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Március 12. /szerda/
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16.30 óra Nagymihály Zoltán - Szenthe István:

Az István-lápai-barlang új térképének bemutatása

Április 24. /csütörtök/
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a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

1986. március 22-én 10 órakor

a MTESZ Székház /Bp. V. , Kossuth Lajos tér 6.8,/ 

135. sz. termében 
tartandó

Napirend:

1/ Elnöki megnyitó 

2/ Főtitkári beszámoló 
3/ Számvizsgáló Bizottság jelentése 
4/ Vita
5/ Kitüntetések, jutalmak átadása 
6/ Jelölő Bizottság jelentése 
7/ Szavazás

Szünet - Büfé

Vetítettképes előadás

8/ A Szavazatszámláló Bizottság jelentése 
9/ Elnöki székfoglaló és zárszó

A küldöttközgyűlés nyilvános, azon minden társulati tag 
részt vehet, szavazati joggal azonban csak a küldöttek 

rendelkeznek.
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H Í R E K

1952 augusztusában az MHT Miskolci Csoportja Zsombolykutató Mun

kabizottsága néven tevékenykedő barlangkutatók egy 41 m hosszú,

13 m mély barlangot tártak fel a Büfck-hegységi Létrás-tetőn: a 

Spirál-barlangot, melynek bejárata 1983-ra beomlott. A Marcel 

Loubens Barlangkutató Egyesület fiataljai 1983. évi nyári táboruk 
óta folyamatosan dolgoztak a beomlott barlang újranyitásán, majc^ 

további kutatásán. Kb. 10 m hosszú, közel függőleges járatot el- 
tomő kőtörmelék kibontása, majd egy kellemetlen szűkületen való 

átkúszás után 1985. december 8-án új barlangrész vált ismertté, 

melynek hosszúsága és keresztmetszeti méretei sokszorosai a ré
gen ismert barlangnak.

Az így megismert barlangot az egyesület tagjai 1985-ben elhúnyt 

társukról, Láner Olivérről, a Bükk-hegység barlangjainak - köztük 
a Spirál-barlangnak - kiemelkedő kutatójáról kívánják elnevezni.

Az új barlangrész a szűkület után nagyméretű ferde teremmel foly
tatódik, amelynek különös szépségét vízeséshez hasonlító csepp

kőlefolyások és egy három méter magas állócseppkő adja. A terem

ből két 15 m mély akna indul, amelyek egy lenti - kb. 3 x 5  m-es 
- kis teremben futnak össze. Innen a barlang jelenlegi legmélyebb 

pontjait két közel párhuzamos repedésben leereszkedve érhetjük 
el, melyekből a továbbjutást agyagos i11. kőtörmelékes eltömődés 

zárja el.
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különböző anyagú és kitettségül kavicsok - az egykori patakbe- 
hordást bizonyítják.

A barlang morfológiai bélyegei, kitöltései alapján feltehetően 
egykor zárt körülmények között, karsztvízszint alatt kialakult 

üreg, mely később víznyelőként működött, kitöltődött, majd ex- 

humálódott. A fagy hatására bekövetkező aprózódás a járatok el- 
tömődésére nagy hatással volt.

A barlang bejárása csak vékony termetű kutatóknak és kötél se

gítségével lehetséges.

1986. január 2-án 13.16-kor a barlangban tartózkodók 3-1 mp-en 

keresztül jól hallható, de nem különösen erős morajlást észlel

tek, amelyet valószínűleg a Bélapátfalva környéki, a Richter- 

skála szerint 2,2 erősségű földrengés okozott.

A Láner Olivér-barlang kutatását kedvező kilátásokkal tovább 
folytatjuk.

Az Acheron Barlangkutató Szakosztály 1986 januárjában rovarcsap
dákat helyezett el a Mátyás-hegyi-barlangban. A csapdák 2,5 dl- 

es befőttesüvegek, mindegyik alján kb. 0,5 dl folyadék.

Kérjük kutatótársainkat, hogy a csapdákat nem mozdítsák el he

lyükről, és ne szemeteljenek bele.

Berhidai Tamás

Az Acheron Barlangkutató Szakosztály kéri a Mátyás-hegyi-barlang- 
ban túrázókat, hogy az amúgyis szemetes barlangban ne szemetel
jenek, és ne karbidoljanak még a barlangbejárat közelében sem.



A B.A.Z. megyei Természetbarát Egyesület kezdeményezésére a 

lillafüredi Anna-barlang fölött nyíló régi pincét a Bükki Nem

zeti Park 1985-ben kb. 8 m-es lejtős táróval összenyittatta 

a barlanggal.

A Nemzeti Park felkérésére a Környezetvédelmi Intézet Barlang

tani Osztálya a pince első 25 m-es szakaszára kisebb kiállí
tást rendezett be.

A Bükk karsztja és barlangjai c. kiállítás 8 tárlóban és 7 tab
lón mutatja be a hegység földtani, kőzettani viszonyait, b a r ^ ^  

langi ásványait, fokozottan védett barlangjait, az ősrégészeti 

és őslénytani leleteket szolgáltató barlangokat, a karsztvizek 

hasznosítását, a bükki barlangkutatást, az ország idegenforgal
mi barlangjait, köztük részletesen a két lillafüredi barlang 

kialakulását, kutatását, térképét és korabeli dokumentumait.

A kiállítás 1985 december elején nyílt meg, s ezzel a barlang 

látogatóútvonala is megváltozott: a régi bejáratnál indul és 
a kiállítóteremben ér véget.

Választás Miskolcon

1985. december 9-én az Észak-magyarországi Területi Szervezet 
tisztújító klubdélutánt tartott, Adamkó Péter József-hegyi-bar- 

lang című vetítettképes előadásával és a választásra készülő 
MKBT jelölőbizottság 4 tagjának részvéteiével.
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Az Oktatási Bizottság közleménye

A Magyar Szpeleológiai Oktatási Rendszer keretében 1986-ban bar

langi kutatásvezetői tanfolyamot tervezünk. Előzetes elképzelé

seink szerint 2 hét időtartammal, táborjelleggel és várhatóan 

a Bükk-hegységben, május végén - június elején, önköltséggel.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy 1987. december 31-e után az OKTH 

barlangkutatási engedélyt csak képzett barlangi kutatásvezetők

kel rendelkező szerveknek fog kiadni, tehát a tanfolyamon való 

részvétel a csoportoknak is érdeke.

A tanfolyamra jelentkezőknek minimálisan barlangjáró 2 tanfolyam 

vizsgájával /vagy felmentéssel/ kell rendelkezniük.

Érdeklődés esetén kérjük az alábbi jelentkezési lapct kitöltve 
március 20-in beküldeni az MKBT Titkárságára. Végleges időpontot, 
költséget a jelentkezőknek megküldjük.

Oktatási és Közművelődési 
Bi znttság

Jelentkezési lap

Név:

Cím:

Csoport:

Iskolai végzettség:

Személyi szám:

Elvégzett tanfolyamok:

Dátum:

aláírás
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Az MTSZ Barlang Bizottság kezdeménye

Amint arról a csoportvezetőket már korábban levélben értesítet

tük, a MTSZ Barlang Bizottság a Magyar Szpeleológiai Oktatási 
Rendszer keretében, 1986. március 15-23. között bentlakásos 

"Barlangjáró II." /technikai/ tanfolyamét rendez.

E tanfolyam vizsgája nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki a kuta
tásvezetői vagy barlangi túravezetői tanfolyamot elvégezhesse.

A- tanfolyamra jelentkezés feltétele:

- meglévő "Barlangjáró I." /alapfokú/ tanfolyami végzettség
- kifogástalan állapotú felszerelés

A jelentkezéseket legkésőbb 1986. március 4-io kérjük eljuttat.-; 

a MTSZ Barlang Bizottságához /1Q65 Bp. Bajcsy-Zsílinszky út 31./

A részvételi díj: 1500 Ft, ami tartalmazza a tanfolyam díját, a 
vizsgadljat, valamint a szállás és étkezés költségeit. A tanfo

lyam helyszíne Bódvaszilas kutatóház és környéke. Az oda- és visz- 
szautaz inról mindenki saját maga gondoskodik. Gyülekezés március 

14-én délután.

Mivel a tanfolyam létszáma korlátozott /max. 20 fő/ kérjük a je
lentkezési határidő pontos betartását. A jelentkezéseknél a vi
dékieket előnyben részesítjük. A jelentkezések elfogadásáról már

cius 10-ig értesítést küldünk.

Azok számára, akik a tanfolyamról valamilyen ok miatt nem szerez

tek tudomást - amennyiben a létszám még nem telített - lehetősé
get biztosítunk arra, hogy 1986. március 11-én /kedden/ 18-20 óra 
között személyesen vagy telefonon /112-467./ pótlólag jelentkez

zenek a Természetbarát Szövetségben.

Szükséges felszerelés: túraöltözék, túrafelszerelés, meleg háló
zsák, barlangi alapfelszerelés, fő- és tartalékvi ógítás, bekö
tés /beülő, mellbekótő/, mászófelszerelés, készlet vagy transzport- 

zsák.

A biztonságot érintő felszerelések meglétét és kifogástalan álla

potát ellenőrizzük.
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F E L H Í V Á S !

A Magyar Természetbarát Szövetség szeretné elősegíteni, hogy az 

arra érdemes barlangkutatók minél nagyobb számban részt vehesse

nek a Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszuson, illetve az ahhoz 

kapcsolódó különböző hazai szervezésű expediciókon.
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F E L H Í V Á S !

Tekintettel arra, hogy az UIS IX. Nemzetközi Szpeleológiai 
Kongresszusa ezév nyarán, nem minden tagtársunk által elérhe

tő helyen kerül megrendezésre, tervbe vettük, hogy az ott el

hangzó magyar előadásokat a Kongresszus előtt itthon is meg
ismertetjük tagságunkkal. Erre az alkalomra előzetesen a 

Vándorgyűlést tartjuk a legalkalmasabbnak.

Kérjük mindazokat, akik előadást szándékoznak tartani a kong

resszuson, előadásuk néhány mondatos összefoglalóját 1986. 
március 15-ig küldjék meg a Társulatunknak a Műsorfüzetben 

történő közlés céljára, valamint vállalják el, hogy előadásu
kat a Társulat rendezvényén ismertetik.

Támogatásukat és egyetértésüketelőre is köszönjük.

Ajánló bibliográfia a spanyolországi UIS koncresszusra készülőknek
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9. SEFTON, M.: Cave explorations around Tresviso, Picos 
de Európa, Northern Spain 1975-1983 
CAVE SCIENCE /ll/ 1984. 4. sz. /dec/ 
p. 219-237 BS = 4069

-  o  -

Újból rendszeresen megjelenik a barlangtan nemzetközi folyó- 
:rata, az International Journal of Speleclogy. A kiadvány 

szerkesztése kiadása Hollandiából átkerült Olaszországba. A 
lap magas színvonalú, újat mondó, általános jellegű tanulmá
nyokat közöl főleg angol nyelven. Kívánatos lenne, hogy ma

gyar szakemberek írásai is megjelenjenek a kiadvány szerkesz
tés alatt álló új számaiban.

A kiadvány számára írt cikket a következő címre kell elkül
deni :

Prof. Valerio Sbordoni, Editor, International Journal 
of Speleology, Dipartimento di Biológia Animale e deli’ 
Uomo, Viale délléJUniversita 32, 00161 ROMÉ /Italia/

A kézirat elkészítésének előírásai megkaphatók a Társulat Tit 
kórságán.

Dr. Balázs Dénes
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MEGJELENT !

BARLANGBIBLIOGRÁFIAI FIGYELŐ 1985. 2. füzete

A füzet a Társulathoz 1985. június 15. és 1985. december 15. 
kozott 19 országból beérkezett 53 folyóirat 140 füzetéből kö

zel 1000, valamint 9 hazai folyóirat cikkeiből válogatott 68 

cikket és kiadványt ismertet /regionális statisztikai adatok, 
expedíciók, Kutatási hírek, karszt- és barlangvédelem, térké

pezés, barlangkutatási tematika, hidrológia, elméleti karszto- 
lógia, hazai folyóiratokból, hírünk a világban, barlangi kép
ződmények/.

Ha érdekel a nemzetközi barlangkutatás itthon is elérhető iro
dalma, vagy annak valamely részterülete, ismerd meg a B8F ko

rábbi számait /1981-től/. Kaphatók a Titkárságon.

Ára: 20 Ft

ELŐKÉSZÜLETBEN LÉVŐ KIADVÁNYOK

1. Miskolcon a TIT Városi Szervezete a Barlangjárás - barlang- 
kutatás alapfokon című kiadvány megjelentetését tervezi.

A kiadvány kb. 100-120 gépelt oldal terjedelmű, előrelát

hatólag 50 Ft-os áron.

A kiadványra vonatkozó megrendeléseket a mellékeit jelent
kezési lapon március 31-ig kérjük a Társulat Titkárságára 

eljuttatni.

2. A Medicina Könyvkiadó Sportszerkesztősége 1987-ben vagy 
88-ban szeretné megjelentetni Mátyás Vilmos: Bihar-hegység 
turistakalauzát. A könyv három fő részre tagolódna:
I. Nagyhavas /Munte/ és Biharfüred környéke.

II. Csodavár Galbina, Rézbánya és Nagy-Bihar környéke
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III. A Bihar-hegységhez csatlakozó királyerdei és béli hegyek 

természeti nevezetességei.

A könyvet 100 barlangtérkép és környezeti részlettérképek 

illusztrálnák. Kivitele Keszthelyi Ernő Alacsony-Tátra című 

könyvéhez hasonlítana. Terjedelme kb. 240-300 oldal. Ára: egész- 

váaszon + envelope kötésben kb. 100 Ft. A könyv megjelenése 

attól függ, összegyűlik-e a kiadáshoz szükséges példányszám.

Kérjük tagtársainkat, hogy a mellékelt megrendelőlapon pél- 

dányszám megjelölésével március 15-ig a Titkárságra j e le nt sé k^ J 

be igényüket. Amennyiben a vásárlás a Társulaton keresztül 

törénik, a kiadó 10 % engedményt biztosít a vevőknek.

Társulatunk az előző két év sikerére való tekintettel az idén is 

megismétli a régi kiadványok 50 %-os kedvezménnyel történő ér
tékesítését .
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Visszaküldendő március 31-ig
Cím: 1061 Bp. Anker köz 1.

A Barlangjárás - barlangkutatás alapfokon című kiadványhoz

Név :................ ......................

Cím: ......................................

Példányszám: ........

Dátum:

aláírás
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Visszaküldendő március 10-ig
Cím:1061 Bp. Anker koz 1.

MEGRENDELŐ LAP

Mátyás Vilmos: Bihar-hegység turistakalauza c. 

kiadványhoz
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MTESZ - egyesületi használatra !

Kiadja: Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat

Felelős kiadó: Hazslinszky Tamás 
Készült: 980 példányban 
86/0404 MTESZ Házinyomda, Bp.

Felelős vezető: Boncza Gábor


