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Szakelődások:
10 óra 30 perc
I e\ ezető elnök: I in g a Ferem
Hevesi Attila: A pusztuló és rombadőlt barlangok szerepe a Bükk felszíni
formakincsének gazdagításában
H all József - Lénái t I.ász/á Hunyadi Hona Radonmérések a Bükki Nemzeti Park
területén lévő barlangokban és forrásokban
Hír János: A bükki barlangok őslénytani kutatásának eredményei, különös tekintettel
az utóbbi 20 évre
12 óra
Ringer Árpád: Felső-pleisztocén régészeti kultúrák a Bükk néhány fontosabb
barlangjában
Jánost Melinda - Szakáll Sándor: Taranakit a bükki barlangokból
Szimyogh Gábor: A karsztos térszínek lepusztulásának elméleti modellezése
Ebédszünet
14 óra 30 perc
Le\ ezető elnök: Lénái t László
Jakitis László A Bükk hegység fő szpeleogenetikai időszakai
Kévéiné Bárány Ilona: A karsztökológiai rendszer változásainak hatása a barlangokra
Sásdi László: A Bükk hegység paleokarsztjára \ onatkozó megfigy elések
16 óra
Pelikán Pál: Mélyfúrásokban talált barlangindikáeiők a Bükkben
Székely Kinga: Barlangtani bibliográfia nyilvántartása számítógépen
Kovács Zsolt: A Balekina-barlang kutatásának eredményei
Ferenezy Gergely: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület barlangvédelmi és
barlangkutató tevékenysége
Botos Zsolt: A Barlangi Mentők Észak-magyarországi Egyesületének tevékenysége
Yaesoraszünet
19 óra
Kötetlen szakmai beszélgetés, diavetítés az előadók által hozott anyagból
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November 12. péntek 8 óra
Szakelőadások

I evezető tinók Jtiuihnk Ro.alia
Lénán László- Bállá Belőne Barlangi klimamerések eredményei a Szent Istvanbarlangban
T>r/i Jmlit - Mimiin sí h in d i- hu llik Pétéi \a g \ fé re m Farkas Mária:
Barlangtherápia a komplex légzésrehabilitáció keretében a lillafüredi Szent Istvánbarlangban
Bi» '■Dili K lúm - Btnkui lá sz/o Krónikus légúti beteg gyerekek kúráztatása során
szerzett tapasztalatok a Szent Istxán-harlangban
^^>ra 30 perc
II I áinizk) Tamás \ bükki barlangok idegenforgalmi bemutatásának problémái és
lehetőségei
Fltek Sóra - Hazslmszky Tamás: Korai képeslapok a Bükk barlangjairól
Talál \nt Bol/tt i Katalin A barlangok állapotíelv étele és számítógépes nyilvántartási
rendszere
11 óra
I e\ ezető elnök He\ esi Un fa
Oi han József - Lénáit László: Bükki barlangok vízművek részéről történő hasznosítása
Zsutfa András - Szlabóczlcy Pál: \ Miskolc-tapolcai Barlangfürdő bővítésének
szpeleológiai eredményei és a hasznosítás építészeti lehetőségei
( z akó László A bükki \ ízalatti barlangok és a hasznosításuk lehetőségei
12 óra 30 perc

t

íw// László Szilágyi F a cin \ Magyar Állami Földtani Intézet által a Bükk
egységben végzett vízny omjelzéses vizsgálatok értékelése
Lcnárt László - Bállá Béláné: Szórványos és rendszeres denevérészlelések a Bükkben
\'ttg\ miháth Zoltán - Main ha G ergely- Spiehnan Edit Mérések és megfigyelések az
István-lápai-barlangban 1988-1993 között
Sztinyogh Gábor: A lillafüredi Anna-mésztufaharlang üregeinek térképi ábrázolása
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Ebédszünet
16 óra
kutatási hely bemutatása a Miskolc-tapolcai Tavas-barlangban, utána fiirdés
\ acsoraszünet
19 óra 30 perc
Kötetlen szakmai beszélgetés, diav etites az előadók áltál hozott anyagból
Poszter bemutatók a rendezvény alatt:
Lcnárt László - Bulla Béiáné: Barlangos bélyeg- és képeslapkiállítások,
emlékbélyegzések a Bükkben
Szabivár Péter. Karszt-kisplasztikák
Tanulmányút:
November 13. szombat, 8 óra
A tanulmányút
Diósgy őr-tapolcai-barlang (szauna)
Anna-mesztufabarlang (v iztermelés)
Szent Istvan-barlang(barlangterapia)
B tanulmányút
Biikk-fennsik (rombarlangok)

Szálláslehetőség: az egyetem E 2 kollégiumában (4 ágyas, 8 ágyas szobák) és az F. 7
kollégiumban (2 ágyas szobák).
A szállásdíj a helyszínen, a portáknál fizetendő.
2 ágyas szoba: 340 Ft fő éjszaka

A konferencia részvételi díja 600 Ft/fő, mely magaba foglalja a szervezési
költségeket, a kiadványt, a konferencián, az esti programokon, a tanulmány utakon való
részvétéit (( sak a konferencia eloadasamak c.s esti programjának a latogatasa ingyenes!)
A konferencia alatt barlangos kiadványok vásárlására van lehetőség, valamint a
támogatók felv ilagositást adnak a tevekenysegi kömkrol
Mindenkit szeretettel varnak a rendező szervek.

CHOLNOKY PÁLYÁZAT

A pályázat díjazására biztosított keretösszegről a KTM az 1994-re jóváhagyott
költségvetés alapján később dönt
I gyeni kategóriában egyaránt pályázhatnak a Társulat egyéni és csoportokban
tev ekenykedő tagjai Az egyéni pályázóknak előzetes munkaterv et nem kell beadni
Egyéni kategóriában pályázni lehet: karszt- és barlangkutatással kapcsolatos
-tárgyévben végzett kutatási eredményekkel,
-tárgyévben megjelent publikációval (hazai vagy külföldi kiadásban)
-tárgyévben elhangzott előadás teljes anyagával (az előadás helyének, idő
pontjának és a rendezv ény programjának csatolásával),
-tárgyévben kidolgozott és benyújtott TDK dolgozattal vagy középiskolai szakmai
tanulmányi versenyre készült dolgozattal, saját kutatási eredményeket összefoglaló, még
néni publikált tanulmánnyal,
-egyéni bibliográfiai tevékenységgel (szakbibliográfia, időszaki bibliográfiai
feldolgozása,
^
-dokumentációs tevékenységgel (videó, diaporáma, stb.)
Csoport kategóriában a pályázaton kizárólag a Társulat keretében működő
csoportok ill kutató kollektívák (nem megbízásos munkát végző ad hoc bizottságok,
előzetes munkatervet benyújtó legalább 3 egyéni kutatóból álló kollektívák) vehetnek részt,
év es jelentésükkel, ill. zárójelentésükkel.
A jelentések nem tartalmazhatják az előző években leadott részek ismétlését,
lezárult kutatás összefoglalása kivételével, akkor is csak röviden, nem szószerinti
ismétlésként. Nem értékelhető a megbízásos munkák keretében végzett tevékenység.
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A pályázat telepítenének es ertekelesenek szempontjai
1

Iargyevi munkaterv (végrehajtását a Bíráló Bizottság értekein
pontszama a csoporteletnel jelentkezik)
2
Összefoglalás (a jelenten egyes fejezeteinek tömör összegzése) 0-25 pont
3
leltáré es barlangvédelmi tevékenység, ezek dokumentaiasa (szöveges
ismertetés, térkép- es íotodokumentacio, műszaki leírás stb ) 0-25 pont
4.
Tudományos munkák (karszt- es barlangtani alapkutatás, vizsgálat,
megfigyelés, mérés, kísérlet, kutatási módszer- es eszközfejlesztes stb )
0-25 pont
5.
Dokumentációs munkák (kataszterezés. nem új feltárásokra vonatkozó
térkép- es fotódokumentáció, film, barlangi turakalauz-. útvonalismertető és technikai adatok-, bibliográfia stb.) 0-25 pont
0
( söpörte let (túrák, rendez.venyek, tanfolyamok, publikációk, oktatás,
továbbképzés stb.) 0-15 pont
M
összesen 100 pont
^
Az egyes témarészekben hazai és külföldi eredmények egyaránt szerepelhetnek'
A púi}ázat díjai:
A Biralo Bizottság egyéni es csoport kategóriában egyaránt egy f, egy II. es egy
111 dijat ad ki. A Bíráló Bizottság a pályázatok ertekeiése után fenntartja a jogot a dijak
megváltoztatására. A Bíráló Bizottság ezen felül különdíjakat, pénz- es targyjufalmakat,
illetve ifjúsági díjat a középiskolai, illetve felsőfokú tanintézményben tanuló egyem
pályázok részére is kiadhat.

Külön díjban részesül minden olyan pályázat, amely a 3., 4., 5. temareszek közül
legalább egyben 60 %-os vagy ezt meghaladó teljesítményt (minimum 15 pont) er el A
pénz- es tárgyjutalmakról a bizottság a pályázatok ismeretében dönt. A bizottság a díjak es
jutalmak összegéről a rendelkezésre álló keret ismeretében dönt.
A pályázatok - az előző évektől eltérően - 2 példányban küldendők be a Társulat
Titkárságára, melyből 1 példányt a Társulat, 1 példányt a Barlangtani Intézet kap Mindkét
példány azonos kivitelű, fotókkal illusztrált példány legyen, felhívjuk a kutatocsoportok
figyelmét, hogy a fenti példanyszám nem tartalmazza a teniletiieg illetékes természetvédelmi
hatóság szamara leadandó jelentest!
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Felhívjuk a pályázok figyelmet, hogy a pályázaton nem vesznek reszt azok a
jelentések sem, amelyek nem a kiirt határidőre, \agv nem az előirt példány szántban érkeztek
be'
keijuk,
- törekedjenek a tumor, lényegre toro fogalmazásra, az. elbeszélő, nem iniormatív
ko. lesek mellőzesére,
- az említésre kerülő barlangok kataszteri szántanak megadasara. ennek
elmulasztása pontlevonássá! jár,
- mástól átvert adatoknál stb a lorras pontos megjelölésére Hivatkozás (es
kéziratos vagy szóbeli fonás eseten engedély) nélküli közlés eseten a jelentes a pályázatból
kizárásra kerül.

Igen szomorúan vettem tudomásul, hogy mint "lemondott elnökségi tag
személyesen is érintve", sőt, talán megbántva erzed Magad
Nyílt levelem, melyet bemutatkozó irasnak szántam (es főtitkári közlemények
címet nem is én adtam, a szerkesztés során kei ült oda) tulajdonképpen főtitkári pályázatom
kivonata volt Ezt a pályázatot en magam sokszorosítottam es az illetékes választmányi
ölesen minden résztvevőnek kiosztottam. Ha veszed a faradságot, es mint csoport'.ezeto.
res/t veszel ezen a választmányi ölesen, mar ott kezhez kaphattad volna \ megjelent
választóknak nem lehetett különösebb kifogása az inkriminált szövegrészletekkel
kapcsolatban (melyet szerintem kémény kritikának nevezni kissé erős túlzás), hiszen kel
ellenszavazattal fogadtak el pályázatomat. (Ellenérzések eseten ez akkor sem következett
\ olna be, ha nincs nagy \ álasztasi lehetőség).
Eddigi tevékenységemet nem én vagyok hivatott elbírálni igaz, úgy érzem, hogy
az elmúlt harminc évben elég sok időt töltöttem barlangokban es környékükön, amibe
közösségi tevekenyseg is beletartozott Gyakorlatilag óvodás korom óta töltöm szinte
minden hétvégémét barlangos tevékenységgel.
Szived joga. hogy teljesen tájékozatlannak tartsa! társulati ügyekben Hadd hívjam
tel azért figyelmedet, hogy mar az eiözó ciklusban is a választmányi ülések túlnyomó
többségén részt vettem, az elnökségi ülésekről pedig elnökségi tag barátaimtól értesültem
Burkoltan megfogalmazod, hogy Elnökünk szemeket okolod több elnökségi tag
lemondásáért \ tagságot kissé félrevezető megfogalmazásodban mar csak "hírmondónak
maradt közgyűlés altai választott tisztségviselő" Az igazság ezzel szemben az. hogy öt
Elnökségi tag mondott le (ez ugyan sok, de kevesebb, mint 40 °o), es közülük is egyikük
családi, a főtitkár pedig munkahelyi okból.
Javaslatod a vezetőség lemondására nyilván nem nekem szól, hiszen engem most
választottak meg - talán éppen "verfrissítési" szempontok alapján is. Egyébként ezt a
javaslatot Lénárt I aci már korábban megfogalmazta, és akkor az Elnökség többi tagja úgy
reagált, hogy amit vállaltak, azt szeretnék becsülettel teljesítem, és a számszerű kisebbség ne
akarjon rájuk oktrojálni ilyen lépést.
1 ev eleddel nem is ezek az enyémtől elterő megközelítések a problematikusak
számomra, hanem az, hogy soraidból nem érződik ki a megbékélés iránti vágy. Te besoroltál
engem egy másik pártba, mint ahol Te vagy. És ugye ezt ismerjük a nagypolitkából - sajnos -
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kulonbozo partbeliek hivatalból ac sarkodnak egy másra
-

Kertek leged, es inasokat is. akikkel ko/Os nevezőn vagy hogy legvetek szívesek
eilener/eseiteket félretenni egymássá! szemben, es próbáltunk meg együttműködni, es
egymást ne egymást gancsoim' Olyan lehetetlen kívánság ez Ha en pozíció nélküli
barlangkutató lennek, azt gondolnám, hogy elegem van e,ékből a folyton marakodó
emberekből, keressünk teljesen masokat!
Abban igazad van. hogy megtogaimazasom ("a tagságot közelebb hozni a
vezetőséghez”) nem szerencsés, es fordítva kellett volna írnom, hiszen úgy is gondoltam A
geológiában egy vető eseteben mindegy, hogy azt mondom: a jobb oldal emelkedett föl és a
bal le. vagy fordítva Emberek eseteben ez nem egeszen így van A lényég kerüljünk végre
közelebb egymáshoz. Hidd el. őszintén gondolom ezt
A légi baratsaggal üdvözöl
Zx'c7-t)ssi Szabok s

ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK
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- Köszönettel tudomásul vette a csoportok nvari táboráról Ézsiás Oyorg> titkár
által tartott beszámolót
- Fifogadta Hazslins/kv Tamasnak a Soh mán Bizottság megalakulására és
- Fifogadta Szablyár Péternek a rózsadombi termalkarszt l NFSC O világörökség
működésére vonatkozó javaslatát, s egyben felkerte az előteriesztőt. hogy a bizottság
megszervezésével kapcsolatos lepeseket tegve meg A javaslatban Szereplő - a Solymanordoglvuk társulati uzemeltetesevel kapcsolatos - költségek megteremtése érdekében az
Hnokség a Karszt és Barlang Mapitvanvhoz fordul vissza nem térítendő támogatásért A
Szinlő Kft által tett felajánlást. mely szerint a látogatáshoz 20 db sisakot bocsátana^
rendelkezésre, az Elnökség köszönettel tudomásul vette
^
- Fifogadta Szabivár Petemek a Oellert-hegyi Xragonit-barlang társulati
kezelésben történő vendégforgalmi hasznosítására vonatkozó javaslatát s egyúttal felkérte
az előterjesztőt az üggyel foglalkozó munkabizottság vezetésere \ megvalósítás első
lépéseként egy helyszíni szemlet javasol az Elnökség

Ii>i sra történő felterjesztesevel kapcsolatban tett intézkedésekről s/olo beszámolóját \
ineg. alosttas erdekeben november 4-en sajtotajekoztatora kenil sói i S/emlö-hegyi-barlang
lug.tdoepuleteben Továbbá javasolja. hogy a témával kapcsolatban a II Nemzetközi
s , peleologiat kongresszuson hozott l IN faataro/atot sürgőben be keli szerezni
- Elfogadta S/ahlyar Petet tájékoztatóját arra vonatkozóan, hogy n Barlangkutató
emlékkén befejezéseként november i-en további o emlékkő telaliitasam kend sor a Szcmlohegv i-barlang teietti díszkénben
-Toglaiko/ott Szabivar Petemek a \a s s imre-barlang feltárásának 40 évfordulója
alkalmából rendezendő emlék ünnepségre tett javaslatával \ eglege: döntésre azonban csak a
kővetkező elnökségi u lesen kerül sora Pnpp 1 erenc ( sopon velemenyenek ismereteben

»

\z Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága áltál az Expo elő-, utó- es kiegészítő
ml ez vényéire tett javaslatot, amelyben a Társulat társrendezőként ko/remukódtk. jónak
tartja, s az Expo bizottság létrehozása erdekeben egyeztető tárgyalást javasol a Nemzeti park,
illetve a Barlangtani Intézet képviselőivel. A larsuiat rés. erői a téma koordinálására
Hazshnszky 1amast kérte fel

- f gv hangúlag jóváhagyta az Vnubisz Barlangkutató Csopon felvételi kérelmét, s
elfogadásra a \ alasztmany ele terjeszti
- 4 v aranyban jóváhagyta a Pizcltt Batlangkiitató Egyesület felvételi kérelmét, s
elfogadásra a \ alasztmany ele terjeszti
- Sajnálattal tudomásul vette, hogy a Társulat vállalkozást tevekenysegenek
lel lendítésére a Műsorfűzét május - júniusi szamaban megjelent felhívásra erdemi javaslat
nem érkezett
-1 lfogadta Kraus Sándor szakértői kérelmét

.1 Solymári Bizottság megalakulása
A Solyman-ordöglv uk turista jellegű bemutatását a habom előtt a larsuiat vegezte.
Az azóta eltelt közel ^0 ev óta azonban a barlang gazdátlanul, egy re pusztulobb állapotban
van
F/en segítendő, a Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság - a Iermeszetvedelmi
Hivatal anyagi fedezetéből - lezáratta és meg ez evben a Cirkuszig tartó szakasz
létesítményéit felújíttatja, onnan a kijáratig (Pipa) pedig overallos túrákra alkalniassa téteti a
barlangot.
Fzt a lehetőséget kívánja a Társulat kihasználni és a régi hagyományt felújítva, a
jövő év tavaszától kezdve a barlangot turista jellegű látogatással hasznosítani es
karbantartani F cél érdekeben az Elnökség támogatólag jóváhagyta a Sólymán Bizottság
megalakítását, melynek szervezésevei Hazshnszky Tamást bízta meg.
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Kérjük azon tagtarsak jelentkezését i minél nagyobb szambán), akiknek ehhez a
munkához kedx.uk lenne, es vallalnanak e\ente 4 hetxegen barlangi turaxezetést es
karbantarrasi munkát (enne! több. de kevesebb vállalást is szívesen veszünk) \ z előzetes
tervek szennt a turave/etok útiköltség tentest kapnak es nvereseges működés eseten
részesedést
Kérjük, hogy az érdeklődők az alabbi jeientkezesi lapot november 5-tg a Társulat
Titkárságára eljuttatni szíveskedjenek. Í zt kővetően - meg ebben az evben - alakuló ülést
tartanánk, a tervek veglegesitese es a soron iev o teendők megbeszeiese tárgyában.
A jeientkezesi lapot lásd számunk végén'

HÍRKK

#

Idén télén is vezetek földtani nyílt túrákat Az első december 11-én (szombaton)
lesz, 9 órától a Ferenc-hegj i-hariangban \ továbbiakat is szombatonként tartjuk, a
találkozási helyeket az MKB 1-ben kiírom
Kiuiis SündtH
\ Budapesti I ermes/etv edehm Igazgatóság a Solym ári-ördögijük latogatasara
vonatkozóan az alabbi levelet juttatta el Társulatunkhoz"Tisztelt Főtitkár L'r'
Tájékoztatom, hogy az Igazgatóság megkezdi a Solymári-ördöglyuk turisztikai
célú részleges kiépítését A kiépítés időtartama alatt - várhatóan 1994 november 30-ig biztonsági es vagyonvédelmi okok miatt a barlang Látogatására nem nyílik lehetőség A
munkák elkészülte után a túralehetőség módjáról erlesiteni fogom.
Kérem fentiek szives
barlangkutatók tájékoztatását

tudomásulvételét,

a

korlátozásról

az

érdeklődő

Budapest. 1993 október 12
S uhn S,'///(/<
igazgató1^
Az MKBI a kutatócsoportok kutatásainak, munkainak támogatása végett szeretné
felmerni az ilyen irányú igényeket. Kérjük a kutatocsoportokat, hogy irasban vagy telefonon
(201-9493) közöljek, milyen eszközökre, szakemberekre (pl
méréssorozathoz,
terkepezeshez) lenne szükségük. Az összegyűjtött igenveknek lehetősegeink szennt
megpróbálunk eleget tenni.
Titkár'.ág
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A Plecotus Barlangkutató (söpört 1992 november 21-en a tapolcai Kórházbarlangban vcgzett több hetes nehéz kutatómunka után 800 méter összhosszúságu járatot
tart fel. \ z uj rész képződményekben gazdag, a \áltozatos oldásformakat kalcitknstályos
falak tagoljak. \ feltáró munkában H o n á th Turnus es Zcntui Zoltán \ett részt. Ezzel a
barlang feltart hossza túlhaladja a 3 km-t
1993. augusztus 6-án az Fdericsi-fennsíkon hosszas kutatómunka után a Nagytobörtől Kelet-i irányban kb 60 méterre fekvő \íznyelőben új barlangot tartunk fel. Hossza
25 méter, mélysége 12 m. \ \egpont irányából erős huzat áramlik. Az uj barlang kibontását
Túl László. Zcntui Zoltán. Hon-áth Turnus, lu rg u Miklós \ ége/tek.
Ptecotus Bui huigkutató Csoport

Szeptember hónapban befejeződött a Sátorko-pusztai-barlang karbantartasa. A
munkaiatok során felújításra kerültek a vasletrak is. Októberben barlangunkba látogatott a
Diákújságunk Országos Egyesületének néhány tagja kömyezetvedelmi újságírás alapjait
oktató tanfolyamuk kereteben

A dorogi barlangkutatók név eben köszönetét szeretnék mondani a következő
cegeknek. hogy segítették augusztusi, erdélyi táborunkat:
G) f f in d i i Tés-tag} ár.
Ácsi Cukorgyár,
ko m yei Húsüzem,
RK O kötszerművek.
Dorogi Szénbányák lencsehegyi bányaüzeme.
MEKO k f t. (Fuji fotólabor) - Dorog
A lurgu László által vezetett túrákon nemcsak a természeti ritkaságokat,
nevezetességeket tekintettük meg, hanem Erdély kulturális örökségeivel
is
megismerkedtünk. Kisebb sérülésektől eltekintve, a kirándulás balesetmentesen zajlott le.
I
A sok szép látnivaló mellett elszomorító néhány nevezetesség leromlott állapota. A
Gyilkos-tó, Szt. Anna-tó, Tordai-hasadék környékén rengeteg a szemét, mely minden
bizonnyal a vadkempingezés rovására írandó. Ezúton kérünk minden magyar - Erdélybe látogató csoportot, hogy vigyázzon a természetre.
Lieher Tamás
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A MA F t Bai lungkutaio C \oport néhány tagja a nyáron luíius 2 i -augusztus !6
kozott az Oxford Lniversity Caving Club (O l.C .C ) spanyolországi Julagua 93
expedícióján" vehetett reszt Az expedíció célja a i‘n o \ iL L m o p u karsztfennsik
barlangjainak kutatasa volt Vendéglátóink tabora mar hagyományosnak voit mondható,
hiszen a terület felderiteset meg a ~0-es evekben megkezdték, s azóta rendszeresen minden
nyáron t>-8 hét időtartamú kutatotaborokat szerveznek ide A masszívum \> - i féltnek
kutatasa során számos nemzetközileg is tigyelemre méltó eredményt érték el. ilyen pl a tíz
evvel ezelőtti feltárása a Pozu dél Xitu ( -1139 nt) rends/erenek. de nem keil
szégyenkezniük amiatt sem. hogy a néhány éve felfedezett Pozu Jultayu (Pozu Ojo de la
Bruja. 2 7) - 820 m-en levő omláson még nem sikerült átjutniuk Munkájuk, bar a kívülálló
szamara első pillanatra szerv ezetlennek tűnik (nincsenek órákig tartó csoportgyulesek
eligazítások), de mindenki tudja a dolgát, s a nagy barlangok példás dokumentacioja mellett
a kataszterezés és a geológiai, hidrológiai, es biológiai vizsgalatok is gördülékenyen
zajlanak.
fcbbe a munkába kapcsolódtunk be néhány hetre. Az idei ev során a
felfedezett Pozu Julagua végpontján (-150 m) való tovabbhaladas (nem bontás ) volt a to"*'
cél, de mire kiérkeztünk arra mar fény derült, hogy ez a barimig meglepetésre nem
folytatódik az ezer meteres melységek leié. hanem egy hosszabb szintes aggal kivezet a
közeli völgy falba. így első akciónk, mivel érkezésünk napján megtaláltak egy feltételezett
alsó bejáratot a felszínről, az első atmenótura inegtetele volt 1 / megtörtem, személyesen a
klub elnökének Stcvc Robcrtsnck a vezetesevel gyurkóztunk at a tagosnak nem mondható,
ellenben meglehetősen vizes barlangon. A túra változatossaga mellett (aknak. nagy termek,
meanderek) külön örültünk annak, hogy vadonatúj lengyel vízhatlan overalljamk nem
szakadtak le rólunk, s tekintve hogy vezetőnk a 90 kg-osok kategonajaba tartozott a kritikus
szűkületekben ékes angol káromkodást is elsajátíthattunk, aminek később meg nagy hasznát
vettük (a mellékelt térképén meg nincs rajta az idei uj szakasz, es az alsó kijárat).
Szerencsére az elkövetkező időszakban nem kellett ebbe a barlangba csak néhány
alkalommal visszatérni, de a mi es az angol sorstársaink legnagyobb oromere az egyik ilyen
alkalommal rövid keresgeles után sikerűit feltárnunk egy uj bejáratot (szám szerint a
harmadikat) amelyik a -50 m-en levő Penaut Pitch előtt csatlakozik be, es a barlang
legszűkebb pontját kikerüli.
Ezek után az 1600 m magasságban, a legközelebbi autóval elerhetó helytől 2-3 óra
távolságban levő tábor nagy részé úgy döntött meg feljebb költözik, és a hátralevő rövidke 34 hetet új barlangok bejáratának a felderitesevel fogja tölteni. Mi az elkövetkező időben a
fentebb mar említett Xitu-rendszer felső szakaszának átvizsgálásával lettünk megbízva,
tekintve, hogy a feltárás során az akkori expedíció vezetes mélységmamorban sz.envedett
(mondták ők), s csak lefele törekedett, annak elienere. hogy a barlang - 250 es 700 m kozott
fosszilis, inaktiv járatrendsz.erben halad, amelynek számos oldalági tolytatasa lehet
(feltételezték mielőtt nekiindultunk). Ez így is volt. A -250 m-n levő vizes ágig kiépítettük
barlangot, s több. összességében mintegy 500 m ósszhosszusagu járatszakaszt sikerű lt^^
felfedeznünk. Ezek között a legerdekesebb az a rész volt. (amelyet később ók javasoltak,
hogy "Budapesti hasadeknak" hívjanak, mi csak Írón mine-nak becéztük a rengeteg
vastartalmú kiválás miatt), ahol a William’s Bit-bői kiinduló inaktiv, szűköcske. de igen
huzatos meanderes szakaszon atpréselődve egy az eddig ismert aktív részektől teljesen
független, annál nagyobb vizhozamu patakos rendszert találtunk, amely sajnos -300 ni
környékén szifonban végződött. A továbbjutás nem reménytelen, mert több lehetőség is van
a szifon előtt a felsőbb szintű kerulőjárat megtalálására. Ezt vendéglátóink is a tábor egyik
legnagyobb eredményeként Ítélték meg - talán nem is udvariasságból.
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A barlangi leitaro munkán túl. jutott túrazásra is idő (Pl. Pozu los Iexos -225 m,
100 m mely bejárati aknavai), s bekapcsolódtunk a "shaftbashing"-nak titulált felszíni
munkába is. bár itt csak az utoiso nap mosolygott ránk a szerencse, amikor fiatalabb angol
barátainkkal sikerült eg> becslésünk szerint legalább 100 ni mely akna bejáratát megtalálni
mintegy 2100 m tszt. magasságban (a Xitu bejárata 1600 m-n nyílik ). Sajnos már
majdnem minden tels/ereles le volt szállítva az alsóbb táborba, s a nálunk levő 15 m hágcsó
meg nem ért le. pedig megpróbáltuk.
A jovo.nyaron szeretnénk v ísszatemi a területre.

Ezt követően szervezte a csoport idei nyári táborát, immáron hagyományosan az
Ais>o-hegy tersegeben augusztus 25-29. kozott. A tábor fő célja a Frank-barlang eltömődött
bejáratának kibontása, es a lezáráshoz való előkeszitése volt A táborban minden várakozást
es előzetes jelentkezest felülmúlva 36 tő vett részt, koztuk walesi vendegeink (Storey Arms).
A túrák mellett így a barlang bejarata is hamar "kibontodott”, s térképé is elkészült ( a
barlang ISO m hosszú es 47 ni mély) A legnagyobb létszámú vendegpopulációt képviselő
BE AC -osok a 404-es barlang térkepének készítését folytatták .
A tábor során sikerült egy a Bába-völgyben található viznyelő kibontásával 11 m
mely, 87 ni hosszú uj barlang feltárása is, amely a száraz idő eilenere is meglehetősen vizes
volt, s bar a bejárati szakasz néhány szűkülettel van ékesítve, de aki befér azt, kárpótolja az
Alsó-hegy egyik legnagy obb (18 m hosszú, 8 m széles) barlangtermenek látványa. A barlang
végpontját jelenleg egy igen szűk vizes meander jelenti, ahol a kutatási engedély megkapása
után bontással nagy esély van a további folytatás megtalálására.
Nyerges Miklós

-
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Új folyóirattal gyarapodott a Társulat könyvtara' A H ornit Szpclco/oguu Szosctsag
hivatalos kiadványát, a Speleologia Croatica-t a Karszt es Bariang-ert. kiadvány csere
keretében kapja a Társulat A folyóirathoz mellekeit levelben az alabbi röv id hírt kaptuk
—

—

Horvat barlangkutatok a \ elebit-hegy segben (/avizan es Hajducki kukovi
közelében) egy 1300 meter mélységű zsombolyt tárták fel. A barlang neve Lukina jama.
amely az első "1000-es” H on (Írországban, illetve a Dinári-karszt területen .V? expedíció
részletes eredményéről a folyóirat következő szamában lógnak beszámolni.
Titkár súg

OKTATÁSI HÍREK
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat ez évben is a tavalyihoz hasonl^p
formában rendezi meg a kutatásv ezetői tanfolyamot.
Ennek megfelelően 1993. november 26-27-28-án és december 4-5-én előadásokat
és konzultációkat tartunk a Társulat helyiségében, majd egy vizsgadolgozatot (kutatási terv.
tábori jelentés, tájékoztató stb valamelyike) kell készíteni december 20-ig A beadott
anyagot - elfogadása esetén -szóbeli vizsga követné, ahol a beadott anyagban foglaltakról
érdeklődne a v izsgabizottság 1994. január 10-e konil
A kutatásvezetői tanfolyamon érvényes barlangkutatói vizsgával rendelkező. 18.
éviiket betöltött barlangkutatók vehetnek részt
A részvétel költsége 600 F t ami a jegyzet árát és a vizsgaköltségeket tartalmazza
(A tanfolyam minimális létszáma 8 fő. Ha a tanfolyam létszámhiány miatt elmarad, a
részvételi dijat visszafizetjük.)
Az érdeklődők a jelentkezési lapot és a részvételi díjat 1993 november 15-ig
juttassák el a Társulat címére
Oktatási Szakosztály

***
Az MTSZ BB november 19. és 28. között bentlakásos technikai tanfolyamot
szervez korlátozott létszámú hallgatóságnak az Alsó-hegyen, elsősorban vidéki jelentkezők
számára. A tanfolyam előtti hétvégén elméleti előadásokat és gyakorlati felvételi vizsgát
szervezünk a Kis-kőháti-zsomboly Nagy-termében Jelentkezni az MTSZ BB-nél lehet
telefonon vagy személyesen kedd esténként 18 és 19.30 óra között. Tel.: 111-92-89, cím: Bp.
VI. Bajcsy Zsilinszky út 31. A tanfolyam részvételi dija 6000 Ft.
MTSZ Barlangbizottság
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Ez év december 1-20. között a SZÍNLŐ Kit. termékeiből a
tagok számára 20-40 %-os kedvezménnyel a Társulatban

rendez

Kapható lesz:
Barlangok élővilága (gyermekkönyv )
Barlangász nyakkendő
Kulcstartó
Gyermek-, felnőtt pólók
Denevéres melltű, bizsuk stb.
Emblémázott sörös krigli
Denevér Dani kitűző

Gyere el, nézz szét!!!
***

KÖNYVÚJDONSÁGOK
M oravsky kras
Színes fotóalbum a Mon a-karsztról, angol, német és orosz nyelvű összefoglalóval,
térképekkel
Ara: 500 Ft. kapható a Titkár'.ágon.

Jakucs László: Szerelmetes barlangjaim
Könyvismertetésként a szerzőt idézzük: "Ez a könyv legyen az én nagy
emlékcsokrom, amelyet a földalatti \ irágmezőkön életem során gyűjtöttem. És amellyel most
a barlangok iránti mélységes tiszteletem adózik "
A könyv bolti ára 2400 Ft. de akik igényüket legkésőbb november 25-ig bejelentik
és bcjizetik az ellenértéket a Társulat irodájában, azok a könyvet 480 Ft-tal olcsóbban, tehát
1920 Ft-ért megvásárolhatják.
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Környezetvédelm i Lexikon l-II.
Főszerkesztő: Láng István
A kbmyezetv édelnn ismeretek minden temletet tudományos alapossággal,
ugyanakkor közérthető ntodon mutatja be a kiadvány, ezen belül tartalmazza a karsnokk.il és
barlangokkal kapcsolatos alapkifejezéseket, valamint a 108 fokozottan veden barlang
ismertetését, fényképekkel illusztrálva.
4rn~ kh 4X00 Ft Keilvezménves fizetési lehetőséggel kant sotathan ti Társulat
jelenleg tárgyalásokat folytat.
Kérjük a vásárolni szándékozókat, hogy esetleges igényüket
Titkárságon A fizetési feltételekről a későbbiekben tájékoztatást adunk

jelezzek

a S/emlő-hegyi-barlangban
december 4-én, szombaton 10 és 18 óra között.
Kéijiik az érdeklődőket, hogy a részletek megbeszélése végett
jelentkezzenek a f itkárságon.
***

Szerkeszti: Fleck Kára és Jr. Kása Attila
Felelős Kiadó: dr. Zárnhó László
Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

a

A XI. N e m z e tk ö z i UIS K o n g re ssz u s z á ró je g y z ő k ö n y v e ,
a m e g v á la s z to tt tis z ts é g v is e lő k n é v s o ra

**->

Szeretette! varunk minden 16 e \e n felüli termeszetkedselot. aki meg
akar ismerkedni a fold alatti világ csodánál.
Emellett m ég lehetőséget nyújtunk tudományos kutatásra, sziklamaszasra
magashegy-járásra és még sok programlehetőség \ ár benneteket
A icszlcteket s/em elyesen.

Vác, Hona u. 3.
Minden kedden 17-19 óra között, vagy
Sződligeten a Dunai Fasor 26. szám alatt
Minden penteken 17-19 óra között
Baráti üdvözlettel:
Antal Károly
csoportvezető

Alulírott jelentkezem a Solymári Bizottságba. Előzetesen.......
hétvégen (szombat-vasárnap) vállalok vezetést, ügyeletet vagy
karbantartási munkát.

JELENTKEZÉSI LAP A BARLANGI
KUTATÁSVEZETŐI TANFOLYAMRA
Alulírott jelentkezem az 1993. évi barlangi kutatásvezetői
tanfolyamra. A részv ételi díjat a jelentkezésemmel együtt befizetem.
Név:.............................................................................
Csoport:.......................................................................
y\ barlangkutatói vizsga időpontja:...............................
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(A kankatúra a korábban közöltekkel együtt O M Wisdom 1970 ben Texasban
megjelent "My Daddv was a Caver" c könyvéből való)

Prioatorg N yom da
Budapest
Tel. & Fax: 131 9048

