
MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT

MŰSORFŰZET

1982. január - február hó





A füzet tartalmazza:

a Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat előadásait, valamint köz
érdekű közleményeit*

Minden kedves tagtársunknak 
eredményekben gazdag boldog 
uj esztendőt kiván a Társulat
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17*00. óra Dr. Kósa Attila
J a n u á r  11# / h é t f ó /

A Bir al Ghánán-i /Libia/ 
expedioló
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Január 18* /hétfft/
17.00 óra Tihanyi Péter

Franciaország karsztvidékein

A VMTE FOTON barlangkutató osoport 
tagjai Nyugat-Európa karsztvidé
kein túráztak* Útjuk során felke
resték a Pireneusok hegyvidékének 
prehisztorikus barlangjait, és a 
Veroors-hegység érdekesebb karszt- 
objekturnáit. Résztvettek a Le. 
Chapelle ©n Veroors-ban megrende
zett FIFS /Barlangos filmek Nem

zetközi Fesztiválja/ programon*

Az előadás helye:
Budapest, V*,
Kossuth Lajos tér 6-8*
III* emelet 337* sz.



17-00* óra Lán&rt László
J a n u á r  2 5 . / h é t f ő /

Barlangtúrán SváJóban

Az előadó az 1977* évi Inter- 
laken-i Nemzetközi Barlang- 
kutató táborban készített bar
langi és külszíni karsztos 
felvételeit mutatja be.

Az előadás helye:

Budapest, V.,
Kossuth Lajos tér 6-8.
III.emelet 337. az.



F e b ru á r  15* / h é t f ő /

Audiovizuális segédeszközök a 
barlangkutatók oktatásában

Hiánypótlásra törekszik a VMTE 
FOTON barlangkutató csoportja 
ezzel az előadással. Minden isko
lai vagy tanfolyami oktatás oél- 
Ja, hogy a résztvevők a legrö
videbb időn belül az oktatott anya
got megértsék, elsajátítsák. A 
modern oktatás nélkülözhetetlen 
segítői az oktató filmek, diák, 
Írásvetítő ábrák, fotók, plaká
tok. Ezeknek készítéséről, a bar
langos tanfolyamokon történő fel- 
használásáról szól a dia- és film
vetítéssel kisért előadás.

Az előadás helye:
Budapest, V.,
Kossuth Lajos tér 6-8.
III. emelet 337« az.



Az FTSK Delfin Könnyűbúvár Szakosztály 
táll műsoros klubestjeinek 

p r o g r a m j a

1982. január 31* vasárnap 1 6,30.
Előadók:
Hirschberg Judit: Jugoszlávia '81. 
Kalinovits Sándor: Munka vagy szórakozás? 
Gazdag László
Kraus Sándor : Budapest nagybarlangjai



I F J Ú S Á G I  T Ú R A

Az MKBT Ifjúsági Bizottsága 1982. Január 31- 
t5l kezdődően tusra sorozatot indít a barlan
gokkal, a barlangok kutatásával most ismer
kedő fiatal barlangkutatók rászáre. A túrák 
során először a Budai-hegység barlangjait ke
ressük fel.
A túrák kiírását rendszeresen a Műsorfüzetben 
közöljük.
A túrákra szeretettel várunk minden érdeklődő 
fiatal barlangkutatóti
Az első túrára 1982. Január 31-én kerül sor a 
Fereno-hegyi-barlangban•
A programból:

- kutatástörténet
- a barlang kialakulása, képződményei
- a barlangjárás kellékei; öltözet, világí

tás
- tájékozódás a barlangban
- a barlang kulünösen érdekes részeinek 

felkeresése
Találkozás: 1982. Január 31-én 9 órakor a 

Pál-völgyi-barlang előtt.
Egyéni barlangjáró felszerelés szükséges!
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h í r e k

Az FTSK DELFIN Könnyűbúvár Szakosztály 1981. 
november 5-H- között tartotta téli kutatótá
borát Esztranoson.
A tábor alkalmával a Surrantós-barlangban a 
búvárok /Kalinovits Sándor és Kollár K. Attila/ 
eredményes szifonétuszást hajtottak végre.
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Az Álba Regia osoport októberben háromnapos 
kutatótábort rendezett a Szentgáli-barlangban 
/Bakony/•
Bontásaink során csak néhány méteres újabb 
szakaszt tártunk fel, továbbjutás csak igen 
nagymennyiségű anyag kitermelése árán remél
hető.
A 130 méter hosszúságú barlang teljes térképét 
elkészítettük, átvizsgáltuk a kőfejtőt, és a 
felette húzódó platót. A barlangban elhelye
zett rovarcsapdákkal 6 fajhoz tartozó ló egye
det gyűjtöttünk, valamint kőzetmintavételt, 
klimatológiai és vízkémiai méréseket végeztünk.

Az Álba Regia Barlangkutató Csoport ősszel 
újabb jelentős mélységű zsombolyt tárt fel a 
Tós1-fennsikon, az I. - 29. számú időszakos 
víznyelőből.
Az idén mélyített kutató akna, sorrendben a 
hatodik, egy keskeny rétegréshez vezetett, 
amelynek átvésése után sikerült bejutni a fel- 
szinközeli hasadékrendszerbe, ahol több helyen 
folytattuk a bontást. A legbiztatóbb munka
helyen október 25-én elértük a fő aknarend-
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szert, amely párhuzamos hasadékok és kereszt, 
ttfrések mentén, helyenként léposőzetes jol- 
léggel, a tektonika után főként korróziósán 
tágult tovább*
Az egyébként impozáns végponti hasadék szel
vénye alul kissé beszűkül, ahol agyagkupok 
és omladék alkotnak álfenéket*
A barlang felmért mélysége 121 m, és csopor
tunk megalakulásának 20* évfordulójára emlé
keztetvén a Jubileumi-zsomboly nevet kapta*

-  10  -



IX



Az Álba Regia csoport novemberben végrehaj
tott leszállásai során a Cserszegtomaji-kut- 
barlangban újabb jelentős barlangszakaszokat 
tárt Tel, melynek felmért hossza 301 méter-
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November 7-8-án a "Vértes László" csoport 
tagjai közösen dolgoztak az "Álba Regia" 
csoporttal, a Tési-fennsikon lévő Csengő- 
zsocibolyban* A depózó ácsolat megerősítése 
mellett folytatták a bontást lefelé. Körül
belül 2 méter mélyítés után az omladék alatt 
egy viszonylag szűk hasadék vált láthatóvá, 
amely a munka során jelentősen feltöltődött, 
ám az időnként megroskadó omladék hosszan
tartó dübörgése újabb akna közelségét jelzi.
Az Álba Regia csoport november 22-én foly
tatta a munkát és a 10 méter vastag álfenék 
átbontósával újabb szakaszba jutott. A meg
nyílt 33 méter mélységű folytatás fő részét 
egy 55° -os dőlésű vetőslkra illeszkedő tá
gas, ferde akna képezi, amelyből kisebb ol
daljáratok és kürtők indulnak ki. A jelen
leg 86 méter mélyen levő végponton az omla- 
dékos élfenék bontásával remény van a to
vábbjutásra.
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1981, évben az ÜSE barlangkutatói Répáshuta 
környékén több kisebb barlangot tártak Tel*
A régóta kutatott Békás-barlang hosszát si
került megkétszerezniük. A barlang uj ré
szét egy rendkívül szűk járaton lehet megkö
zelíteni, amely az esetleges vízbetörések 
miatt osak száraz időben járható.

Az USE barlangkutatói: Kardos László és 
Sági Péter terepbejárás során felkeresték a 
Kálmán-rétl-ssombolyt. A zsombolyt először 
Sohőnviszky László említette a Turisták Lap
ja 1937* évi számában. A zsomboly a oserepea- 
kői vadászháztól ÉNy-i irányban, a Kálmán- 
rét oldalában található. Mélysége 15 m, al
ját agyagos kőtörmelék borltja. További in
formációk a csoport 1981. évi jelentésében 
olvashatók majd.
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A Békás-viznyelö-bg. újabb járata ival. 

Felmérte :a z  U.S.E. bykc* .
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KALMANREJÍZSOMBOLY
FELMERTE: KARDOS <5 SÁGI'. TERKEPVAZLAT.
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▲ Bécsi Egyetem Őslénytani Intézete 
Rabeder G. és Mais K. vezetésével hét hall
gatóval együtt barlangi ősgerinoes témája 
kirándulást tett Magyarországon. Október 
22-23* között megtekintették a Tar-kői- 
kőfülkét, a Baradla-barlangot, az Esztra- 
»ost és a rudabányai Prehominlda lelőhe
lyet, 24-25-én pedig a klasszikus és újon
nan feltárt villányi és osamótal ősgerin- 
oes lelőhelyeket* A csoportot Dr* Kordos 
László és Dr* Jánossy Dénes kalauzolta*

K. L.

Az MKBT Dokumentációs Szakosztály megha
tározta a 2890-es /Alpok és a Kis-Alföld 
magyarországi része/, a 4030-as /Öreg- 
Kováos - Szénás - Halyagos-hegy csoportja/ 
és a 4820-as /Kevély-oeoport/ kataszteri 
egység barlangjainak kataszteri-számát és 
helyes nevét* A lista a "Karszt és Barlang
ban” kerül közlésre; annak megjelenéséig 
a Dokumentációs Szakosztály vezetőjénél 
lehet érdeklődni*

K. L.
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Az óbudai Kinizsi Barlangkutató Csoport a 
Kinizsi Kupáért kiirt Országos Barlangversenyt 
1981. október 18-án 21 osapat részvételével 
a Baradla- és a Béke-barlangban rendezte meg.

1* FTSK Barlangkutató Szakosztály 1182 pont 
I* csapata
/Lukács László, Gazdag László, .
László Gergely/

2. BEAC Barlangkutató Csoport 1117 pont
I* osapata
/Csepregi István, Bordáos Péter,
Simon Béla/

3. Honvéd Auróra Barlangkutató 1099 pont
* Csoport. !• osapata
/Bognár Tibor, Baosu Dénes,
Boros László/

í*. FTSK Delfin osapata 1061 pont
5* Honvéd Auróra II* osapata 1036 pont
6. Újpalota Sport Egyesület osapata 975 pont
7. Papp Fereno Barlangkutató Csoport 926 pont 

I* osapata
8. MTV Barlangkutató Csoport osapata 919 pont
9* Maróéi Loubens Barlangkutató 902 pont

Csoport I* osapata
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10# BBAC Barlangkutató Csoport 896 pont 
XI# oaapata

11# Papp Foreno Barlangkutató 884 pont
Csoport IX# csapata

12# Nyíregyházi Denevér Barlang* 864 pont 
kutató Csoport csapata

13* VMTE Hatos Barlangkutató 832 pont
Csoport csapata

l4# FTSK Barlangkutató Szakosztály 821 pont 
XXX# ősapata

15# Esztergom KBT Barlangkutató 799 pont 
Csoport XX# osapata

ló# Marosi Loubens Barlangkutató 755 pont 
Csoport XX# osapata

17* MÁV BVKH XX# osapata 660 pont
18# MÁV BVKH X# osapata 487 pont
19* FTSK Barlangkutató Szakosztály 474 pont 

XX# osapata
20# Békásmegyeri Aragonit Barlang* 278 pont 

kutató Csoport osapata
21# Esztergom KBT Barlangkutató kiesett 

Csoport X# osapata
A verseny falr-play diját a Borsod megyei Ide
genforgalmi Hivatal vezetősége kapta a verseny^ 
lebonyolításához nyújtott önzetlen segítségé
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Felhívás!

Az FTSK Barlangkutató Szakosztály 1982* 
május 22-23-án rendezi a"KINIZSI KUPA 82." 
barlangász versenyt. A verseny résztvevői, 
a versenyt megelőzően, a mellékelt űrlap 
felhasználásával, kötelesek sportorvosi 
vizsgálaton résztvennl.
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Tisztelt Sportorvos I

Kérem az alábbi sportoló vizsgálatát:

Név......................  Szül. év: ....
Lakóim: ................ .

Nevezett barlangász verseny résztvevője. 

A vizsgálat eredménye alapján:

1. Versenyzésre alkalmas.

2. Versenyzésre alkalmatlan.

P.H.
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A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen 
tudományos barlangkutatók számára az alább 
felsorolt könyvekről fotómásoláara alkalmas 
negativ készült*
C.A. Hills Cave Minerals, USA, 1976.1-137-
H. Triraméi: Speláologisohes Faohwörterbuoh, 

Wien, 1965- 1-109.
A. Bögli: Karsthydrographie und phyeisohe 

Spelaologie, Berlin, 1978. 
kb. 250. old* :

Amennyiben valakit a felsorolt müvek érde
kelnek, a negatívot szívesen kölcsönadjuk 
saját célokra felhasználható másolat készí
tésére*
Cim: Lénárt László, 3515 Miskolc-Egyetemváros

Földtan-Teleptani Tsz*
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A BTSZ Barlang Bizottsága értesíti az 
érdeklődőket, hogy 1982 októberi kezdéssel 
alapfokú bar lángjáró tanfolyamét szervez. 
Beiratkozási dij: 150 Ft.
A tanfolyas 10 előadásból ás három alkalom- 
suti egész napos illetve több napos gyakor
lati oktatásból áll.

Sikeres vizsga letétele esetén a résztvevők 
bizonyítványt kapnak, amely alapfokú termé
szetjáró turavezetői minősítéssel együtt 
feljogosít arra, hogy barlang-turavezetői 
tanfolyamon vegyen részt illetve vizsgát 
tegyen.

Jelentkezés: B T SZ Barlang Bizottság
Vldics Zoltánná

Budapest, V. , Váci utoa 58. szám.



az 19Sl»b»n filfedeaett aj barlangok éa 
barlángszakaszok be.lelentéaére





A D A T L A P

barlangok hossz- és mélység adatáról. az 
1981* december 31-1 állapotban.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az MKBT Dokiuwa- 
tóoiós Szakosztálya kéri a tagokat, hogy ad
janak tájékoztatást az általuk kutatott 200 
m-nél hosszabb és 50 m-nél mélyebb barlangok 
méreteiről, az 1981. december 31-1 állapot
nak megfelelően*
Barlang neve hossza mélysége térképezve
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Felhívjuk
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Cholnoky Jenő karazt- és barlangkutatási
pályázat



ságok, előzetes munkatervet benyújtó leg
alább 3 egyéni kutatóból álló kollektívák/ 
vehetnek részt, éves Jelentésükkel 111. záró- 
jelentésükkel.
A jelentések nem tartalmazhatják az előző 
években leadott részek ismétlését, lezárult 
kutatás összefoglalása kivételével, akkor 
is csak röviden, nem szószerinti ismétlésként.
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5- Fotódokumentáció 0-10 "
/mind művészi, mind dokumentá
ciós felvételek, hangsúly a do
kumentatív értéken legyen/

6. Csoporttevékenység 0-10 "
/csoportiétszám, fenntartó szerv, 
vezető, összejövetelek holye, gya
korisága, rendezvények, előadások 
oktatás, túrák, tanulmányutak, stb. 
megjelent publikációk felsorolása/
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F I G Y E L E M  I

Társulatunk a következő év első hónapjaiban 
kívánja megjelentetni a könyvtárba beérkező 
könyvek, Illetve periodikák kivonatos Ismer
tetőjét#
A megjelentetési költségek előzetes kalku
lációjához az igények Felmérése szükséges#
Kérjük, hogy az igényeket 1982# január 20-ig 
a Titkárságon jelezni szíveskedjenek#

-  35 -





Kérjük kedves Tagtársainkat, hogy 1982. évi 
tagdijaikat a mellékelt csekklapon befizet
ni szíveskedjenek*

Kérjük a befizetéskor a csekken olvashatóan 
feltüntetni a küldő nevét, óimét és kutató
csoportjának nevét, vagy azt, hogy egyéni 
tag*
1982* évi tagdíj:

Felnőtt tagoknak 150—  Ft
IfJusÁgi, katona és
nyugdíjas tagoknak 60*- Ft

az 1982, évi TAGDÍJAK BEFIZETÉSÉRE
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H B O J B  L E N T I

LÓCZY-BARLANG

Tájak Korok Múzeumok kiadványsorozat.
Irta Dr. Kessler Uubert, a fényképeket kószi- 
tette Borzsák Péter és Prágai Albert.
Kapható a Társulat Titkárságán.
Ára: 8 Ft.

BARADLA-BARLANG

Tájak Korok Múzeumok kiadványsorozat.
Irta Hazalinszky Tamás, a fényképeket készi- 
tette Borzsák Péter és Prágai Albert.
Kapható a Társulat Titkárságán.
Áras 8 F t .
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Nemzetközi Karszthasznositásl Konferencia
Bari, 1982.

A II. Nemzetközi Karszthasznositási Konfe- 
rendla 1982. május 20-21-22-én kerül megren
dezésre az olaszországi Bariban.
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MIESZ - egyesületi használatra !
Kiadja: Magyar Karszt- és Barlangkutató 

TársulatKészült: 95o példányban 81/4299 MTESZ Házinyomda, Bp.
Felelős vezető: Deli Sándor






