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TUDNIVALÓK
A BESZÉLŐ KÉPEK elöadásszövegeit
és űlmdlas oro zatrít
az illetékes
megyeí tanács
népmüvelési
alo s ztálya dijtflln':
nul kölcsönzí.
Az o das zállítás
költségei
C'. kölc sönző
hivatalt, a vís sz.asz.állltá s költs é!.S ei a kölcsönvevőt
terhelik,
Közé r dek, hogyaszövegkönyveket
s a ülm dí. so r o z atok at Ielhas z nálá suk után az onnr-l vis szakUldjük
a Megyei
Tanács
Né pruüve lé s Alosztály cuu r e. i\ kölcsönzött
előa dás szövcgekért
és díasor ozr-tokért
a kölcsönvevő
hívntel
anyagi felelöségjel
t'IJ,tozik. 1\ i~öveget
válteztatm
(álhux':'
ni stli.) ne ni s zabad. Külöuö sen klm éljük Et Itlmdías or ozró

í

é

tokat a k: rcolústól.
.1\' vetltettképes
elöadásokknl

1m pe solatos upr-s zt81: tok,
inditványok
és
s z r evé íele k közlését
é1 .\lf1gY[lT Fotó Dia
o sztálya
(Landle r .Ien ő-u. 28,) bú rk itől köszönettel
veszi.
Az 1949-i:iO-1951. oktntasi évrdban megjelent veitettképes
előadás szövcgek
és Iílmdias o ro z. lak clrujegyzáke
8. füzet
Lo rrtólnpjánr.k
hátsó oldalán találhr tó ,
1

é

7!',t

~'-,(\ 'JG
.~0dO

AZ

AGGTELEKI

CSEPPKÖBARLAXG

1, Az aggtelek!
c seppköbrulangb
a visszük ej néztiínk et.
A barlangot
a viz rnunkája
ho zt a létre. Ezért, uuelött
barlnngí
sétánkat megkezdenénk,
Isurerkedjunk
meg a

vi z kör Ior gúsűval
2.

,\ hegyek
cseppekben

4. A viz

hull

r.z

termész

etbcn.

to rny o sulnak.

Ncuisokárn

sü rt;

eső.

e sőx iz sok köz ettörrneléket
sodo)'
rakja le,
te r mé s z e tlo rrnúl
hatá sát látjuk
e képen is. ;\

3. ,\ szlklákr
magával

L'

felett Ielhők

ól lczuduló

és ezt

rt hegy lábánál
ó

gyorssodru
heg:-yipatakok szíklal.at. kőzetdarabokat .görgetnek. E kőzetek egymáshoz
s urló dnak, s ezáltal kopnak, ap ró zódnak.
5. Repülögéprot
ilyennek lálSzikll1indell
Iolyó, amelyik már
nem hegyek lJi7(jlt, hancin a síxsagon folyik, Seb es sége
lecsökkent, Lassu folyú:;s:1 nagy kanyarokat il' Je, míközben apró l:::micsol:at, liouvkrn , iszap ot és oldott kőzetanyagot
szállít, halmoz fel.
6. A folyók a távoli tengerekbe
ömlenek •• \ tengerbe
jutott
viz párolgás,
majd csapadék ut jún lsroét víssznke rUI a
szárazföldre.
Ez a viz állaudó körfo rgása •.
70 E képünk D vi-' :~(irfoq;úsd! s ze-ulélteti,
,\ tenger
vizi'
[: Nap melegénc k i.ii.tásúr" púl'olo[;, ;\ pát'a felhők Io rruajában aszú raztöld
fölé 1,c rüí, nwjd nunt csupad é k a
Föld telszíné re hull. A Föld íel szinén fl viz 1.1. rué lycdé sek
felé íolyík, Egyrésze ismét visszatér El tengerbe, E kö rforgás közben a viz koptatja, pu s ztitja a hegyeket,
szálIitja anyagnkat és végül lerakja a tengerbe.

8. Vetített szöveg ~
A folyók áltn.l a tengerekbe
leülepednek a tungerlcnékre,

hordott törnelékanyagok
nz oldott anyagok pedig

9.

kiválnak a vízből, Igy keletkezett a kősó, gipsz, dolomit
és a ruészkö,
Ki gondolna arr a, hogy ennek az aggtelek-környéki
mé szk
hegynek az anyaga több iuillló évvel ezelőtt
a tengerben keletkezett, Hazánk területet
u, l, több mílló
évvel c zelött tenger bor-ította, A ~i ré szköhegyek n hajdanl
tenger maradványal,
Aggtelek község víagyar or-szág északi határán, Miskolc
városától mintegy 50 km távolságra fekszik. Ez a község arról nevezetes, hogy határában van a világ egyik
legnagyobb cseppköbarlangja, Hazánk e páratlan terrnészeti érdek.ességét,
vasuton, autó buszon, ma már minden dolgozó könnyüs zer r el íelke reshetí,
A barlangnak
több bejárata vpn. Képünkön a J ó sfaíő-í
bejáratot látjuk,
Ezen a térképen az aggteleki barlangot a keresztben
futó va stag fekete vonal jelzi. A barlang teljes ho suza
23 krn, Ebből 8 km-e s szakasza,
melyet a tér képen a
pontozott vonaltól balra látunk, a Csehszlovuk
Köztár-.
saság területére esik. Most először azt vizsgc.Újuk meg,
hogy keletkezik a barlang ')
Vetitett szöveg.
i\ barlangok a Föld fejlödése, változá saí folyamán alakulnak ki. Idővel a barlangok beomlás, vagy feltöltődés
követke ztében elpusztulnak.
Eképen
íels zínr e törő forrást látunk, A viz egyrésze
elpárolog, elfolyík, a másik része a talajba, a kőzetek
repedéseibe
szivárog.
Mílyen hatást. vált ki a viz a
mé szk területeken 7 Ennek megértéséhez
ismer-nünk
kell a szénsav tulajdon ságáí ,
A s zódavlzben, szénsav nevu gáz van, rrely buborékok "
alakjában látható. A szénsav tartalmu viznek az a tulajdonsága, hogy oldja a meszes kőzeteket. Az esőviz is
szénsavat tartalmaz. Ezt a levegőben. lévő szénsavgázból veszi.
i\ szíklákon lefolyó szénsavtartalmu
esővíz oldja a mészkő íels zínét, Ebből származtak a képen látható erek é s
vájatok,
ö

10.

110
12.

13.

14,

ő

15.

16.

17. 'fI,z fl,ggtelek környéki mé szkőliegyck Iels zinón ilyen ber ogyás ok láthatók, Ezek ugy keletkeznek,
hOGya talajon átszivárgó viz feloldotta a kőz eteket, A finom repedé sháló zatok egyre tágulnak, esőzések és hó'olvadáso k
idején ezeken keresztül zudul a mélybe D. viz. Tehát a
kitágult repedések b eomláaa következtébeu
keletkeztek
ezek a mélyedé sek.
18. Ha az igy keletkezett mélyedés aljába agyagot hoz a viz,
a járatokeltömődnek.
A viz felgyUlemlik a mélyedé sberi
és tó keletkezik. Igy jött létre a képUnkön látható Vör östó iso
.
19. Az elhangzottakból most már világosan megérthető:
miként keletkezik a barlang"
Képeken láthatjuk, hogy a
viznyelők repedéseín át a köz ctb e futó viz az enyhébb
lejtésU, majdnem vizszintes
r-epedé seken is átfolyik. A
viz ezeket tágítva, barlangot hoz létre.
20. A kialakult barlangban folyó viz a repedéseken
át ismé t .
utat talál a mélység felé. • • •
21.., ••••
ahol az előbbihez hasonló ruódon ujabb barlangrendszer alakul ki a régi ba rlangrcndszer
alatt. Ezt az
uj barlangot viz tölti ki.
22. Képünkön a Jósvaíő-í barlangbejárat
alatt felszínre bukkanó forrást látjuk. Vize a repedéseken
eltűnő barlangi
patakból ered. Ez a viz hosszu földalatti utat tesz meg.
Az aggteleki barlangból
mintegy 30-34 m mé)ységbe
bukik alá egy eddig még íel nem kutatott alsó barlangba,
23. fl, barlang vize nencsak oldás utján tágit ja az üregeket,'
hanem koptatással is. A képen látható kavics és homokszemeket a viz sodra ragadta magával. Mozgásuk közben su rolták, koptatták az
re g falát, szélesitették
a
barlangot.
24. fl, képen kavics és homok felhal modózást látunk. Olt,
ahol a viz folyása lassubb, lerakódik a szállitott homok
és kavics.
25. fl, szebbnél-szebb
cseppkőcsoportok
is a viz épitömunkájának eredményei.
Lá s suk, hogyan keletkeznek?
.26. Ha egy pohárban néhány napig vizvezeték, vagy kutvizet hagyunk, a pohár oldr-lán a viz szinének magasü

;)

ságában szürke,
hártyaszerU
bevonat, nészkíválás
képzűdík. Ez azt bizonyit ja, hogy a vizben oldott mész van,
rnely a viz elpárolgasa
után maradt vis sza,

27, :\ hegy repedésein
viz szivár'og a barlangba,
A barlang
mennyezetén
megjelenő vizes eppből felszabadult a szénsav. ,\ mé sz vékony hártya alakjában klválik belőle. Ez
még parány!
m en.tyi ség. De a sokrnilJió vizes eppböl kiváló mé szhártyúból
már filggő cs eppkővek,
kőc sap ok
kelétke znek,
2~L Ezek a kialal .•.uló

és .r;yeriyacseppekre
emlékeztető,
n"lég
igen vékony kőc supo k. Enyhe
rínté s r e rögtön
letör":'
nek. Idül,ö71'f'!1 a kőc sapok vHstago(l:'lD,k, Alakjuk. nagyságuk
a csepegés
re~:élf;zer:teJcI1!;('g~től, suruségétöl
s
a viz més aartar 'lától fUgg, t\ képen látható 10-15 cm-es
vékony
köcsap
klalakulásához
évtizedek re volt szük ség,
A barlang
m ennye zeté r ől, vagy ct köcsap
végéről
a
gyorsan
azívárgó
\ izcseppek
lehullanak
a barlang
fenekére.
Ezekből is kivúhk a mé sz anyag, Képünkön
világos foltok jelzik ct. kivált
rnész anyagot,
Az egymásra
r-akodó vékony
mé sz rét eg ekb ől fölfelé
növekvő
cseppkő, ugynevezett kőgyertya !':épzűdik.I\épünkön kialakul c:! kts kőgy e rtyákat látuni.,
L hasonlatossága nitatt a képződnényt
kr okodií-s zájnak nevezték
ci.
Ha ugyanarra
a helyre. gyors egymásutánban
hullanak
a cseppek. akkor szabúlyes
alaku kőgye rtya keletkezik,
E kőgye rtyák núsíél mércrtől
l~özell
mére ríg nuntegy
3000 v alan alakultak ki. Míntha
c sak a történelem
időruér-öjét látnánk itt. ,\z első cs epp keletkezés ekor pl,
Európéban
még ft rabs zolgaság
uralkotlott,
Ha 11er:1minclig ugyanarra
a helyre
llullnnD.k Ll v izcs cppek, akkor szabálytalan
alaku kőgyertya
képződik, D.lngy
azt a kép 'balíelén álló cs eppkövön láthatjuk,
Kőgye rtyák és köcsapok
növekedésük
k(5211el1 (js sz cernek. Igy keletkeznek
a cs eppkőo sz lopok ,
fl. cseppkőoszlopok
válto zatos forraált leitjuk ezen ,~ Lür': ""
i\ kialakult caeppkőoszlopok
alól LI viz olykor kirt'l': sn i:,
é

é
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30.

31.

é

32.

33,
3-t.

35,

agyagot,
4

n barlang

feneken

nlc[;indul

:'1 C~ie[)pj;ÖJ\éI'?Ö':'~:'"

36. A barlang egyes helyein kUlönös kögátakat látunk, melyek
kis medencéket alkotnak. Ezek a kőgátak is mészkőböl
keletkeznek.
/ 37. A víz épitö ruunkája következtében olyan helyeket is ta':'
lálunk, ahol alig lehet lárn! a cs eppköc ek erdeje, a kőcsapot sürü fUggőnyszerli töruöttsége nlatt, A cseppkö-'
vek mínd több és több helyet foglalnak el. Közbcn a barlangüreg térfogata állandóan csökken. :\z eredmény: köcsapok és a kőgyertyák járhatatlanná teszik a barlangot,
lassan eltömik fl járatokar,
.
38. Más esetekber. nem az «ltömödés pusztitja el a barlangot, hanem :( beomlás i tr/-egy barrang kíalakulásátó l
a teljes elpusztuíásáíg
sok-sok ezer esztendő telik .el,

A TOV"\BBI Kf:p EKET ,LASSABJ3A~VJ.::TITSUK, HOGY i\ NÉZÖK
TOV1\DB GYÖNYÖnKÖDm:S~,E'NEI\ BE~1iiJK.

39. Az eddigiekben megismerkedtünk

a barlangkíalakulás
és
cseppkőképzödés
íolyamatáeal. J\lost tegyünk egy sétát:
az Aggteleki bejárat részen, hatalmas, rreredek rné szkőszlklát látunk. Ennek • • • • •
'
Iábánál
van
a
barlang
Aggteleki
bejárata.
\'!il1tha
csak
40"
valami meseszerU taj clevencdne
meg szemünk elött..
;\ bejárat után nindjárt hatalmas' e sa rnokl.r. jutunk.
\!egkapó látvány tárul elénk, í1Il ilko r a tóhoz érkezünk,
amely a patakok öasz eíolyásuból
keletkezett. A kr ístálytiszta vize vís szatükr öz! a bar lang széles fehér falait;
A lúto:;atók fl fél krn hosszu tavon cs ónakkn-ándulast
tehetnek.
il barlang) tó lefolyó 'vize, helycnkint festol víz eséseket
alkot !\ Ierohanó viz mornjlásának zaja a távoli barlangrészekbe
is elhallatszik.
.
A barléUlgut átsz clík kiscbb-nagyobb patakok. i\ képen lát:'
hat» patakocs.,u \'i/é1Jöl vörös més zk vált ki. Ez a vörös mé szkö lávaíolyamra 'emlékeztet.
ő

,)

45. A patak

partján,

szebbnél-szebb
cseppköalakzat
mellett
az ugynevezett
Matyórojtot
látjuk.
Ez a barlang egyik legszebb
része.
Gyönyörű színekben
pompázik.
A feketétől a nar anc s s zlnülg. majd nun-len
szint megtalálunk
rajta.
46. Ez itt a törpék-szinháza
nevü bar'langrész,
Az ureg ma-'
g as sága csupán
50 cm. A Iolya-nato san képződő crew
kövek lassan
elzár ják az egész üreget.
47. Ennek a kögyertyának
a tetején papagaly
madárhoz
hasonló forma alakult ki. A 2 m magas oszlop neve ezért

megyünk el. Képünkön

, papagá],

48. Korrnányzatunk
nagy ös s zegeket fordit a barlang
kíép
tésére és karbantartásara,
A nehezen
járható szakasz okon, ma már jól kiépített utak
s védőkoriátok
könnyitik
meg a közlekedést,
49. Sétánk során az oldalágakban is szebbnél-szebb
cseppköképzbdményck
GYönyörködtetik
a látogatókat.
\leglepö
látvány, amiker az oszlopok a villanyfényszoró
sugaraiban csíllognak.
50. Helyenkint
délszaki
növényekhez
hasonlitható
s ziue s
cseppkövek
mellett haladunk
elo
51. Mintha a mesebeli
bubuskemencét
pillantanúnk
meg,
olyannak tüník ez a fehér-barnáskék
szinekben
tündöklő
cseppkőképződrrány,
'
52. A barlang
egyik legszebb
képz ődménye a Csípkés-kut,
A sür-un csepegő
és szétporladó
vízből
c sípkes z e rü
mé s zkiválások
jöttek létre.
53. A .Ió svafő-í ágban hatalmas
Impalaku
cs eppkbtöm eg re
találunk. A képzödmény
különös
csillogással
gyéuuurtra
.emlékeztet,
Innen ered a neve:
Gyémánthegy.
54. Most, mintha egy ősrégi
vár romjait látnánk. Itt megíígyelhetjlik
azt, ahogy a köcsap
és kőgyertya
összeér.
A cs.cppkövek mintegy 130 év alatt értek ÖSEjZe.
55. A barrangban
nagy számmal
ta íálhatunk
élülény ekpt,
amelyek szervezetükkel
a barlangi
életkörülményekhez
alkalmazko dtak.
56. A növényvilág
képviselői
közül legelterjedtebbek
a napfényt is nélkülözni tudó kalapcs
gombák,
í-

é

6

57. Ez egy alacsonyabbr
endü gorubaíajta, a br.rlangí fonalasgomba. Lámpánk fényét a gomba fonal szálai között lévő
harmate seppek verík vissza.
'
58. i\ íelszín ről a hordalékkal
együtt, növénvmagvak
is kerülnek a barlangba. Ezek kícsí rázou hajtámit látjuk a képen.
Az ilyen besodrodott
magvakból kikelt növények nem tudnak alkalmazkodni
a barlangi
életruódho z, napfény
hiányában hamaro san elpusztulnak.
59. Az állatvílág a uövényvllágnál
lényegesen
gazdagabb.'
A képen bemutatott
bogár
csak az aggteleki
cseppkőbarl .ngban található. Ezenkivül s zámos bogár. rák, pille,
csí.,«, kétéltü és emlős él a lxrlangban,
'
60. A vízben nagy tömegben élnek a fél centnnétor
nagyságu vak-rákok.
Szemük a br rlang állandó sötétségében
feleslegessé
vált és vls szatejlö dött, Helyettük tapogató
csápjai tökélete sedtek ki.
61. A külvílág ról
rkez
vi/-i götéket
sodor a barlangba.
Ezek se-n tudnak az uj kö rnye zethez
alkalnnzko dní,
tehát hamarosan
elpusztulnak.
62. A mé s zk öb en, melyben
a barlang kialakult,
többmillió
évvel ezelőtt élt tengeri
állatok maradványát
találták a
tudósok, ilyen ,1 kép közepén
látható ősmaradvány
is.
63. A barlangi
sutú sok során
el őke rült, megkövesedett
csontmaradványokat látunk m ost, Sokezer
évvel ezelőtt
barlangi
medve élt a bar-lang b ejar aaíhoz
közelfekvő
ür-egekbeu,
64. A barlangban
talált menedéket
a' hideg elől az őeember
is. Többezer
év elötti tüzhelyét ásatások tárták fel. Ezt
a helyet szaggatott
vonal jelzi.
.
65. il tűzhely mellői agyagedények,
kő- s c sontsz er sz émox
kerültek
elő. Az ötezer
évvel e zel őtt készült
edények,
unom vonalas
rajzának
kidolgozása
az akkori
itt élő
emberek
viszonylagos
társadalmi
fejlettségét
biz onyitja.
il leletek nugy részét a .\1agyar Nemzeti \11Jzeumban
látl.atjuk,
66. A/ aggteleki
cs eppkőbar-Iaugot
s kör'nyé ket hazánk
tliL·:.i természeti
széps égével ~·s értékével
együtt népi
demokráciánk
védetté nyilvánitolta,
hogy fenntartsa
ezt
é

ő

á

é

é

a ritka természeti
kín ce et a még utánunk köv etk e z
nernz edéke k számára
is. Gondoskodott arról is, hogy
nunden dolgozó számára hozzáférhető és könnyen elérhető legyen, A,' ~gtelcki baríangot ma rrár évente tízezrével ker-esn, .el a tanulnívágyo dolgozók.
67. Aggtelek a Jósvafő erdövei bornott környék e hazánk
egyik legfestőibbhegyvidéke
közé tartozik. il barlang
vílághlrü szép ségén kívül, szebbnél-szebb
kír-andulásí
lehetősé get is nyujt e v ídék,
68. \10. már nunden dolgozó Igyeks zik ineglsnnrní hazánk \
te rmész etí szépségeit, Ag~1elek sz eretettel várja D. kiő

1
'1
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randulókat,
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i\ tI3eszélö
Képek- 1949-1950-1951,
oktatást
évadban
Jelent elöadás szövegeínek
s íllmdla sor ozr.uínak
é

m er-címjegy-
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z exe ,

Szabad föld Téli Esték;
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom (5z':-1, sz.)
[lépek a s zovjet ko lh o zok életéből" (5z.-2. s z.)
Sz ovjetunló,
rt bé ke ő re (5z.-3. s z.)
Sztálín
élete (Sz..4. s z.)
Mo s zkva felé te kín t a világ (Sz,.5. s z.)
A szovjet falu kultu r-é lete (5z..-6. sz.)
Felszabadult ország -: felszabadult nép (5z.-8. s z.)
Országos Mezőgazdasági
Kiállítás és Tenyészállatvásár
(5z.-9. sz.)
Aratás a nagyszénási
• Dózsa. termelőszövetkezetben
(Sz.•..•
10. sz.)
Boldog [öv önk - ötéves tervünk (5z.-11. s z.)
800
míllíö
e nbe r a békéért
(Sz •.••12. s z.)
A kö r-eaí nép har-ca
a szabadságért
(5z..-13. s z.)
Második pa ras ztkütd ötts günk utja a Szovjetunióban
, (5z.-14. sz.)
Ké pe k néphad se r-e günk
életéből (5z.-15, s z.)
Faekétől a 't rakto r íg' (Sz.,..1G. s z.)
Hogyan él a péri • Mío su r-ín r termelőcsoport
pa r-as zts
(Sz•...
17; s z.)
"
Hogyan él akistormási
.Úózsa4 tc r-me lös zövctke zet
parasztsága
(Sz..-18. sz.)
Agyapottermelés
(5z.-19. s z.)
Zöld íutó sz alag (5z':-20. s z.)
Sport; egészségvédelem
(5z.-21. s z.)
é

Lépek
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Lépek CI .Szovje íun ió b l (Szu.-L s z.)
Tavasz aholhozban
(Szu,"",2s z.)
ó
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