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PROGRAMOK ,  RENDEZVÉNYEK   
 

XII. KARSZTFEJLİDÉS KONFERENCIA 
Szombathely 

2009. március 20–21. 
 
Regisztráció:  Március 20-án 9–12 óra között „C” épület nagyelıadója elıtt. 
Helye: Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. C épület, nagyelıadó. 
Az elıadások 15 percesek, melyeket 5 perc vita követ. A konferencia résztvevıit a 
szombati vacsorán és a szombati ebéden látjuk vendégül (C épület 216. terem). 
 

PROGRAM 
 

Március 20. 
1055  Dékáni köszöntı 
 
Tudománytörténet alszekció 
Elnök: Péntek Kálmán 
 

1100   Eszterhás István: Az UIS Pszeudokarszt Bizottságának története 
112Ő  Imecs Zoltán: A karsztkutatás Cholnoky Jenı fényképein 
1140   Dénes György: A középkori budai Ofenberg „barlangos hegy” volt 
1200   Szentes György: Karszt- és barlangkutató expedíció Kolumbiában 25 évvel 

ezelıtt 
  

Ebédszünet 
 

Karsztinformatika alszekció 
Elnök: Dezsı Zoltán  

 

1320  Zboray Zoltán–Keveiné Bárány Ilona: Fotodokumentumok alkalmazása a 
karszt-kutatásban 

1340  Telbisz Tamás: A montenegrói Sinjajevina-karsztfennsík felszínalaktani 
vizsgálata terepi és térinformatikai módszerekkel 

1400  Lippmann László: A Kentucky-karszt szerkezetmorfológiai elemzése 
geoinforma-tikai módszerekkel 

 

Hidrológia alszekció 
Elnök: Telbisz Tamás 
 

1420  Gruber Péter: A szádvárborsai karsztterület hidrológiai és geofizikai 
vizsgálatának eredményei 

1440  Lénárt László: Bükki barlangok, víznyelık és töbrök állapotának vizsgálata a 
mis-kolci vízmőforrások szennyezés elleni védelme érdekében 

1500  Samu Andrea: Aggteleki karsztos tavak fizikai-kémiai állapotjellemzése 
1520  Fehér Katalin: Beszivárgás vizsgálatok a Rózsadombi termálkarszton 
1540  Dezsı Zoltán–Palcsu László–Major Zoltán: Ódor-hegyi forrásvizek 

tartózkodási idejének vizsgálata trícium-idısorral 
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1600  Deák György: Hidrokarbonátion mennyiségi meghatározása magashegységi 

törpefenyvesekbıl és havasi rétrıl származó hó olvadékában 

Szünet 

1640  Németh Ágnes: Bizonytalanságok vizsgálata a Bükk karsztvíz háztartásában 
1700  Darabos Enikı: A Bükki Karsztvízszint Észlelı Rendszer által szolgáltatott 

adatok kapcsolatainak vizsgálata a hidrológiai nyári félévekre vonatkozóan 
1720  Bányai Andrea: Demjén K-11 számú, próbaüzem alatt álló hévízkút vízébıl 

történı karbonátos kiválás vizsgálata 
1740  Fedor Eleonóra: A miskolci termál kutak alapadatai és értékelésük 

Szünet 

Morfológia alszekció 
Elnök: Keveiné Dr. Bárány Ilona 

 

1820  Telbisz Tamás–Móga János–Kósik Szabolcs: A Pelsıci-fennsík töbör-
morfometria elemzése 

1840  Ferencz Róbert: Totes Gebirge-i vályúk felmérésének eredményei 
1900  Rybár Olivér: Dolomittérszínek karros felszínfejlıdésének néhány típusa 
1920  Kékkovács Kíra Alina: A Hochschwab hegység egy mélyedésrendszerének 

vizs-gálata 
1940  Hevesi Attila: Valamit a Gömör–Tornai-karszt határon túli részérıl 
2000  Veress Márton–Zentai Zoltán–Péntek Kálmán–Eıry Mónika: Vályúfejlıdés 

csu-pasz lejtıkön 
2020  Zentai Zoltán–Deák György: Törpefenyıs és kopár lejtık karrosodásának 

össze-hasonlítása 
2040  Imecs Zoltán: A forrásvölgyek kialakulásának kérdései 
 
Március 21. 
 

Karsztkörnyezet és karsztos tájak alszekció 
Elnök: Hevesi Attila 
 

900  Keveiné Bárány Ilona: Gondolatok a bükki dolinák növényzetének változásairól 
920  Koltai Gabriella–Ország János: Radontranszport-vizsgálatok a Nyugat-Mecsek 

karsztterületén 
940  Tanács Eszter: A hımérséklet és csapadékviszonyok alakulása az Aggteleki-

karszton 1958 és 2006 között 
1000  Horváth Gergely–Leél-İssy Szabolcs: Karsztos tájak és tájrehabilitáció 

Tajvanon 
 

Szünet 
 

1040  Molnár Mihály–Dezsı Zoltán–Futó István–Rinyu László: Újabb eredmények a 
Baradla-barlang szén-dinamikájának radiokarbonos vizsgálataiból 

1100  Szlavov Krisztián–Móga János: Karsztos tájváltozások vizsgálata a Naszályon 
1120  Zentai Zoltán–Hegedős András–Vörös Péter: Mikroklíma mérések a Vecsem-

bükki-zsombolyban 
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Szünet 
 
BARLANG ALSZEKCIÓ 
Elnök: Lénárt László 

 

1200  Szeremley Szabolcs: Gondolatok a gömbfülkék és a szifonok kialakulásáról 
1200  Surányi Gergely–Leél-İssy Szabolcs–Adamkó Péter: A Molnár János-barlang 

új bejáratának megnyitása 
1220  Leél-İssy Szabolcs–Horváth Gergely: Felszakadt barlangok nyomában 

Szecsu-ánban 
1240  Nagy Sándor: A Budai-hegység hidrotermás folyamatainak szerepe a Bátori-

bar-lang és a Ferenc-hegyi-barlang kialakulásában 
 
Ebédszünet  

 
1400  Palcsu László: Újabb eredmények a cseppkövek folyadékzárványaiban oldott 

nemesgázok vizsgálatában 
1420  Papp László: Folyadékzárványok különféle karbonátokban 
1440  Dobos Tímea–Király Ferenc: Foszfátásványok vizsgálata a bükki Kılyukból 
 
Szünet 

Pszeudokarszt alszekció 
Elnök: Leél-İssy Szabolcs 
 

1520  Eszterhás István: Felszíni gránitformák és gránitbarlangok Galíciában 
1540   Gadányi Péter: Hornitó-barlangok 
1600  Gadányi Péter: Falenyomat-üregek bazaltlávában 
1620   Kéri Péter: Oldásos formák a Strunjani flis összleten 
1640   Prodán Tímea: A Balfi-tönk morfológiai képzıdményeinek eredetérıl 
1700  Virág Magdolna:Szemlı-hegyi-barlang csepegı vizei 
1720  Szabó Lénárd: Alpesi mélykarszt-fejlıdés a Canin-fennsíkon 
1740   Hegedős András: Új mőszer a barlangtérképezésben 
 
Poszterek: 
 

– Darabos Enikı–Németh Ágnes: A Bükki Karsztvízszint Észlelı Rendszer által 
szolgál-tatott adatsorok matematikai elemzése 

– Kéri Péter: Szemikarbonátos partfejlıdés a Szlovén tengerparton 
– Lénárt László–Hernádi Béla: Barlangok, víznyelık, források, vízösszefüggések a 

miskolci vízmőforrások védıidomán 
– Szabó Lénárd: Alpesi mélykarszt-fejlıdés a Canin-fennsíkon 
 
Terepbejárás:  Ha a hóviszonyok megengedik, március 23-án (vasárnap) a Hoch-
schwabra történik. 4 fı jelentkezett, ezen kívül természetesen másokat is szívesen 
látunk. 
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BARLANGNAP 

2009. június 19—21. Hollós-tet ı, Bükk 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 2009. évi Barlangnapját 2009. 
június 19–21-én a Bükk-hegységben rendezi meg. 

A tábor helye: a Hollóstetıi kemping. 
Elızetes terveink szerint a hegység nagy barlangjaiba lesz lehetıség túrázni, 

azonban a részleteket csak a Bükki Nemzeti Parkkal való egyeztetést követıen 
tudjuk (a Tájékoztató következı számában) nyilvánosságra hozni. 

Infó: Titkárság (346-0494), továbbá Polacsek Zsolt (30/2373-759) vagy Szittner 
Zsuzsi (20/410-0986) telefonon. 
 

HÚSVÉTI KUTATÓTÁBOR 
2009. április 10-–3. Bükk, létrástet ıi kutatóház 

 

Szervezı: BABESZ, MLBE  
Program:   

Egy nap Egyetem-töbri és a többi nap Sebes-barlang bontás, de ha esıs az idı, 
akkor Sebes helyett Balekina- vagy Szivárvány-barlang. Az Egyetem-töbriben a 
vég-pontot bontjuk teljes szelvényben a felszínre depózva, követve a vizet. A 
Sebesben a végponti hasadékot támadjuk meg a huzat irányába. Ha itt nem lesz 
kedvezı az idı, akkor helyette a Szivárványban szintén a huzatos végpont a cél (a 
barlang a Sebes-rendszer egyik felsı bejárata) 

A Balekinában pedig a végponti II.-szifont támadnánk meg -90 m-en, ahonnan 
még 80 m szint van a közeli Wekerle-forrásig. 

Pihenésképp túrákra is lesz lehetıség a Létrás környéki barlangokban.  
Ezek a tervek változhatnak! Akit érdekel bármelyik program, jelentkezzen! 

 

Jelentkezés és információ:   
Sőrő Péter    tel: 30/322-2102     szifon@mlbe.hu 
Piri Attila       tel: 20/639-5554     barlangasz@chello.hu 
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NYÁRI TÁBOR 

2009. július 5–július 19.  Répáshuta, Tebe-puszta 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat a Szilvássy Andor Barlangkutató 
Egyesülettel közös kutatótábort tervez a Déli-Bükkben.  

Utazás: egyénileg, szállás: saját sátorban, tisztálkodás: napmelegítette zuhany. 
Teljes ellátás egyszeri meleg étellel. Üdítıital, alkohol, cigaretta saját pénzen. 
Részvételi díj: 1500 Ft/nap (amennyiben pályázati pénzekhez sikerül jutni, akkor 

ez az összeg csökken) 
Feladat: Koporsós-víznyelı(katavotra) és Békás-víznyelı bontása. 
Felszerelés: overall, lámpa, mászócucc. 
Napirend: hideg reggeli vagy az elızı napi maradék (szabadon választott), 9– 

½10 indulás, beszerelés, bontás kb. 1–½2 pihenı, ebéd (mint a reggeli), ½6 leállás, 
kisze-relés, 6-tól meleg vacsora, szabad program. 

Esı esetén pihenınap. 
Egyéb túra: korlátozottan, elızetes egyeztetés szerint. 

Mindkét barlangban elektromos világítás, elektromos csörlıvel mőködtetett szállító-
pálya, félautomata kommunikátor van.  

  

Részvétel csak elızetes regisztrációval és a regisztrációt megerısítı elıleg 
(1000 Ft/nap) befizetésével lehetséges. Az elıleget legkésıbb június 30-ig 
rózsaszín csekken vagy az MKBT irodában, vagy az egyesület klubnapjain kell 
befizetni.  

Legalább minden másnap megy fel valaki a faluba, így lehetıség van magán-
beszerzések intézésére is. 

A táborban esténként önköltségi áron sör vásárolható. 
Jelentkezés az alábbi címen: 
Rozmar.vadasz+tabor@gmail.com 
A további részletek és képek megtalálhatók a www.barlang.hu-n is. 

Dr. Leél-İssy Szabolcs, Hopoczky László 

 
BARLANGÁSZ KLUB 2009 

a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatá si Központjában 
7625 Pécs, Tettye tér 8.  

Elıadások a barlangok különleges világáról mindenkinek 
 

A 2009-ben induló elıadás-sorozatunkon a barlangok kialakulásával, 
élıvilágával, tudományos kutatásának módszereivel, a barlangi régészettel, a 
barlangok idegenfor-galmával ismerkedhetnek a kedves érdeklıdık diavetítéses 
elıadások keretében. 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt minden hónap harmadik 
keddjén, délután 5 órára! 

 

Tervezett program: 
Március 17.  
1700 Dezsı József (PTE): Barlangi kitöltések vizsgálata a Dél-dunántúli karsztokon 
1745 Egri Csaba és a Papp F. Bg.kut Csoport: Barlangok három dimenzióban 
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Április 21. 17 00 
Kéki Antal (DDNPI): Ovarállos turizmus a Mészégetı-források barlangjában 

Május 19. 17 00 
Majer-Vass Laura (Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület): Kalandos barlang-

túrák a Mecsekben. 

Június 16. 17 00 
Závoczky Szabolcs (DDNPI): Denevérkutatás Abaligeten. 

Az elıadásokon való részvétel ingyenes. 
 

Információ:  
Telefon: 72/518-221, 72/518-222, 72/517-218, 30/377-3388, 30/405-4571 

e-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, wodtke@ddnp.kvvm.hu,  havasii@ddnp.kvvm.hu 
www.ddnp.hu 

 
SZAKMAI TANULMÁNYÚT 

A Társulat 2009. május 28—június 1. (Pünkösd) ötnapos tanulmányutat tervez 
Ausztriába. Tervezett program többek között Lurgrotte (lehetıség szerint overállos 
át-menıtúra), Katerloch (Ausztria egyik legszebb kiépített barlangja, amely 
évtizedeken át nem volt látogatható), Grasslhöhle, Bärenschütz-szurdok, Sárkány-
barlang (Drachenhöhle, overállos), a Peggau-i fal barlangjai, Seegrotte. 

Utazás: autóbusszal, szállás: kempingben, étkezés önellátó. 
Jelentkezési határid ı: 2009. március 31.  
 

További tervezett szakmai tanulmányutak: 
1. Vértes . A tavalyról elmaradt 3 napos hazai vértesi tanulmányút, ennek 

idıpontja nyár elejére (valószínőleg július elsı hete) várható.  
Tervezett program: Báracháza (nevezetes ıslénytani lelıhely), Haraszthegyi 

tan-ösvény barlangjai, Gánti-barlang (overállos), gánti geológiai tanösvény, 
bányamú-zeum, néhány kulturális látnivaló (csákvári Esterházy kastély, majki 
kolostoregyüttes, Csókakı vára), valamint móri borkóstoló. 

Kérjük az érdeklıdık elızetes jelentkezését március végéig , hogy a gánti 
turistaszállást idıben le tudjuk foglalni. 

2. Szlovákia . Szervezés alatt: 3–4 napos nyári (várhatóan augusztus elsı fele) 
szlovákiai körút. Tervezett program: Buzgó- és Körtvélyesi-barlang  (overállos), 
Jászói-barlang, Szepes-vár és környéke stb. 

3. Ausztria . Az osztrák Barlangnaphoz (október 1—3.) kapcsolódó kb. 5 napos 
tanulmányút Karinthiában (Obir-barlang, Hochobir (2139 m), Tscheppa-szurdok, 
Tschauko-vízesés stb.) 

 

MKBT TÁJÉKOZTATÓ   
Megjelenik minden páratlan hónap elején (lapzárta minden páros hónap 15-én) 

Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.  

Tel.: 346-0494, tel./fax: 346-0495. E-mail: mkbt@t-online.hu 
Szerkesztı: Fleck Nóra. Felelıs kiadó: dr. Leél-İssy Szabolcs 

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzıik felelısek. 
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H I V A T A L O S  K Ö Z L E M É N Y E K  
KÜLDÖTTKÖZGYŐLÉS 

2009. április 26-án, vasárnap 11 órakor 
a Szemlı-hegyi-barlang fogadóépületének vetítıtermében 

Napirend: 
Elnöki megnyitó 
Kitüntetések átadása 
Fıtitkári beszámoló 
2009. évi munkaterv és költségvetés 
Közhasznúsági jelentés és éves beszámoló 
Felügyelı Bizottság beszámolója 
Karszt és Barlang Alapítvány beszámolója 
Új tisztségviselı választása (lemondott helyett) 
Alapszabálymódosítás 
Elnöki zárszó 

A küldöttközgyőlés nyilvános, azon bárki részt vehet, de szavazati joggal csak 
az ez évi tagdíjat is rendezett küldöttek rendelkeznek. 

TÁMOGATÓINK 
Adamkó Péter  
Szőcsné Szitányi Zsuzsanna 

45 000 Ft 
   3 000 Ft 

Dr. Leél-İssy Szabolcs  
Leél-İssy Csaba 

45 000 Ft  
2 000 Ft 

Vass Imre sírjához: Leél-İssy Szabolcs 10 000 Ft 
Mozgás  és Élményterápiás Szakosztály részére: Varga Sára 7000 Ft. 

Támogatóink nagylelkő adományait szívbıl köszönjük. 
 

NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK 

4. EUROSPELEO FORUM  “Icnussa 2009”  
Idıpont: 2009. április 29—május 3. 
Helyszín: Urzulei (Szardínia) 
Részletes információ: www.icnussa2009.it honlapon 
 
A BARÁTSÁG HÁROMSZÖGE 2009 
Gorizia, 2009. június 26–28. 
Osztrák–szlovén–olasz találkozó. 
Különbözı nehézségő barlangtúrák, kulturális és I. világháborús helyszínek 
megláto-gatása, ıslénytani gipszlenyomatok készítési tanfolyama, film és 
diavetítés, zene stb. 
Végleges jelentkezés: április 15. 
Info: Tel./Fax. 39 0481 82012; e-mail: seppenhofer@libero.it 
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A SPELEO SPORTBOLT 2008. ÉVI ÁRLISTÁJA 

Cordura overall (2féle anyagtípusból igények szerint)            13 500 Ft-
tól 
Polar aláöltözés (mőnyúl)                                                              8 800 Ft 
Camp. Y szíjas sisak                                                                     9 500 Ft 
Angol Y szíjas sisak                                                                        2 900 Ft 
Barlangi bag zsákok (600 gr-os kamion ponyvából  
      5, 15, 40, 60, 80, literig)                                                       1 800 Ft-tól 
Barlangos beülık                                                                     10 000 Ft-tól 
Gumicsizma minden méretben                                                     2 900 Ft 
Vaude, Alpine Pro, Loap hálózsákok (+3 C-tól -25 C)         13 000 Ft-tól 
Pehely hálózsák (1200 g. töltısúly komfort fokozat  
     kb. -20 °°°°C)                                                                               42 000 Ft 
Poncsó (hátizsákra vehetı esıköpeny )                                    4 400 Ft-tól 
Fejlux fénycsı + tartalék 6 led-es világítással ellátott fejlámpa  

(tartozékokkal)                                                               30 200 Ft 
Acél D Mailon                                                                                 1 865 Ft 
Gázfejlesztı tartályok (nyílt-zárt rendszerő, pumpás)         16 000 Ft-tól 
Esıkabát (lélegzı, vízlepergetı anyagból, becipzározható  
     polar béléssel                                                                            18 500 Ft 
Lábszárvédı (Kamásli lélegzı vízlepergetı anyagból FOV.)     5 200 Ft 
Körfénycsöves (átalakított) Petzl fejlámpa (a karbid lámpa  
  fényerejének kb. 80%) töltıvel, akkumulátorral, tokozattal  24 000 Ft 
 
 

Technikai eszközökre 20 % kedvezmény! 

WEB LAPUNKON MINDEN TERMÉKÜNK MEGTEKINTHET İ 
!!!! 

 
Új címünk: IX. Budapest, Balázs Béla utca 30. 

Telefon: 06-1/216-1734                         E-mail cím: 
kocsisandras@speleo.hu 
Mobil: 06-20/367-6964                          Weblap:     www.speleo.hu  
            06-20/373-9418                                                                                     

                        Sporttársi üdvözlettel:                         
Kocsis András 
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IV. FOTOPOSZTER PÁLYÁZAT A VÍZR İL 

 

 A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezete és a Miskolci Egyetem 
Mőszaki Földtudományi Kar közös pályázati felhívása a 2009. évi Víz Világnapjára. 

Az MHT BTSz és a ME Mőszaki Földtudományi Kara – szponzorok 
támogatásával – a VÍZ ezernyi arcának, áldásának és kártételeinek, sokirányú 
felhasználásának bemu-tatására fotóposzter pályázatot hirdet: 

Témák: 
I. A VÍZ szakmai szempontból történ ı bemutatása, különösen az alábbi 
témákban:  

ivóvíz és beszerzése 
fürdı-és rekreációs víz, beszerzésük 
árvíz és árvízvédelem 

II. A VÍZ hangulati szempontból történ ı bemutatása, különösen az alábbi 
témákban:  

a víz, a hó, a jég, a zúzmara, a harmat, a köd mint a tájkép meghatározói 
víznyelık, barlangok, barlangi képzıdmények, források vizei 
vízi sportok, rekreáció formái 

III. A VÍZ természetvédelmi-ökológiai szempontból történ ı bemutatása:  
a víztani természetvédelem elemei 
vizes élıhelyek, az élıvilág és a víz kapcsolata 
vízfolyások, állóvizek természetalakítása 

A pályázatot az alábbi kategóriákban írjuk ki:  
általános iskolások részére 
középiskolások részére 
egyetemi, fıiskolai hallgatók részére korhatár nélkül és ifjú szakemberek részére 

35 éves korhatárig  
A pályázati anyag formája: 
A/4 vagy A/3 vagy A/2 vagy A/1 mérető, színes vagy fekete-fehér kinyomtatott 
poszter, minimum 4, maximum 20 képpel, minden képhez maximum 1 mondatos 
magyarázó szöveggel.  
A fotoposztert 1-1 példányban kinyomtatva és CD-n (vetíthetı képfile-ben) is kérjük. 
 

Pályázni csak saját képekkel lehet, egyénileg, vagy több szerzı közös munká-
jával. Egy pályázó, vagy szerzıcsoport több pályázatot is beadhat. A poszternek 
legyen kinyomtatott címe, szerzıje, dátuma, s szerepeljen rajta hogy a 2009. évi, 
MHT Borsodi Területi Szervezet – Miskolci Egyetem Mőszaki Földtudományi Kar 
által kiírt pályázatra készült. A pályamővek mellé kérjük mellékelni a pályázó nevét, 
levelezési címét, telefonszámát, e-mail címét, az oktatási intézmény nevét (ha 
valamely oktatási intézményben tanul). 

 

A pályázatoknak 2009. március 23. (hétfı) 900-ig személyesen átadva, vagy 
postai úton eljuttatva dr. Lénárt László részére (Miskolci Egyetem, Hidrogeológiai-
Mérnök-geológiai Tanszék, 3515 Miskolc-Egyetemváros) kell beérkeznie. A 
pályázattal kapcsolatban érdeklıdni ugyanitt lehet személyesen, vagy telefonon: 
(46)-565-111/17-26;ill. 06-20-986-3000) 
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BESZÁMOLÓK , RÖVID  CI KKE K 
 

PAPP FERENC EMLÉKÜNNEPSÉG 
2009  január 8-án a Dr. Papp Ferenc Gel-

lért-fürdıben lévı szobránál halálának 40. éves 
évfordulója alkalmából a Magyarhoni Földtani 
Társulat kezdeményezésére a Magyar Hidroló-
giai Társaság és a Magyar Karszt- és Bar-
langkutató Társulat közös megemlékezést tar-
tott. A Budapesti Mőszaki Egyetem részérıl Dr. 
Kertész Pál ismertette, hogy a geológiai tanszék 
professzora a szakismeretek oktatása mellett 
fontosnak tartotta a hallgatók erkölcsi nevelését 
is. A Magyar Hidrológiai Társaság részérıl Dr. 
Vitális György megemlékezett arról, hogy Dr. 
Papp Ferenc professzor több tisztség betöltése 
mellett sokat tett a Hidrológiai Tájékoztató kiad-
vány kialakulásáért. 

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
részérıl  Maucha  László   geológus, elnökségi 

 

tag rámutatott arra, hogy Dr. Papp Ferenc társel-
*nökként nagyon sokat tett azért, hogy új barlangok 
feltárása esetén azok tudományos feldolgozására is 
sor kerüljön. Ebben a vonatkozásban legjelentısebb 
eredménye volt a Jósvafıi Kutató Állomás meg-
alapítása. Minden eszközzel támogatta hallgatói 
szak-mai érvényesülését. A Kutató Állomás lehetıvé 
tette a karsztforrások folyamatos vizsgálatát is, mely 
téma-körben İ maga is nagyon sokat 
tevékenykedett a budai hévforrások kutatása 
területén. A megemlé-kezésen mintegy 60 fı vett 
részt. 

Maucha László 
Dénesné Lustig Valéria felvételei 

 
LÁTOGATÁS  

A BÉCSI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBAN 
A Társulat 2009. január 24-én 38 fı részvételével egynapos szakmai kirándulást 

szervezett Bécsbe. A program súlypontját a Természettudományi Múzeum „Willen-
dorfi Vénusz – a kıkorszak rejtélyei” címő idıszakos kiállításának megtekintése 
képezte. Csoportunk számára a szakmai kíséretet és a múzeumba való díjmentes 
bejutást (egyébként csoportoknak 6 Euro/fı) dr. Karl Mais, az osztrák Barlangtani 
Intézet nyugalmazott igazgatója biztosította. Vezetésével elsıként a múzeum  
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egyedülálló ásványgyőjteményét kerestük 
fel, amely szinte minden résztvevı 
számára rendkívüli élményt jelentett. A 
múzeum patinás berendezése, a 
falfestmények, köz-tük számos 
barlangábrázolás, például a Dobsinai-
jégbarlang, a Skocjani-, a Postoj-nai-
barlang mellett a lélegzetelállító szép-
ségő és gazdagságú ásványgyőjtemény 
megtekintése már jelentıs csúszást 
okozott a programban. A kiállított darabok 
között számos magyarországi eredető 
darabot is láttunk, igaz ezek még a 
Trianon elıtti idık-bıl kerültek a 
múzeumba.  A hagyományos  

Az ásványtani győjtemény egy szép 
darabja: aragonit 

kızetek és ásványok mellett rendkívül érdekesek voltak az utolsó teremben kiállított 
meteorit-darabok, valamint  a  Holdról származó  kızet. Alig tudtunk megválni a 
kövek világától,  hogy jövetelünk igazi tárgyát, a Vénuszt és a hoz- 

 
A Willendorfi Vénusz 

zá kapcsolódó kiállítást is megnézhessük. A minta-
szerően kiállított és bemutatott rendkívül gazdag lelet-
anyag mellett szinte már csak végigrohantunk. Olyan 
ritkaságok, mint a Morva-karszton található Býči 
skála-barlangból származó edények, ékszerek vagy 
az ott eltemetett magas rangú fıúr kocsikerekének 
eredeti darabjai megtekintésére alig jutott idı. A ki-
állítást egy mőbarlang zárta, amelyben a legneve-
zetesebb barlangi rajzok másolatai kerültek bemuta-
tásra. A múzeum egyéb bemutatott anyagainak meg-
tekintésére már gondolni sem lehetett. Néhányan egy 
villámlátogatás keretében felkeresték a Viváriumban 
látható színpompás madarakat, halakat és hüllıket. A 
többség legszívesebben egész nap a múzeumban 
maradt volna, ám dr. Karl Mais nem így tervezte a 
programot.  

Fél 2-kor  a  Barlangtani  Intézetben  várta csopor- 
tunkat, méghozzá meglepetésként megfelelı  mennyiségő  fıtt  virslivel,  kolbásszal, 
sörrel,  üdítıvel.  Az  intézeti  látogatás  jócskán  elhúzódott,  hiszen  mindenkinek jól  

 

esett a vendéglátás és az üldögélés. 
Népszerő nevén Charly végül még egy 
rövid tájékoztatást is adott az intézet 
munkájáról, mielıtt további utunkra en-
gedett bennünket. 

Az eredetileg legalább két-három 
órásra tervezett szabad programból egy 
mindössze másfél órás rövid város-
látogatásra maradt csak idı, hiszen bu-
szunk az elıre megbeszélt idıben várt 
bennünket, hogy továbbinduljunk Bruck 
an der Leithába. Vendéglátás a Barlangtani Intézetben 
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Itt egy nagyon 

kellemes pincelátogatás 
zárta a prog-ramot, 
melynek keretében az 
osztrák konyha nem ép-
pen diétás specialitásait 
kóstolhattuk meg egy-egy 
pohár fehér illetve vörös 
bor kíséretében.  

A kellemes 
élményekkel zárult 
kirándulás után az esti 
órákban értünk 
Budapestre.  

 
Fleck Nóra 

 
Pincelátogatás Bruck-ban 

 

 

Az MKBT ez évi tervezett tanulmányútjairól szóló elızetes tájékoztatást lásd e 
szám 7. oldalán. 
 

H Í R E K ,  H I R D E T M É N Y E K  
 

KIADVÁNYOK 
 

 
Karszt és Barlang 2004—2005. 

Megjelent folyóiratunk kissé elmaradt száma, me-
lyet a 2004-ben és 2005-ben tagsággal rendelkezı 
tagjaink térítésmentesen kapnak meg. Aki csak a fenti 
két év egyikében volt tag, az az eladási ár feléért juthat 
hozzá.  

Az eladási ár: 500 Ft. 

Kérjük tagjainkat és csoportjainkat, hogy akik még 
nem kapták meg, – a tetemes postai költségek csök-
kentése érdekében – lehetıség szerint személyesen 
(csoportok esetében összevontan) vegyék át példányai-
kat a Társulat Titkárságán.   
 

Egyúttal tájékoztatjuk szerzıinket, hogy a Karszt és 
Barlang 2009. évi számába szánt közleményeket  ez év  
szeptember 30-ig juttassák el a Titkárságra (elektronikus és nyomtatott formában). 
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2009. évi naptár a budai termálkarszt 
barlang-jaival 

A Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium és a II. ker. Önkormányzat 
támogatásával meg-jelent naptár 12 szép 
felvételen mutatja be a bu-dai legszebb 
barlangok (József-hegyi-, Szemlı-hegyi, Pál-
völgyi-, Mátyás-hegyi-, Molnár János- és 
Citadella-kristálybarlang) legszebb részleteit. 

Kapható a Társulat Titkárságán.  
Ára: 500 Ft. 

 

 
A Suba-lyuk barlang. Neandervölgyi 
ısember a Bükkben.  
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 2008. 
 

A Hór-völgy elején lévı Suba-lyukból a mousté-
riené-kultúra kıeszközei, 1932. április 27-én – a 
71–61 ezer évvel ezelıtt lerakódott rétegbıl – a 
híres nean-dervölgyi ısemberleletek 
csontmaradványai kerültek elı. A Dancza János és 
Kadić Ottokár nevével fém-jelzett ásatásra a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóság − a cserépfalui 
önkormányzattal közös szervezésben − 2007. 
május 11–12-én tudományos emlékülés kereté-ben 
emlékezett meg. A 220 oldalas, A/4 méretben 
megjelent kötet a tanácskozás elıadásainak 
anyagát, valamint az idıközben ismertté vált 
dokumentumokat, az ásatásokon készült eredeti 
fényképfelvételeket (Kovács József 58 felvételbıl 
álló hagyatékát), továb-bá a korabeli 
sajtóhíradásokat – és az azok nyomán kialakult 
polémiát – tárja a nagyközönség elé. A kötet 
tanulmányait – melyek elıtt angol nyelvő 
összefoglalás található – Csiffáry Gergely, Gyenis 
Gyula, Hevesi Atti-la, Kordos László, Mester Zsolt, 
Pelikán Pál, Regıs Jó-zsef, Ringer Árpád, Székely 
Kinga, Vörös István és a szerkesztı, Baráz Csaba 
írta. A kötet mind a szaktu-dományok iránt, mind 
pedig a barlang feltárásának tár-sadalmi háttere 
iránt érdeklıdıknek egyaránt ajánlott. 

Megrendelhetı a Társulat Titkárságán. Ára: 
5000 Ft. 

 

 



450 erélyi túra. Túrakalauz 
Írta és szerkesztette: Pusztay Sándor, Zsigmond Enikı. 
Kornétás Kiadó 2008. 
 

Az 520 oldalas, keskeny A/5 formátumú kalauz végig-
vezet Erdély és Partium valamennyi hegységének legfon-
tosabb túraútvonalain. Mivel nem barlangász könyv, a je-
lentıs barlangokat csak említésszerően tartalmazza, azokat 
is több fejezetben elszórva, többször ismétlésekbe bocsát-
kozva, néhány tárgyi tévedést is tartalmazva.  

Kapható a Társulat Titkárságán.  
Ára: 3000 Ft (a bolti 3990 Ft helett). 

 

 

 

A Szelek barlangja – Pe ştera Vântului – 50 év 
Kolozsvári Amatır Barlangász Klub 2007. 

Három szerkesztı és további három szerzı  
vala-mint még 12 közremőködı és 13 fotós által 
létre-hozott 112 oldalas, magyar és román nyelven 
meg-jelent szép kivitelő mő méltó a közel 50 km 
hosszú barlang évfordulójának megünnepléséhez. 

A felfedezı Bagaméri Béla elıszavával induló 
könyv elsı részében visszatekint a kezdetekre, is-
merteti a feltárás folyamatát, megszólalnak a 
barlang régi és mai kutatói, kiegészítve korabeli 
cikkek, ku-tatási naplók idézeteivel és archív 
felvételekkel. 

A második rész a barlang tudományos leírását 
tartalmazza (földtani felépítés és tektonika, 
hidrológia, morfológia, karsztgenetika, 
klimatológia, ásványtan, biológia), míg a harmadik 
rész a barlang részletes leírását tartalmazza. 

A könyvet 16 archív és 71 színes mővészi 
fény-képfelvétel és a barlang térképe egészíti ki. 

Kapható a Társulat Titkárságán. Ára: 3000 Ft. 
H. T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


