyobb polje hazánkban? (Neve, fekvése, méretei, 

esetleg genetikája.)
3.4 Melyik a legnagyobb összefüggő karrmező? (Hol található, kiterje

dése.)
3.5 Hazánkban melyik a legnagyobb nyílású sziklakapu, kőhíd, 

felszakadt barlangjárat hídszerű természetes maradványa? (Neve, 
földrajzi helymeghatározása, a kapu külső és belső méretei.) 
Fénykép kívánatos.

3.6 Hol található hazánkban a legnagyobb magányosan álló mészkő 
vagy dolomit sziklatorony, kőbérc, sasbérc? (Lehetőleg méretada
tokkal.)

3.7 Hol található Magyarországon karbonátos kőzetből álló kőgomba, 
ingókő? (Lehetőleg méretekkel.)

4. KARSZTHIDROLÓGIA
4.1 Melyik a legnagyobb vízhozamú karsztforrás hazánkban? (Név, 

földrajzi fekvés, vízhozamadalok.)
4.2 Melyik a legmelegebb és a leghidegebb vizű karsztforrás? (Az 

előző adatok, hőfokkal kiegészítve.)
4.3 Hazánkban melyik a legnagyobb intermittáló forrás? (Minimum

maximum vízhozam, a két kitörés közötti legkisebb és legnagyobb 
időtartam, ill. egy-egy kitörés leghosszabb időtartama.)

4.4 Melyik a legnagyobb, barlangban fakadó forrásunk? (A barlang 
neve, hol található benne a forrás, vízhozama.)

4.5 Melyik a legnagyobb vízhozamú, ill. leghosszabb felszíni futású 
búvópatak? (A szükséges adatokkal.)

4.6 Melyik a leghosszabb földalatti patak (folyó)? (Hossza légvonalban 
a víznyelőtől a forrásig; ha 'amert barlangjáratban halad, annak 
adatai.)

4.7 Melyik a legnagyobb természetes barlangi tó? (Hol található, felszíni 
kiterjedése, mélysége, vízmennyisége.)

4.8 Melyik a leghosszabb és a legmélyebb átúszott szifon? (A barlang 
neve, a szifon helye, ki és mikor úszta át először.)

4.9 Hol mérték barlangban a legnagyobb vízszintingadozást? (A barlang 
neve, időpontok, változás mértéke; írásos dokumentáció.)

5. EGYÉB BARLANGI ÉRDEKESSÉGEK
5.1 Melyik a leghidegebb és legmelegebb barlangunk, a barlangi 

szakaszt figyelembevéve? (A barlang neve, a mért hőmérsékletek, 
az adatok forrása)

5.2 Melyik barlangunk, ill. valamely barlangág a legszéndioxidosabb? 
(A barlang ill. barlangszakasz neve, széndioxid-tartalom, az adatok 
forrása.)

5.3 Melyik a legtöbb denevérnek szállást adó barlangunk? (A barlang 
neve és lehetőleg számadatok a denevérekről.)

5.4 Melyik barlangunk faunája a leggazdagabb? (A barlangban élő, ill. 
odalátogató fajok számával.)

5.5 Melyik barlangból kerültek elő a legrégebbi emberi emlékek 
(régészeti leletek), ill. emberi csontmaradványok? (A barlang neve, 
a leletek neve és kora, megtalálója.)

5.6 Melyik barlangról adták ki a legrégebbi barlangi képeslapot? a) a 
történelmi Magyarország területén, b) a mai országterületen. (A 
barlang neve, a kiadás időpontja, a kiadó neve.)

6. BARLANGÁSZ CSÚCSTELJESÍTMÉNYEK, TRAGÉDIÁK
6.1 Melyik volt az eddigi leghosszabb időtartamú földalatti expedíció? 

(A csoport neve, mely barlangban, mikortól meddig?)
6.2 A leghosszabb idejű egyszemélyes tartózkodás barlangban? (Ki, 

hol, mikor - kezdő és végző időponttal.)
‘ 6.3 Hol és mikor történt a legnagyobb mélységű és legnagyobb 

távolságú merülés vízzel kitöltött barlangjáratban, ki hajtotta végre? 
(A búvárvállalkozás főbb adataival.)

6.4 A magyar barlangkutatás történetében mikor és hol történt a 
legsúlyosabb, több áldozattal járó barlangi baleset?

Pályázati feltételek:
A pályázaton bárki részt vehet egyénileg vagy csoportosan, akárcsak 

egyetlen kérdés megválaszolásával is. A pályázatok a főszerkesztő címére 
küldendők meg (Balázs Dénes, 2030 Éld, Sárd utca 45.). Határidő: 1992. 
szeptember 30.

A pályázónak közölnie kell, hogy adatai honnan származnak. Ha 
szakirodalomból, csoportjelentésből stb. vette az adatokat, hivatkoznia kell 
a lorrásműre. Ha saját helyszíni vizsgálatokat végzett, mellékelnie kell a 
felmérés számítási adatait. A beérkező anyagokat felkért szakértők bírálják 
el, és az összesített eredményt a pályázók neveinek feltűntetésével a 
Karszt és Barlang soron következő számában közöljük. A sikeres pályázók 
értékes könyvjutalomban részesülnek. A „barlangi rekordokat" a szerkesz
tőség továbbra is nyilvántartja, és az újabb bejelentésekkel folyamatosan 
kiegészíti, esetenként közzéteszi.

Ezúton is kérjük a barlangok kezelőit, a nemzeti parkok iltetékes 
dolgozóit, hogy az adatgyűjtés, felmérés céljából jelentkező barlangkutató
kat segítsék munkájukban. Köszönjük szíves megértésüket.

A KARSZT ÉS BARLANG 
Szerkesztősége
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MUNKATÁRSAINKHOZ
Kiadványaink megfelelő szakmai és esztétikai színvo

nalának biztosítása, valamint a szerkesztőségi és nyom
dai munka megkönnyítése érdekében az alábbiak betar
tására kérjük szerzőinket.

A kézirat
1. A Karszt és Barlangban közzétételre szánt dolgozat 

terjedelme legfeljebb 8-10 gépelt oldalnyi lehet Ennél 
hosszabb cikket csak előzetes megbeszélés alapján, 
indokolt esetben közlünk.

2. A cikk fogalmazása világos, tömör és magyaros 
legyen. Kerüljük a cikomyás, hosszú mondatokat és az 
idegen szavakat. Fordítsunk nagy gondot a logikus 
felépítésre: alkalmazzunk alcímeket. Használjuk ki az 
illusztrációs lehetőséget, a képek és rajzok szemlélete
sebbé, érthetőbbé teszik mondanivalóinkat.

3. A kézirat kettős sortáwal gépelendő normál vastag
ságú (70 grammos) fehér papírra. Egy oldalra a szabvány 
szerint 25 sor, egy sorba megközelítően 50 leütés 
kerüljön. Az írógépen nem szereplő ékezeteket tintával 
külön írjuk be. Minden oldal bal felső sarkában tüntessük 
fel a szerző nevét. A kéziratot és írásos mellékleteit két 
példányban kell beküldeni, az egyik feltétlenül az eredeti 
legyen.

4. A  beküldött dolgozatokat a szerkesztőség szakmai 
szempontból ellenőrizteti Meggyorsítja a cikk közlését, 
ha a szerző maga lektoráltatja dolgozatát, és a beadáskor 
csatolja az érdekelt szakember véleményét.

Melléklet
1. A vonalas ábrák (rajzok, térképek) fehér kartonon 

vagy pauszon készüljenek fekete tussal. Az ábrákat 
célszerű a közlendő méretnél másfél-kétszeres nagyság
ban megrajzolni. A feliratokat öntapadós betűkkel vagy 
sablonnal készítsük el. A hosszabb szöveget tanácsos 
számozással helyettesíteni; ezeket aláírásként nyomdai
lag szedetjük ki. Felhívjuk munkatársaink figyelmét, 
hogy klisékészítéshez csak eredeti rajzokat vagy fotóel
járással készült reprodukciókat fogadhatunk el, xerox
másolatokat csak igen jó minőség esetén. A térképeken 
vonalas méretarányokat kell megadni. A kézirat szöve
gében hivatkozzunk a megszámozott ábrákra.

2. A fényképek 13x18 cm-es méretű, éles nagyítások 
legyenek. Nyomdai célra kemény, kontrasztos képek 
szükségesek. A fénykép hátlapjára puha ceruzával ttjuk 
fel a kép sorszámát és a szerző nevét.

3. Az ábra- és képszövegeket külön gépelve, két 
példányban kell beküldeni.

4. Az irodalmi jegyzék IRODALOM címszó alatt a 
következő példák szerint állítandó össze a szerzők neve 
szerinti ábécérendben:

Önálló eredeti műre való hivatkozás:
JAKUCS L. (1971): A karsztok morfogenetikája.

A karsztfejlődés varienciái -  tip. Akadémiai Kiadó.
310 p.

JENNINGS, J. N. (1971): Karst -  Canberra. Australian 
Nat. Univ. Press. 252p.

Folyóiratra való hivatkozás:
SZÉKELY K  (1990): Művészi barlangábrázolások a 

XIX. századból -  Karszt és Barlang, 1. pp. 33-38. 
WILLIAMS, P. W. (1978): Cave research in China -  

Trans. Brit. Cave Res. Assoc. VoL 7. pp. 123-129.

Ha ugyanazon szerzőtől több művet vagy cikket idézünk, 
felsorolásuknál a megjelenés időrendjét követjük. Ha 
ugyanabban az évben két vagy több műve jelent meg, 
az évszám után kisbetűket írunk (1978a, 1978b stb.).

Kérjük szerzőinket, hogy az egységes hivatkozási rend
szer érdekében a felsorolt műveket ne sorszámozzák. A 
szövegben a következő módon hivatkozzanak az idézett 
műre: JAKUCS L. (1971) vagy WILLIAMS, P. W. (1971).

5. Magyar nyelvű összefoglalás céljára külön nyolc
tíz sorban összegezzük a dolgozat legfőbb megállapítá
sait.

6. Idegen nyelvű összefoglaló céljára az előbbitől 
valamivel részletesebb szöveg szükséges. A fordításra 
szánt szöveget feltétlenül tőmondatokban fogalmazzuk 
meg, mert így nemcsak a fordító munkáját könnyűjük 
meg, hanem elejét vesszük a dagályos szövegből eredő 
félremagyarázásnak, téves fordításnak.

Összefoglalva az elmondottakat, a Karszt és Barlang
ban közlésre szánt cikk a következőket tartalmazza:
a) a kézirat szöveges része a szerző címadataival (2 

példányban)
b) ábrák és fényképek (1-1 eredeti példányban)
c) ábra- és képszöveg (2 példányban)
d) irodalomjegyzék (2 példányban)
e) összefoglalás (2 példányban)
f) összefoglaló idegen nyelvre történő fordításhoz (2 

példányban).

Az így összeállított anyagot a Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulatnak (1027 Budapest, Fő utca 68.
II. 201.) vagy közvetlenül a főszerkesztő (Balázs Dénes, 
2030 Érd, Sárd utca 45.) címére kérjük megküldeni.

A szerkesztőség -  a szakmai lektorálás után -  írásban 
nyilatkozik a kézirat elfogadásáról, az esetleg szükséges 
átdolgozásról vagy a visszautasításról. Utóbbi esetben a 
teljes anyagot visszaszolgáltatja a szerzőnek. A közlésre 
kerülő kéziratot és mellékleteit a szerkesztőség nem adja 
vissza, kivéve az eredeti színes diákat, ill. kérésre a 
fekete/fehér fényképet és az eredeti rajzokat.

A közlésre kerülő kéziratért, fényképekért és rajzokért 
a kiadó tiszteletdíjat nem fizet, de a 4 nyomdai oldalt 
elérő vagy ezt meghaladó tanulmányokról ellenszolgál
tatás nélkül -  korlátolt számban -  különlenyomatokat 
juttat a szerzőnek.

SZERKESZTŐSÉG
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