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dr. Fodor István,
az MKBT tiszteletbeli tagja (egykori elnöke)
a „Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon" c értekezését
2002. június 13-án,
dr. Korpás László,
az MKBT elnöke
„Carlin gold in Hungary. Carlin arany Magyarországon"
c értekezését
2002. június 17-én
sikerrel megvédte, s ezzel az MTA doktora tudományos címet elnyerte.
Mindkettőjüknek szívből gratulálunk és további sikeres tudományos munkásságot
kívánunk.

XLVI . B A R L A N G N A P
2002. jú liu s 12-14. Aggtelek
Rendezi: Meteor TTE Baradla Barlangkutató Csoport
Helye: Aggtelek (Kemping)
Részvételi díj: 1000 Ft/fö, mely magában foglalja a táborozás, a barlangokhoz való
szállítás költségét, egyszeri meleg étkezést (szombat este) és a kiadványt.

Marcel Loubens Kupa nevezésének zárása
Marcel Loubens Kupa
Barlangtúrák
Tréfás verseny a kempingben
Sörivó verseny (fejjel lefelé lógva)
BMX-bemutató
Mentési bemutató a sziklafalon
Barlangtúrák zárása
Vacsora
MKBT TÁJÉKOZTATÓ
Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta: minden páros hónap 10-én)

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
1025 Budapest, Pusztaszeri út 35. Tel.. 346-0494, tel./fax 346-0495. E-mail: mkbt@axelero.hu
Szerkesztő Fleck Nóra Felelős kiadó: Börcsök Péter
A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek
Floppynés e-mail-en érkező anyagokat Win 98/Office 2000 ill. Win 95 /6.0 formátumban
tudunk fogadni.
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Zenés mulatság
2200 Eredményhirdetés
2300 Zenés mulatság
Vasárnap:

900 Barlangtúrák
1500 Barlangnap zárása

A Barlangnap alatt a következő barlangokba lesz túralehetőség:
Baradla- (hosszútúra, Retek-ág, Domicai Styx-ág), Béke-, Kossuth-, Vass Imre-,
Meteor-, Rákóczi-, Földvári-barlang, Vecsembükki-, Almási- és Szabópallagizsomboly.
Marcel Loubens Kupán, illetve a barlangtúrákon résztvevők gondoskodjanak
elektromos világításról, mert a karbidlámpák használata tilos!
A Domicai túrához útlevél szükséges!

IV. KAB-HEGYI KUTATOTABOR
Június 28-július 7.
Szervező: Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége.
A tábor helye: a Kab-hegy csúcsán a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság "Remetelak" nevű átjátszó állomása.
A tábor célja: A Kab-hegy kiemelt fontosságú karsztobjektumainak feltáró
kutatása és a terület bemutatása
A tábor programja: A tábor ideje alatt több karszt-objektumban tervezünk feltáró
kutatást. Fö munkahelyünk a Bakony legnagyobb vízgyűjtőterületével rendelkező
Zsófiapusztai-víznyelő lesz, ahol tavasszal -15 méteres mélységben átjutottunk az
omladékon, és egy 10 m hosszú oldott folyosón keresztül 8 méter ereszkedés után
egy 2—4 m széles, helyenként 15 m magas, 30 m hosszú patakmeder-folyosóba
jutottunk. A végén található szűkület átvésése után újabb 20 m járat tárult fel A járat
végét közel -30 m-es mélységben agyagdugó zárja le. A barlang jelenlegi hossza 150
m. A tábor során folytatjuk a végponti szifon bontását.
Másik fö munkahelyünk az Öreg-köves víznyelő-barlang lesz, ahol a tavalyi
íábor során közel 60 méteres mélységbe sikerült lejutni.
Egyéb programok: A feltáró kutatások mellett lehetőség nyílik barlangtúrákra, a
karsztterületet bemutató terepbejárásokra, természettudományi előadásokra, valamint
gyalogtúrákra. Esténként diavetítéses előadások, tábortűz.
Ellátás, szállás: A részvétel díjtalan, az ellátás naponta egyszeri meleg étel
Szállás saját sátorban, vagy a szövetség kutatóházában. A közeli Úrkút faluban posta
és élelmiszer beszerzési lehetőség van. A táborhelyen ivóvíz, főzési- és tisztálkodási
lehetőség biztosított.
Egyéni felszerelés: sátor, hálózsák, derékalj, túrabakancs, munkaruha (overall),
melegítő ruházat, gumicsizma, fö és tartalékvilágítás, tisztálkodó felszerelés.
Jelentkezés és információ:
Schäfer István Zsolt, tel: 06-20/973-0256
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PLECOTUS BARLANGKUTATÓ CSOPORT KUTATÓTÁBORA
Július 19—21.
Szervező: PLECOTUS Barlangkutató Csoport.
A tábor helye: Balatonedericsi-fennsík, Nagy-töbör mellett a fennsik irtásának D-i
szélén, rossz idő esetén Tapolca, Kórház
Megközelítése: Gépjármüvei Balatongyörök felöl erdészeti úton, gyalog Balatonederics felöl a zöld turistajelzést követve kb. 4 km.
A tábor célja, programja: A Balatonedericsi-fennsík barlangjainak kutatása, ezen
belül a November 7-barlang és a Nagy-töbör feltárásának folytatása, járatbiztositási
munkálatok, térképezési munkálatok a Csodabogyós-barlangban és a November 7barlangban
Egyéb programok: A feltáró kutatás mellett lehetőség lesz barlangtúrákra
edericsi és a tapolcai barlangokban
Ellátás, költségek: Részvételi díj nincs, ellátás egyénileg, beszerzési lehetőség
biztosítva Sátorhely biztosított.
Egyéni felszerelés: sátor, hálózsák, derékalj, túrabakancs, túra- és munkaruha
(overall), melegítő ruházat, gumicsizma, fö és tartalékvilágítás, szúnyog-riasztó,
alpintechnikai felszerelés.
Jelentkezés és információ:
Szilaj Rezső,
06-30/2681-406
Tinn József, tel: 06-70/2148-942

SZENTGÁLI BARLANGKUTATÓ TÁBOR
Július 26-augusztus 4.
Szervező: Veszprémi Egyetemi Barlangkutató Egyesület
A tábor helye: Szentgál, Alszegi-rét
A tábor célja: A szentgáli Kő-lik feltáró kutatása és a terület bemutatása
A tábor programja: Fö munkahelyünk a szentgáli Kö-lik-barlang lesz. A tábor
során a 13 méter mély Alsó-termi-akna mélyítését folytatjuk A végponton kitermelt
üledéket a barlang teljes hosszában kiépített drótkötél-pályákon szállítjuk a felszínre

KUTATOTABOR AZ ERDÉLYI KIRÁLYERDŐBEN
Az Anubisz Barlangkutató Csoport a Bakonyi Barlangkutató Szövetséggel és a
nagyváradi Z Barlangkutató Csoporttal együttműködve 2002. július 19— 28. közötti
időtartamban megtartja éves kutatótáborát az erdödámosi karsztvidéken
A tábor tervezett programja:
1 A tízfalui Szeles gödör-barlang -100 méteres szintzónájából a barlang főágába ve
zető nehezen járható szűk meanderes hasadék vésögépes bontása, valamint a
barlang főágának további feltárása
2 A Barc-víznyelöbarlang bontása (a barlangban elnyelődő víz megfestése kimutatta
az összefüggést a biharrózsai Toplicioare óriás karsztforrás kozott)
3 A Király-barlang (jelenlegi hossz kb 3 km) oldalágainak feltérképezése, fotódoku
mentációja, valamint a barlang még bejáratlan zónáinak feltárása
4 A Páfrányos-barlang (jelenlegi hossz kb 2.5 km) oldalágainak feltérképezése, vala
mint a barlang még bejáratlan zónáinak feltárása
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5 A Solymos-völgyi-forrás árvízi forrásszájának további bontása
6 A biharrózsai Toplicioare-karsztforrás árvízi forrásszájának megbontása, melyen
keresztül lehetőség nyílik a vízfestésekkel több helyről kimutatott Damis-Rosia
óriás barlangrendszerbe való bejutásra (az árvízi száj egy 5x5 méteres alapterületű
omladékzónán keresztül megdöbbentő intenzitással huzatol)
A kutatótábor részvételi költsége 1700 Ft/nap, amely magában foglalja a szállást
dámisi turistaházban, napi kétszeri étkezést, melegvizes zuhanyozót, túravezetést a
környező barlangokba
Regisztrációs határidő 2002. július 7
Kocsis András
Budapest,
Mester u41/A Tel 216-1734,
. 06/20-367-6964, 06/20-373

MŰVÉSZETEK VÖLGYE — A CSEND FALUJÁBAN
Öcs — 2002. július 26-augusztus 3.
Dinnyés József egy-egy előadást tart pénteken, szombaton és vasárnap a
Református templomban este 7-kor.
Kardos László barlangkutató minden nap a barlangkutató gyűjteményét és a
magyarföld köveit mutatja be a „Barlangkutató Múzeumban": Szabadság u 13.
Július 26-án pénteken 19 órakor
KORTÁRSAIM és elődeik címmel; 1849-1999 — százötven év magyar verseiből
Július 27-én szombaton 19 órakor
HATÁRTALANUL címmel; szülőföld és választott haza; a határon túl rekedt és a szétszóratott magyarság énekelt versei; közreműködik Kátai Zoltán és Róka Szabolcs lant, koboz,
ud és fidula hang-szereikkel az Ó, szegény magyarság című összeállítással
Július 28-án
(Ézs22, 13) délután 5 órakor
REFORMÁTUS ISTENTISZTELET a Művészetek Völgye minden lakójának, látogatóinak
és művészeinek jólétéért és egészségéért, prédikál Antal György református lelkész, köz
reműködik Dinnyés József gitár, Kardos Annamária orgona
Július 28-án vasárnap 19 órakor
KZ ORSZÁGÚT SZÉLÉRŐL címmel;
a daltulajdonos dalai és a Genfi zsoltárok Szenei Molnár Albert emlékezetére
Augusztus 3-án 16 órakor
BARLANGKUTATÓK KÓRUSA énekel a Református templomban.

koncertek napjain Pálmai Rita nyomda-grafikai kiállítása
Dinnyés József CD borítóiból és CD vásár
Barlangkutató kiadványok árusítása
Emléktárgy árusítás: 1 taktus cserép-pénz
Támogatók:
INTERSAN KFT;
CODEX PRINT Kiadó és Nyomda Kft;

ARANYALMÁS KIADÓ Bt;
TENGERSZEM-SPORT;
Dinnyés József - Kardos László

EMLÉKTÁBLA-AVATÁS
A Kolozsvári Erdélyi Kárpátegyesülettel és az Amatőr Barlangkutatók Egyesüle

6
tével közös szervezésben a sonkolyosi Szelek-barlangjánál
László emlékére
táblát helyezünk el. Erre az alkalomra Budapestről csoportos kirándulást szervezünk.
A táblaavatás után 4 napos kirándulás lesz a pádisi-karszt látnivalóinak - szurdokok,
vízesések, barlangok - megtekintésére.
Az érdeklődök részt vehetnek továbbá - újabb két nap - a körösfeketetói vásáron
is. Kirándulás autóbusszal, szállás sátorban vagy magánházaknál.
Előzetes jelentkezés szeptember 5-ig Részletes felvilágosítást ad: Magyari
Gábor, 274-2518 vagy 06/20-5662-924.

A TÁRSULAT VEZETŐ SZERVEINEK ÜLÉSÉI
Küldöttközgyűlés: 2002. április 20.
A Társulat küldöttközgyűlését 2002. április 20-án tartotta a Szemlö-hegyi-barlang
fogadóépületének vetítőtermében. A küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek száma
20 fő, a szavazati joggal nem rendelkező résztvevők száma 11 fő volt.
A küldöttközgyűlésen az Érembizottság az alábbi kitüntetéseket adta át:
— a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló
eredményért adományozható Vass Imre-éremmel Szenthe
— a magyar karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudományos
munkáért adományozható Kadic Ottokár-éremmel dr. Müller Pált tüntette ki.
— a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollektív
eredményért adományozható Vass Imre-emléklapot az Acheron Barlangkutató
Szakosztálynak, a Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoportnak és a TTE Meteor
Baradla Barlangkutató Csoportnak ítélte oda a Pál-völgyi- és Mátyás-hegyi-barlangok
összeköttetésésének feltárásáért.
A küldöttközgyűlés
— 75. születésnapja alkalmából Neppet Ferencet és dr. Rádai Ödönt,
— 70 születésnapja alkalmából Kocsis Antalt, Magyari Gábort és Rónaki Lászlót,
— 60. születésnapja alkalmából Fónyad Bélát, Gönczöl Imrét, dr. Kosa Attilát, Körösi
Gyulát, dr. Laczkovits Gabriellát, és dr. Tóth Gézát emléklappal tüntette ki.
A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta:
I
— Dr Dudich Endrét a Társulat tiszteletbeli tagjává választotta (K-1/2002);
— elfogadta a 2001. évről szóló főtitkári beszámolót (K-2/2002) (lásd alább);
— elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társulat 2001. évi gazdálkodásáról szóló
jelentését (K-3/2002);
— elfogadta a 2001. évről szóló közhasznúsági beszámolót (K-4/2002);
— elfogadta a Társulat 2002—2003. I. negyedévi munkatervét (K-5/2002);
— elfogadta a Társulat 2002—2003. I. negyedévi költségvetését (K-6/2002).

FŐTITKÁRI BESZÁMOLÓ (2001. ÉV)
a Társulat 2002 április 20-i küldöttközgyűlésére
A 2001-es év rendkívüli eseményektől mentesen zajlott. Nem voltak kiugró
eredmények, egy nyugodt csendes évet zártunk minden tekintetben.
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Társulati élet:
A gazdálkodásban a korábbi évek kiélezett pénzügyi egyensúlyából sikerült
stabil, megbízható gazdasági alapokat teremteni működésűnkhöz. Ezt mutatja az
elmúlt év zárásakor jelentkező hárommillió forintos pozitívum Az 1999-es 2 millió
forintos MTESZ tartozásunk mostanra 300 000 forintra csökkent, amelyet az év végé
re sikeresen lenullázva elmondhatjuk, hogy három évvel ezelőtt vállalásunkat
gazdasági téren maradéktalanul sikerült teljesíteni.
Pályázatokkal az elmúlt időszakban sikerült nagyobb összegeket elnyerni.
A Cholnoky pályázatot az elmúlt évben sajnálatos módon nem tudtuk meghirdetni,
mert nem volt rá megfelelő anyagi fedezet. Az idén azonban két év pályázati anyagát
értékeltük egy reményeink szerint megemelt összegű díj-keret alapján.
Sokan várják az oktatás folytatását A tavaly kidolgozott és a minisztériumhoz
jenyújtott módosítási javaslataink sorsáról egyelőre nincs döntés. Ezért a korábbi
tanfolyam tapasztalatai alapján igyekszünk az oktatást a csoportok igényeihez iga
zítani Az idén ősszel tehát mindenképpen arra törekszünk, hogy a rendelettel össz
hangban egy magas színvonalú ugyanakkor a lehetőségekhez képes személyekre
szabott túravezetöi tanfolyamot szervezzünk és vigyünk végig
A Társulati élet eseményeihez tartozik, hogy két tagtársunk: Takácsné Bolner
Katalin és Leél-Őssy Szabolcs részt vett Brazíliában az UIS kongresszusán és
képviselte társulatunkat.
Együttműködés:
Alapelvünk az együttműködés a közös érdekeltségű felekkel az elmúlt évben sem
változott. A nemzeti parkokkal fenntartott folyamatos és megbízható kapcsolatok
eredményeként eseti megbízásokkal keresték meg Társulatunkat, és ezek nemcsak
szakmai tekintélyünket növelték, de anyagilag is segítették működésünket.
A csoportokkal való együttműködés alapvetően nem változott a korábbi gya
korlathoz képest, de törekvésünk változatlanul az, hogy ezt szorosabbra fűzzük.
Ehhez megítélésünk szerint a jól előkészített és színvonalasan lebonyolított tanfolyam
is hozzájárulhat. A vezetőség aktív közreműködésével szeretnénk megújítani
részvételünket a csoportok nyári táboraiban.
Vezetőségi ülések:
Választmányi ülést 2 alkalommal tartottunk, elnökségi ülést 6 alkalommal. Ebből
^kiemelt esemény volt Jakucs László köszöntése 75. születésnapja alkalmából, nyílt
"elnökségi és választmányi ülés keretében. Jakucs professzor azóta sajnos eltávozott
közülünk. Halálával nagy űrt hagyott maga után a hazai barlangkutatás tudomá
nyában.
Taglétszám alakulása: tavaly ilyenkor 603-ra csökkent taglétszámunk, ennek
kizárólag a tagdíjak nem fizetése volt az oka. A tagdíj elmaradások rendezésével,
illetve az új jelentkezők felvételével a létszámunk 815 főre növekedett. Az új belépők
száma 63
Rendezvények:
Tardoson június 22-24 között tartottuk a Barlangnapokat - ezúttal a Bakonyi
Barlangkutatók Szövetsége szervezett A rendezvényen 310 regisztrált résztvevő volt.
Szeptember 13—16. között volt Jósvafön, a Barlangterápiás Szimpózium, ame
lyet Társulatunk szakbizottsága az Aggteleki Nemzeti Parkkal közösen szervezett. A
rendezvényen számos külföldi szakértő vett részt és több színvonalas előadás hang

8
zott el
Halottak napja alkalmából az elmúlt évben is, mint most már egy ideje ha
gyományosan a Szemlő-hegyi emlékkertben megemlékeztünk halottainkról
Barlangkutatók Szakmai Találkozóját november 9-11 között tartottuk meg
Esztergomban, 200 fő részvételével. A találkozón 27 előadás hangzott el. 9 videót és
14 posztert mutattak be Az előadásokat tartalmazó kiadvány szerkesztése folya
matban van.
Sikeres kezdeményezés eredményeként az év elején szerdai napokon barlangos
videofilmek vetítésével igyekeztünk a társulati klubéletet élénkíteni A növekvő ér
deklődést további előadásokkal kellene életben tartani Várjuk további előadók
jelentkezését
Az elmúlt évi hagyományt követve decemberben és az elmúlt hetekben a SzemlÖA
hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében zenés táncos összejövetelt ta rto ttu n k
2 alkalommal
Társulatunk több tagja szakmai előadásával részt vett a minden évben, így az
elmúlt évben is megrendezett Karsztfejlődés Konferencián, Szombathelyen
Kiadványok:
Kiadásra került a Ferenc-hegyi-barlang atlasza, melyet a KöM támogatásával
jelentettünk meg.
A Karszt és Barlang elmaradt 1993-as száma megjelent és az 1998-1999-es
összevont szám a közeljövőben jelenik meg Év végéig az 1995-96-os szám
megjelenését tervezzük A 2000-es szám szerkesztése folyamatban van.
Társulati Tájékoztató kéthavonta változatlanul, kb 20 oldalon megjelenik a
tagság informálására
Az internetes honlapunkat dr. Nyerges Miklós szerkeszti sok érdekes és új
információval, melynek további bővítéséhez új anyagokat várunk.
Könyvtárunk rendezése a hosszabb-rövidebb szünet után folyamatosan aka
dozik Sajnos az elmúlt évek sikerei mellett ezen a területen érdemi elmozdulás nem
történt Azt gondolom, hogy ez nem a társulat vezetésének a hibája, hanem egészen
egyszerűen arról van szó, hogy ez a feladat túlnő a társadalmi munka szintjén. Azaz
egy ilyen nagyságú és ilyen nagy értékű könyvtár rendezése és folyamatos
működtetése kifejezetten és kizárólag szakmai feladat, tehát kellene találnunk egy
könyvtáros szakképzettségű személyt, aki megfelelő díjazás ellenében felvállalja és
elvégzi ezt a munkát. A vezetőség egyébként amit tudott, azt megtette. Pályázatot a d ^ ^
tunk be, és nyertünk is 3 millió forintot arra, hogy pontosan a könyvtár használ
hatósága érdekében számítógépes hátteret teremtsünk
Röviden összefoglalva ez történt az elmúlt évben Ezzel be is zárom főtitkári
beszámolómat Ezúton kívánok minden tagtársunknak sok sikert és jó egészséget az
elkövetkező időszak munkáihoz és feladataihoz
Börcsök Péter
főtitkár

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Fővárosi Bíróság 1999 január 19én 13 Pk.60 438/1989/11 számon 1998 január 1 napjától kiemelkedően közhasznú
szervezetnek minősítette
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1) Beszámoló a kiemelkedően közhasznú tevékenységről
- A Társulat tagjai, kutatócsoportjai és egyéni kutatói által karsztvidékek és barlangok
bejárásával, megismertetésével, feltárásával olyan társadalmilag hasznos tevékeny
séget végeztek, amelynek megismertetésével, hasznosítási javaslatok kidolgozásával
állami és önkormányzati szervek munkáját támogatták
- Karsztterületek és barlangok rendszeres bejárásával és kataszterezésével, járatok
térképezésével olyan természetvédelmi (barlangvédelmi) feladatokat láttak el, ame
lyek a természet védelméről szóló 1996 évi Lili Törvény végrehajtását segítették elő.
- Tagjai a megszerzett ismeretek széles körű elterjesztésével (előadások, publiká
ciók, szakmai találkozók megszervezése) a társadalom tudatformálását szolgálták
- Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel együttműködve tevékenysége a
magyar karszt- és barlangkutatás, az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti és szakmai' tudományos tevékenysége koordinációs, információs feladatainak ellátásában is
kiteljesedett.
- A Társulat könyv-, térkép- és dokumentáció tára egyedi gyűjteményeinek nyilvános
használhatóságával szintén közhasznú tevékenységet lát el
2.) A fentiekben részletezett kiemelkedően közhasznú tevékenységek kiadásaihoz
2001-ben
— a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzattól működési kiadások fedezésére 150 000
Ft-ot,
— a Karszt és Barlang Alapítványtól a Karszt és Barlang 1993/1-11. számának
megjelentetéséhez 320 000 Ft-ot,
— a MTESZ Szövetségi Tanácstól a működési kiadások fedezésére 299 079 Ft-ot
kapott a Társulat
3 ) 2001 év folyamán a Társulat a magánszemélyek jövedelemadójának 1 %-ából
424 075 Ft támogatást kapott, amelyet a tagság informálásának érdekében kétha
vonta megjelenő MKBT Tájékoztató megjelentetésére és a tagokhoz történő el
juttatására fordítottunk.
4 ) A Társulat törvény szerinti vezető tisztségviselői részére a Társulattól 2001. évben
kifizetés nem történt. A Társulatban munkaviszonyban álló alkalmazott részére 2001.
évben járulékokkal együtt 1 380 000 Ft került kifizetésre
(Budapest, 2002 április 16.
Börcsök Péter
főtitkár
KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZEK, KÖZTESTÜLETEK
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE - 2001 ÉV
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KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZEK, KÖZTESTÜLETEK
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA — 2001 ÉV
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BARLANGI MERÜLÉSEK
Az elmúlt két kisebb túránk során a nemrégiben felfedezett Király-Páfrányos
rendszer kutatását tűztük ki célul. A rendszert már a 80-as években végzett vízfes
tésekkel kimutatták, de mivel a kinti barlangkutató csoportok kutatási területeinek hafeltárására csak az elmúlt években került
sor. A két - ottani mércével nézve is impo
záns - barlang kutatásáról a Tájékoztató
2002. január-februári számában lehet bő
vebben olvasni (Anubisz). Az azóta történt
kutatótúrák és térképezések alapján egy
nagy, egybefüggő rendszer körvonalazó
dott k i .
|
Elsőként a Páfrányos-barlang szifonját
szándékoztunk megnézni. Mivel az elmon
dások alapján a szifon méretei igen ke
csegtetőek voltak, sokat vártunk a merüéstöl. A dolgot megnehezítette, hogy kisebb aknákon keresztül mintegy 100 méter
mélyre kellett leszállítani a felszerelést, ami általában két búvárra méretezve 9-12
izmosabb bag Szerencsére néhány általunk már jól ismert „mazochista" barlangász
kollégától segítséget kaptunk, így a probléma megoldódott
A szifon méretei valóban lenyűgözök voltak, az összefolyó 3 kisebb patak egy kb
10-15 méter átmérőjű tóban nyelődött el. Sajnos a víz átlátszósága még az eddigi
rossz tapasztalatainkat is felülmúlta, ennek oka a Runcsor nyelőből lehordott felszíni
hordalék. A vízbe ereszkedve népes békapopuláció fogadott, „lencse" állapottól a
kifejlett, és már csak vegetáló példányokig A felszíni kommunikáció közben egy-két
ilyen telepet tüdőre véve megkezdtük a merülést
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A fal aláhajlásait módszeresen végigtapogatva, először az elfolyó víz útját próbál
tuk megtalálni, ami a szifon nagy méreteit tekintve jó ideig eltartott, de néhány merü
lés után szép lassan körvonalazódott a keresett járatrész A merülést nehezítette,
hogy a teremben felhalmozódott nagy mennyiségű laza hordalékból álló meredek lejtő
a víz alatt is folytatódott, így a beúszás nagy óvatosságot igényelt A lejtő mentén
haladva 10 méteres mélységben a járatszelvény olyannyira elszükült, hogy fél volt, az
esetlegesen megsúvadó törmelék, valamint a számos kisebb-nagyobb legördülő
kőtömb a fötéhez szoríthatja a búvárt Ugyan lábbal kitapogatva érezhető volt, hogy a
járat hasonló szelvényben folytatódik, azonban a nulla látótávolság és az előbb em
lített nehézségek miatt a további merülés túl nagy kockázattal járt volna
A következőkben a barlang egyik oldalágában található kisebb szifon megvizsgá
lását terveztük Egy kötélen való felmászás után rövid járatszakasz következett, mely
ben térdig süllyedve a híg agyagban egy aknához érkeztünk. Ebben mintegy 20(
métert ereszkedve elértük a szifontavat. Az akna alját teljes egészében kitöltötte a
víz, így a kötélen lógva próbáltuk kifürkészni, vajon érdemes-e egyáltalán merülnünk
benne Sajnos a vízbe lógó kötél már a leérkezéskor teljesen összezavarta a vizet,
amely így inkább hasonlított egy bivalyúsztatóra, mint egy ígéretes szifonra. Végig
gondolva a lecuccolás és a beöltözés nehézségeit, valamint a merülés várható
„esztétikai" élményét, úgy döntöttünk, hogy a lehetőséget meghagyjuk az utókornak.
Pünkösdi túránk al
kalmával
két szifont
szándékoztunk felderí
teni. Az egyik a Capreivölgyi
Száraz-barlang
vizes ágában található
felső szifon, a másik pe
dig maga a Bulbuc-forrás. Előző túránk során
már átvizsgáltuk az em
lített barlangot, azon
ban a szifonhoz akkor
még nem jutottunk el.
Néhány hét múlva Ko
csis Bandiéknak egy ki
sebb aknán leereszkedve sikerült elérniük a patakos ágat, melynek felső végén e l^ B
érték az ominózus szifont. Fel is mérték a barlangot, így a barlangok poligonjainak
összeszerkesztése után nagyon szépen kirajzolódtak az összefüggések. A barlang
iránya egyértelműen a Páfrányos végponti szifonja felé mutat Ebből (és még néhány
más megfigyelésből) arra lehet következtetni, hogy a forrásban megjelenő víz két.
egymástól többé-kevésbé független rendszerből származik A Runcsor-nyelöben
eltűnő víz a Páfrányoson, valamint a Vizes- és Száraz-barlangon keresztül érkezik a
forrásba, a másik nagy ág a Király-barlang, mely teljesen más területről gyűjti a vizet
A Vizes-barlang az említett Páfrányos-ág túlfolyója, az ebben található elmenö szifon
kis mérete a nagyobb vizeket már nem tudja nyelni, így az egyébként száraz barlang
ekkor hatalmas forrásként „üzemel". Víznyomjelzések alapján feltételezhető, hogy a
leírt ág igazából csak egy oldalága egy, a Damis határából induló hosszabb járatrendszernek, így a barlangi szifon átvizsgálása mindenképpen érdekes lehet Azon
ban a barlangban található kisebb aknák és szükebb meanderek miatt - szokásos
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POLGÁRI SZOLGÁLATRA TÚRAVEZETŐT KERESÜNK!
A közhasznú Ifjúsági Barlangtúra és Barlangi Sportterápia Egyesület 1 fö sorkato
nai szolgálat előtt álló, barlangi túravezetöi végzettséggel rendelkező személyt keres,
augusztusi kezdéssel A 6-14 éves gyermekek barlangtúráinak vezetéséhez felelős
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ségteljes és türelmes barlangász fiatalra van szükségünk. A polgári szolgálat időtar
tama 11 hónap, a polgári szolgálatos feladatai: túravezetés a Ferenc-hegyibarlangban asztmás gyermekeknek, és a Solymári-ördöglyukban iskolás csoportok
nak, és egyéb járulékos egyesületi munkák.
Jelentkezni lehet: Szűcs László
Tel
.
❖

❖

v

Kedves Barlangász Társak!
Bizonyára sokan értesültetek arról a szomorú és számomra felfoghatatlan esetről,
hogy ismeretlenek betörtek a létrási házba, és onnan köteleket, csigákat vittek el nem
kis mennyiségben, szóval csupa olyan fontos dolgot, ami elengedhetetlen at
kutatómunkához és a feltárásokhoz. Ezért a nyíregyházi Denevér Barlangkutató"
Csoport egy segítő felhívást szeretne intézni minden olyan csoporthoz, aki szereti
Létrást, és úgy érzi, barátokra lelt a miskolci barlangászokban, ha tud, segítsen!
Részünkről egy jó állapotú 60 méteres kötéllel járulunk hozzá ahhoz, hogy egy
ilyen barbár cselekedet ne gátolja a sikeres kutatómunkát. Bízom benne, hogy segítő
szándékunkkal nem maradunk egyedül. Előre is köszönet a segítőknek!
Baráti üdvözlettel és jó szerencsében gazdag nyarat kívánva mindenkinek a
nyíregyházi Denevérek nevében
Feigel Lóránd

csoportvezető

MEGJELENT
N. Kosa Judit—Szablyár Péter: Föld alatti Buda (59 oldal) és Föld alatti Pest (40
oldal) a Városháza kiadásában.
A budai kötet mesterséges föld alatti létesítmények mellett a Remete-szurdok, a Hárs
hegy, a Vár-hegy és a Gellért-hegy barlangjait ismerteti, míg a pestinek is vannak
barlangos vonatkozásai: az Állatkert mübarlangjai, valamint a mesterséges alagutak
ban képződő „betoncseppkövek”.
t
A fényképekkel illusztrált kötetek 400— 400 Ft-os áron a Társulatban is kaphatók.
*
Cristian Lascu: Caves beyond time
GESS Kiadó Bukarest 2001
Az igen jó nyomdatechnikával készült 176 oldalas könyv 155 színes fényképen mutat
ja be Románia legszebb barlangjait és karsztjait. A képanyagot viszonylag rövid
kiséröszöveg egészíti ki angol nyelven. A kötet végén közli az egyes felvételek
műszaki, felvételi adatait
A könyv a Társulat Titkárságán (az aggteleki Barlangnapon is) megrendelhető a
könyv árának (5000 Ft) befizetésével, ahol a könyv meg is tekinthető A várható
szállítás: szeptember
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