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FŐTITKÁRI KÖZLEM ÉNYEK

Kedves Tagtársam !

Választott testületetek, a Választmány 1993. május 3-án elfogadta pályázatomat, 
így a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat főtitkára lettem.

A megbízatás megtisztelő, de egyben nagyon nehéz is. Ez alatt nem a társadalmi 
munkában végzendő, jelentős elfoglaltsággal járó napi teendőket értem, hanem azt, hogy 
■írsulatunk rettenetesen széttagolódott.
™  A tagság jelentős része egyáltalán nem érdeklődik a Társulat ügyei iránt, rendez
vényeit nem látogatja. Alig néhány ember van, aki foglalkozik az-ügyekkcl, ezek azon
ban—tisztelet a kivételnek!—saját szakállukra dolgoznak, senkivel, - se tagsággal, se el
nökséggel, se választmánnyal—nem egyeztetnek.

A személyi ellentétek közismertek. Több elnökségi tag nem akar a továbbiakban 
vállalt feladatainak megbízatása végéig eleget tenni, ezért lemondott. Mostanra sikerült he
lyüket betölteni, és egy egységesebb, jó szellemű, módosult összetételű elnökség állt föl.

Szeretném, ha az új vezetőség határozottabban kezébe venné a dolgok 
irányítását, és sikerülne a tagokat—az egyénieket is!—közelebb hozni a vezetőséghez. 
Nagyobb érdeklődésre számot tartó programokat kell szerveznünk, el kell érni, hogy a 
csoportok igényeljék a Társulat segítségét problémáik rendezéséhez.

A különböző munkalehetőségeket—ha vannak—a széles tagság felé is publikálni 
kell. Meg kell próbálni anyagilag stabilabb alapra helyezni a Társulat működését.

Ehhez és bármilyen egyéb társulati ügyben várom a Te jobbító szándékú 
észrevételedet, javaslatodat is, hogy megvalósítása esetén közös ügyünket szolgálja!

A Választmány tagjai közül Maucha László elnökségi tag lett, így az 
Alapszabály értelmében az eredeti, 1991-cs küldöttközgyűlésen a választmányi póttagok 
közé a legtöbb szavazattal bekerült Rónaki László lett automatikusan a Választmány tagja. 
(Ha nem vállalja, Fónyad Béla következik a sorban.)

A titkári értekezlet a reszortokat a következőképpen osztotta el a titkárok között: 
tudományos titkár: dr. Lénárt László
kutatási ügyek felelőse: Adamkó Péter
csoporttitkár: Ézsiás György



Szablyár Péter helyének betöltése őszre marad. Célszerű lenne olyan személy 
beválasztása, aki, ha gazdasági titkár szerepét nem is vállalja, de a "gazdasági 
menedzseléssel" tud foglalkozni.
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Leél-Őssy Szabolcs 
Jotitkár

1135 Budapest, Szt. László u. 27.

FELKERES

A társadalmi és gazdasági rendszerváltás eddig kevés nyomot hagyott 
Társulatunkon. Három év elteltével azonban fontolóra kell venni, hogy az új körülmények 
között miként oldjuk meg a Társulat gazdasági ügyeit, elsősorban a finanszírozását. Az 
évek óta folyó viták támogató- és érthető ellenérzések összecsapása után kialakult az az 
elképzelés, hogy a mindenkor megszerezhető támogatások mellett (rosszabb esetben 
helyett) a Társulatnak elsősorban a saját erőire kell támaszkodnia, méghozzá a teljes 
tagság támogatásával, vállalkozások útján.

Egy alapvetően tudományos célokkal működő társulat esetében a vállalkozás 
első látásra fura szerepet tölt be, ezért az alábbiakban tisztázunk néhány dolgot.

Mire vállalkozhat egy tudományos társulat?



tevékenység felfut, a forgalommal arányos mértékű adminisztrációt (pl. mellékállású 
pénzügyes) kell létrehozni.

2. A Társulat maga vállalja a munkát és adja ki eseti megbízottaknak, alvállalkozóknak 
elvégzésre. Ebben az esetben a munka teljes szervezése, költségei, kockázata a 
Társulatot terheli és így alkalmasint magasabb haszonra tehet szert az 1. variációhoz 
képest. Ezzel szemben viszont előbb utóbb létre kell hozni vállalkozási irodáját, 
hiszen az ilyen tevékenység vezetése sem szívességből, sem amatőr módra nem 
lehetséges. A tevékenységhez igazodó méretű iroda dolgozói teljes, vagy legalábbis 

P  nagy mértékben a bevételek után nyerhetik jövedelmüket.

A két alternatíva vegyülése is elképzelhető, sőt valószínű és előnyös is.

- 5  —



- 6 -

ORSZÁGOS TUDOM ÁNYOS DIÁKKÖRI 
KONFERENCIA

A XXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Természettudományi 
Szekciójának üléseit 1993. április 4-6. között Szombathelyen rendezték meg a Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola szervezésében.

A földtudományok alszekción belül került sor a "karsztmorfológia" c. rész- 
alszekció üléseire, melyen 3 intézményből 6 előadás hangzott el.

Az előadókat zsúfolt tanterem közönsége fogadta, ahol a tudományos diákkör 
tajcllcge is komolyan előtérbe került. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy jól előkészített 
előadásokkal vitaképes előadók álltak ki a pulpitusra, s ez még akkor is igaz volt, ha az 
clövezetett anyagok megállapításaival messze nem értett egyet mindenki. Mindent 
összevetve az utóbbi évek szakmailag legszínvonalasabb konferenciájára került sor.

Az elhangzott előadások és elismeréseik:

Hargitai Eszter - Szigeti Ilona (BDTF, konz.: dr. Veress Márton): A keveredési 
korrózió jelentősége néhány barlang kioldódásában (II. helyezés és az MKBT különdija)

Szabó Levente (ELTE, konz.: dr. Veress Márton): A keveredési korrózió 
jelentősége néhány barlang kioldódásában (II. helyezés és az MKBT különdíja)

Makó Zsolt (BDTF, konz.: dr. Veress Márton): A "Füttyö Lika" környékének 
karsztmorfológiája (III. helyezés)

Bereviai Csaba (BDTF, konz.: dr. Veress Márton): Kísérlet a Csatkai Kavics 
Formáció elterjedésének kimutatására a Kab-hegyen és közvetlen környezetében 
(Megosztott Akadémiai Díjra felterjesztve)

Kerese Tibor (BDTF, konz.: dr. Veress Márton): Egy dachsteini terület 
karrformáinak vizsgálata (Természetvédelmi különdíj)

Fazekas Mariann (JATE, konz.: dr. Keveiné dr. Bárány Ilona): Összehasonlító 
karszt-talaj vizsgálatok (MKBT különdíj)

A rendezvény "házigazdája" dr. Veress Márton volt, aki ügyvezető elnökként 
egy nagyon jól sikerült OTDK-t hozott össze, amin belül kiemelkedően jól sikerült a végre 
önálló karsztos rész-alszekció. A

A konferencia előadásainak összefoglalóit tartalmazó kiadvány a Társulat kön> ^ 
tárában megtalálható.

Dr. Lénárl László

HÍREK

A Gerecse Barlangkutató Egyesület 1993 évi nyári kulalótáborát július 17-25 kö
zött rendezi meg a hagyományos gerecsei helyszínen, Pusztamaróton. A tábor munkaprog
ramja a Nagy-Pisznice és a Nagy-Gerecse barlangjainak kutatása. A táborban minden 
segítőkész érdeklődőt szeretettel fogadunk.

* * *



Félrevezető hír jelent meg a Műsorfüzet 1993 május-júniusi számában a Kesclö- 
hcgyi-barlang túralehetöségeiröl. A tatabányai Kcselö-hegy kőfejtőinek területére, így e 
barlangra is a Gerecse Barlangkutató Egyesület rendelkezik érvényes kutatási engedéllyel, 
a túralchctöséget is a GBE biztosítja

A Tatabányai Barlangkutató Egyesület az elmúlt időszakban a barlangban 
gyakorlatilag korlátlan túralehctöséget élvezett, mellyel többféle módon—így az említett 
Műsorfüzet-hírrel is—etikátlanul visszaélt. Erre a jövőben nem lesz lehetőségük.

Előzetes túraegyeztetés a GBE levelezési címén: 2800 Tatabánya, Táncsics M. 
u. 61., vagy telefonon

Juhász Márton: 34/332-983
Tolnai András: 34/336-702

Juhász Márton
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Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség megküldte Társula
tunknak a több alkalommal átdolgozott Alpintechnikai Biztonsági Szabályzat tervezetét 
véleményezés céljából.

A Társulat az anyagot valamennyi csoportvezetőnek megküldte véleményezés 
céljából. A tervezet az érdeklődök számára megtekinthető a Társulat Titkárságán.

Adamkó Péler 
titkár
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A Solymári Ördöglyuknak egy teljesen új szakaszának a feltárása jöhet számítás
ba. A régóta dédelgetett álom sok barlangkutató szívét megdobogtathatja. Az előzmények
hez tartozik, hogy 1971-ben volt szerencsém találkozni Pluhár Istvánnal, aki 40 évig 
dolgozott a nagykovácsi szénbányában. Viszont kevesen tudják, hogy a pilisszentiváni 
bánya tárnáin keresztül egészen Nagykovácsiig el lehet jutni. A két szakaszt 1955-ben 
kapcsolták össze (az Esztergomig húzódó szénmedence előhírnökei).

Pluhár bácsi elmondta nekem, hogy az egyik tárnán keresztül olyan természetes 
üregrendszerre bukkant, ami kísértetiesen megegyezik a Solymári Ördöglyukkal, annak 
"kistestvére". (Lásd Solymári barlang leírását Budai-hegység útikalauz 1966) Pluhár István 
azt is elmondta, hogy az üregrendszert nem tudta feltárni, mivel csak munkaidőben állt 
volna módjában.

Szeretném az MKBT vezetőségének bevonásával, a barlangkutatók 
közreműködésével Pluhár bácsi dédelgetett álmát valóra váltani, azaz az új barlangot 
feltárni.

AZ OKTATÁSI SZAKOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓJA

Az utóbbi időben több alkalommal tapasztaltuk, hogy a "barlangjáró 1^ 
(alapfokú) tanfolyam megszervezése körül akadt némi félreértés. Ezek elkerülése 
érdekében felhívjuk a csoportvezetők, tanfolyamszervezök figyelmét az alábbiakra:

1. Tanfolyamot bárki szervezhet, aki a kialakult és hivatalosan elfogadott 
előírásokat betartja.

2. A tanfolyam hivatalos vezetője (szervezője) felelős a tanfolyam be
indításáért, lebonyolításáért, adminisztratív befejezéséért.

3. A tanfolyam oktatói gárdájának összeállítása a szervező feladata. Oktató 
és vezető szervező esak olyan személy lehet, akinek minimálisan 
"barlangjáró 2" vagy "barlangkutatói" érvényes vizsgája van.

4. A tanfolyamot annak megkezdése előtt párhuzamosan be kell jelenteni a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak, ill. a Magyar



Természetbarát Szövetség Barlangbizottságának, ahol kérésre a 
tanfolyam tematikájával és esetlegesen oktatók nevének megadásával 
segítenek a szervezőnek.

5. A tanfolyam elméleti és gyakorlati vizsgájának pontos helyét, idejét, a 
vizsgázók létszámát a tervezett időpont előtt minimálisan 3 héttel írásban 
be kell jelenteni az 4. pontban szereplő mindkét szervnek, vizsgabiztost 
kérve.

6. Az írásbeli vizsgakérdések összeállítása az oktatók, ill. a szervező
|  feladata. A vizsgabizottságba a szervező (vagy az általa felkért oktató),

valam in t az  MKBT és az MTSZ BB képviselői vizsgabiztosként vesznek 
részt, egyenlő jogokkal. A gyakorlati vizsgákhoz. 20 fo felett 10 vizsgázóként 
további 1 külső vizsgáztató szükséges.

7. Az MKBT és az MTSZ BB vizsgabiztosai - előre történt egyeztetés alapján - 
szükség esetén helyettesíthetik egymást. Az egyik vizsgabiztos távollétében a vizsga 
csak akkor tartható meg, ha bizonyítható, hogy a szervezők felkérése időben 
megérkezett ugyan, de a vizsgára az illető szerv nem kívánt elmenni.

8. A vizsgabiztosok útiköltsége és a szokásos napidíja a rendező szervet terheli, 
melyektől a vizsgabiztosok eltekinthetnek.

9. A vizsgajegyzökönyvet (mely a vizsga helyét, idejét, a rendező szerv és a 
vizsgázók nevét, valamint a vizsga egyértelmű elfogadását, vagy elutasítását 
tartalmazza) a vizsgát követően 8 napon belül meg kell küldeni a vizsgáztatóknak, 
akik azt hasonló gyorsasággal továbbítják az MKBT-nek és az MTSZ BB-nek.

10. A vizsgaigazolványokat a vizsgát követő 30 napon belül ki kell adni.
11. A fentiek be nem tartása esetén a tanfolyamot nem áll módunkban elismerni, így 

magasabb szintű tanfolyamon való részvételre nincs mód.
Dr. Lénárt László 

az Oktatási Szakosztály vezetője
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FELHÍVÁS

Hazánk egyik nagy barlangja a Solymári Ördöglyuk! Szpeleogenetikailag, geoló 
giailag, barlangász-turisztikai szempontból is kiemelkedő értékű barlang! Kutatási helyként 
is igen izgalmas! Fokozottan védett barlang!

Ennek ellenére a barlang fokozottan lepusztuló cs szemetes állapotban van!
Ne keressük, hogy miért került ilyen állapotba, hogyan történhetett ez meg, in

kább tegyünk ellene!
A Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság a barlangot rövid időn belül lezárja. 

A túrázásokat, túráztatásokat hasonlóképpen szeretnénk megoldani, mini a Mátyás-hegyi 
és a Ferenc-hegyi-barlang esetében. Kéijük, hogy akinek bármilyen öllele, javaslata, 
elgondolása, hozzászólása van ezzel kapcsolatban, azt szóban, vagy írásban közölje a 
Társulat Titkárságán!
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BARLANGTÚRÁK A SZO M SZÉD O S ORSZÁGOKBA

6. rész:
Az Alsó-hegy szlovák oldalának két nagy zsombolya: 

a Barát-, és az óriás-zsomboly

A barlangok megközelítése: A két zsomboly megtalálásához szükséges a Társu
latban is megvásárolható Kása A. féle Zsomboly-atlasz, melynek 26. oldalán a keresett ob-^ 
jektumok 27-es, ül. 23-as számmal vannak illetve.

Miután a lornanádaskai határátkelőhelyen szabályszerűen átléptük a határt, és 
szlovák oldal felöl végre újra a XII. 39. számú határkőnél vagyunk már igen egyszerű a 
dolgunk. (Ez a határkő a magyar oldalról a Szabó-pallagról a Ny-i irányba haladó 
dózcrútról mintegy 1 km-re a vadászháztól É-ra a halár felé átvágva érhető cl.) Itt ugyanis 
a határ éles kanyart vesz, majd ÉNy-nak fordul. Ebből a "sarokból", a szögfelező 
egyenese mentén felfelé haladva éljük el a Barát-zsomboly monumentális beszakadását.

Az Óriás-zsomboly szádáját innen elindulva a határon 200 m rcl feljebb levő 
földút követésével közelíthetjük meg. Ez csak a térképen 43-mal jelzett beszakadásig visz 
(egy leágazással balra), ahonnan a beszakadás feletti magaslatra felkapaszkodva a Barát
zsombolynál ugyan kisebb, de még így is elég jelentős méretű beszakadás meglelhető.

Bejárási útmutató: A Barát-zsomboly (-56 m) nagynak mondható bejáratánál a 
beszállás pontjának a kiválasztása igen kritikus: a legjobb ha az ereszkedést a magasabbra 
felnyúló K-i oldal az akna szája fölé benyúló fáiról kezdjük meg, bevez.etöszár 6-8 m, 
utána egy kötélgyűrű + karabiner a legjobban behajló fának nem a tövéhez (fontos!), 
hanem a fejmagasságban levő elágazásához. Ez biztosítja a megfelelő felfekvésmentes 
kölélfutást.a kb. az. akna felénél található zöld színű fix nitlig. Innen az. akna bár nem 
olyan tágasan mint eddig, de nagyon szép oldás formákat mutatva, sajnos, a függőlegestől 
egy nagyon kicsivel eltérő szögben ereszkedik tovább. Ez leereszkedésnél nem okoz 
problémát, azonban felmászásnál kénytelenek vagyunk a kötél felfekvés megakadályozása 
végett a nittig végig lábunkkal eltolni magunkat a faltól. A kötél alján (60 m kötél 
szükséges), egy lejtős omladékkal borított talpú terembe érkezünk amelyből még nincs 
továbbvezető út. Maga az. akna azonban annyira látványos, az Alsó-hegyen 
megszokottakhoz képest egyedülálló formákat mutató, hogy emiatt önmagában is é rd em ^^  
ezt a zsombolyt felkeresni.

Az Óriás-zsomboly (-100 m) bejárata, sokkal kisebb mint a fent leírt Barát-zsom
bolyé. az első öt métert, a beszakadás aljáig - óvatosan haladva - gyalog is meg lehet 
tenni. Itt kezdődik az. akna beszállása, a jobb oldali falon kőiül, majd egy kicsit beljebb fix 
nittlül. Mintegy 6 m-t ereszkedve az tapasztaljuk, hogy valami nagy mélység van alattunk, 
a falak rohamosan távolodni látszanak. Itt egy kis párkányra kiállva még elérjük az akna 
túloldalán pontosan az akna közepe fölött elhelyezkedő fix nittet, amelyről mintegy 70-75 
méter rendkívül látványos szabad ereszkedés következik, úgy, hogy az utolsó 30 méteren 
a legközelebbi fal is messzebb van mint 10 méter. A hosszú pörgéssel fűszerezett 
ereszkedés után egy törmcléklcjtörc érünk, amelynek meredekebbik oldala további aknába 
vezet, vigyázzunk merre indulunk a kötélről való leszállás után! (80 m kötél)

A törmcléklejtö gerincén a falhoz haladva, megtalálhatjuk a következő akna 
beszállásához vezető niltfulet, melyről a ferde lejtőn lefelé haladva a lejtőn még egyel, 
majd az akna felett egy további fix nittfület találhatunk. A kötelet ezekhez rögzítve 
érhetjük el a -100 m mélyen levő cseppköves végponti termet (30 m kötél). Itt, ha



Óriás-zsom
boly 

Barát-zsom
boly
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valamelyik társunk a törmeléklejtön mozog ajánlatos elbújni a várható közápor
miatt.

Reméljük a leírás alapján a monumentális aknákat kedvelők kedvet kapnak e két 
barlang bejárására, tekintve hogy hazánk sajnos nem bővelkedik az efféle látványosságok
ban.

A beszerelési vázlatok a Zsombolyallaszban található térképek, és helyszíni 
vázlataink egybevetésével készültek.

Németh Zs. - Nyerges M. - Torda I.

A MAGYAR BARLANGI 
M ENTŐSZOLGÁLAT RIASZTÁSI NÉVSORA


