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A visszatért aknaszlatinai sól)ánya a i)éiizü{íymiuisztériiun

liatáskörélu' utaltatott, a rozsnyói állami vaséu-chányászat pedifi a

m. kir. állami vas-, és acéljíyárak ügykörébe. Az iparügyi minisz

tórium bányászati osztálya megvásjírolta, reorganizálta és üzembe
helyezte a esuesomi antimou-aranybányát és helyreállító munká-
latokat kezdett a esehek által beszüntetett aranyidai ércbányászai-

nál, ezek az iijranyitási mveletek máris elérték egészen az ércte-

lepekig és azzal a reménnyel bizUvíuak, hogy az aranyidai bányászat

talán újból fel éleszthet.

A kincstár olajkutatási és termelési üzemei a Bükkszéken
lehetséges szerény keretek között továbbfolytatódtak. Egy a mez-
kövesdi geofizikai maximumon lemélyített mélyfúrás csak olajnyo-

mokat kapott és az alaphegységbl hatalmas (.áüO liter/pere) mennyi-
ség gyógyvizet tárt fel. A Kárpátalja kiürítése alkalmával a

cseh kincstár által Krösmezn hátrahagyott üzemképes fúróberen-

dezést a bányászati osztály átvette, s a fúrást folytatja. A nagy-
bátonyi mélyfúrás az oligocén alsó zónáiban 1300 m alatt mozog,
de eddig csak olajnyomokat kapott.

A Szabadbattyán mellett emelked Szárhegyen ólomérckuta-

tást kezdtünk és olyan biztató nyomokra akadtunk, amelyek indo-

kolják azt, hogy a kutatá.sok tovább is folytattassanak.

V. A GEOFIZIKAI KUTATÁSOK
A báró Eötvös Lóránd geofizikai intézet szeizmikus, reflexiós

mérésekkel ellenrizte a még maga báró Eötvös által Bugyi, Nagy-
krös, Kecskemét vonulatában végzett nehézséger mérések ered-

ményeit.

A Magyar Amerikai Olajipar B. T. lispei ásványolajtcrmelése

a folyó évben már számottev nemzetgazdasági tényezvé fejldött

az Iparügyi minisztérium ellenrzése és támogatása mellett.

Az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet 1939-ben Dr. Fekete
Jen összeállításában közreadott jelentésébl komoly munka el-

végzésérl lehet tudomást szerezni. Szerény, de öntudatos történelmi

visszapillantáson kívül a fejldés határozott jeleit látni, mikor meg-
tudni, hogy rendszeres torziós-, graviméteres-, földmágneses-, elekt-

romosmérésekkel veszik fel a bányászati szempontból fontos helye-

ket. Arról is értesülni, hogy a fúrólyuk ellenállásának és porozitá-

súnak mérését is végzik már nálunk. Büszkeséggel és elismeréssel

kell gondolni az országnak az egyik legfontosabb kutató intézetére,

melyhez a kölcsönös egymásrautaltság szoros szálai fznek.

VI. A BAELANGKUTATÁSOK.
Borlangkiitatás terén a letnt évben jelents haladásról szá-

molhatok be, amennj'iben barlangkutató egyesületeink és egyes bar-

langkutatóink mködésükkel minden irányban szép eredményeket
értek el.

A Várhegyi barlangot az Uri-utca délkeleti irányában öt új
terem feltárásával és idegenforgalmi rendezésével bvítették. Az
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elz években megindult propagandát ebben az évben a visszakerült

káirpátaljai vidékre is kiterjesztették. Annak dacára, hogy az ide-

genforgalom az egész országban csökkent, a barlangot mégis 4633

látogató kereste fel, ezek közül 451 külföldi volt,

A Pálvölgyi barlangban a Lóczy-teremböl a mélységben fekv
Khid-teremig vezet sok régi, nehézkés lépcst korszer betóai-

lépcsökké építették át, miáltal a nyilvánosság számára a barlang-

nak ezt a terjedelmes, pompás szakaszát hozzáférhetvé tették. A
barlangot 5488 látogató kereste fel.

A Baradla-barlangban fleg a visszakerült hosszúszói szakasz-

ban történtek nagyobb munkálatok. Ebben több olyan részt fedeztek

fel, amelyeket a csehek nem ismertek. Az egész szakaszban Ú3ra

kellett építeni a villanyvilágítás berendezését, mert a csehek ma-
gukkal vittek minden elmozdítható tárgyat. Ugyanez történt a me-
nedékházban is. A hosszúszói szakaszt három hónap alatt felmérték

s elkészítették 1 : 2000 léptékben az egész barlang térképét.

Az aggteleki szakaszban a Stix-patak fokozott duzzasztásával

megnagyították az itteni tó terjedelmét. A jósvafi völgyben, a bar-

lang bejárata alatt megépítették a régóta tervezett völgyzárógátat

és vízertelepet, úgy hogy újabban ennek áramával világítják a

jósvafi szakaszt.

A barlangot közel 40.000 látogató kereste fel. A látogatottság-

nak ez a csúcsteljesítménye fleg a Felvidék visszacsatolásának

köszönheti a barlang.

Kutatás is történt a barlangban éspedig a hosszúszói sza-

kaszban, ahol egyik helyen neolitkoiní falirajzckat fedeztek fel.

Ezen kívül ásatás nyomán, két méter mélységben, mésztufapad alatt

barlangi-medve csontokat és tzhelyeket leltek.

A kutatások egyébként kiterjedtek a visszacsatolt karsztvi-

dék többi barlangjaira is, így megvizsgálták és térképezték a pel-

sci Nagy-hegy zsombolyait, a Szilicei jégbarlangot, a Pelscardói

barlangot és még egynéhány más barlangot.

Történtek a letnt évben egyéni kutatások is. K a d i c Otto-

kár dr. a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ásatást

végzett a felstárkányi Pesk-barlangban. M o 1 1 1 á r i a dr. a

m. kir. Földtani Intézet megbízásából kutatott több hazai barlang-

ban. Végül Kerekes József dr. karsztgeológiai vizsgálatokat

végzett a hámori Szinva- és Forrás-völgyben.

Mindezek a megjelent munkák, geológiai felvételek tanúsít-

ják, hogy 193í)-ben az intézetekben éis a terepen a geológusok igye-

keztek munkájukkal a nemzet érdekeit szolgálni. A tavasz jól in-

dult, hazatért a Kárpátalja, régi munkaterület tért vissza új kér-

désekkel és új lehetségekkel.

VII. A M. KIK. FÖLDTANI INTÉZET IVIÜNKASSACl A AZ 1939.

ÉVBEN.

A visszacsatolt Felvidékkel és Kárpátaljával megnagyobbo-

dott Magyarországon szükségessé* vált a geológiai munkaiatokat


