M AGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT

MŰSORFÜZET

1994. MÁRCIUS-ÁPRILIS

életének. 87. évében 1994* fe b ru á r l-)é n elhunyt.
Dr. Kesster H itlert e Meqyer Barlangkutató Társillettnek 1927-tét le lt tagja, « Magyar
K ern t- és Barlangkutató Társeleteek - melynek létrekezásákee igen aktivem résit Pétiek alagité tagja. 1935-15 kézéit ez Aggteleki cteppkfbarlang igazgatója, esetét 1919- 1965-ig
e l/ITUKI Karsztvizkutató osztályénak Vezetfje Vek. 1966-72 kézéit e Magyar
Alumíniumipari Trészt féhidregeelógusa, nyugdíjba vemulését kéPetéen e Magyar A
Féldtani letétet és e Természetvédelmi Hivatal szaktanácsadója Vett,

1958-tól 1975-ig a Társelet terseInéks, 1978-tél tiszteleti tagja, maid 1986-tól tiszteletied I
eteéke. Nevéhez füzérük e Nemzetkézi Szpeleeiógiai Ueié Barlaegterépiai Szakbizottságának I
lak(tata, melynek e lé ll titkára, esajd eteéke Pék. 1977-lee ha Natúré, 1987-6em\
MTESZ öijjal tüntették ki. Valamennyi társulati érem tulajdaeesa. Nevéhez
barlang feltárása fúzédik. A hazai barlangkutatás leqkitünébb népszerűsíti szentje.
Temetése 1991. fé lre é r 16-éa Véka Farkasréti teesetélea.
*
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D r Kessler Habért tiszteletbeli elnökünk elhunyta alkalmából 1994. március 29én. kedden 17 órakor az E L T E Kémia Tanszék-csoport .Budapest, X I. Pázmány Péter
Sétány 2. fszt. 065. sz. termében emlékestet rendezünk.
Program:
Bevezetőt mond Gádoros Miklós
Ezt követően bemutatjuk a Társulat alapitó tagjairól készített videó-interjúsorozat
keretében Dr. Kessler Huberttel folytatott beszélgetést.

A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

ELŐADÁSOK
M árcius 28 (h étfő)
17.00 A M AFC Barlangkutató Csoport 1993. évi túrái (vetitettképes elődás)
Ez alkalommal szeretnénk beszámolni az elmúlt időszakban tett túrákról,
amelyeket rendszerint fotózás szempontjából balszerencse kisért, s igy önálló beszámolók
külön-külön nem voltak érdemesek. így most láthatók lesznek a spanyolországi Picos de
Europa-n készült diáink, a szlovákiai, olaszországi és egyéb hazai akcióink képes em lékeivel
együtt.

tíarlangföld tani beszélgetések
Március 7. Formakincs, amire még nem volt idő januárban
Március 21. Kitöltések, ami még kimaradt.
A beszélgetések hétfőnként 17 órai kezdettel lesznek a Társulat tárgyalójában (Bp.
II. Fő u. 68 11.210.)
Téged is várlak!

Krmts Sándor

MEGHÍVÓ
^
KO SSUTH
LAJOS
halálának
100.
évfordulója alkalmából
rendezendő
koszorúzásra és megemlékezésre, melyet Aggteleken, a Baradla-barlang bejárata előtt levő
Kossuth emléktáblánál tartunk 1994. március 20-án (vasárnap) 11 órakor.
A tagság minél nagyobb létszámú megjelenésére számítunk.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága
Aggtelek és Jósvafő Önkormányzata
Hagyományőrző Népdalkör Aggtelek község Közművelődési Egyesülete
"Jósvafőért" Baráti K ör
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
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MEGHÍVÓ
a M agyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
1994. március 26-án 10 órakor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szabó József termében
(Budapest, V II. Múzeum krt. 4. A . ép földszint)
tartandó
BESZÁM O LÓ KÖZGYŰLÉSÉRE.

A közgyűlésen valamennyi tagtársunk részvételire számítunk.

ELŐZETES ÉRTESÍTÉS
"A karsorfolyamatnk kölcsönhatásainak kutatási eredményei"
című konferenciáról,
amely Dr Papp Ferenc professzor halálának 25. éves évfordulója,
valamint a Vass Imre-barláng és a Szabadság-barlang feltárásának 40 éves évfordulója
alkalmából
1994 október 6-9. között Jósvafőn kerül megrendezésre (csütörtöktől vasárnapig teijedő
időszakban).
A konferenciát az

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, a
Budapesti Műszaki Egyetem M érnökgeológiai Tanszéke, az
Észak-magyarországi l'izügyi Igazgatóság, az
FTSK Barlangkutató Csoportja, a
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, a
Magyar H id rológiai Társaság Borsod megyei Szerkezete és a
Papp Ferenc Barlangkutató Csoport
közös rendezvényeként bonyolítjuk le.

E lő z e te s p r o g r a m :
Előadások felkért előadókkal:
1. Dr Papp Ferenc élete és munkássága
2. Vass Imre élete és munkássága
3. A Vass Imre-barlang feltárásának története
4. A Szabadság-barlang feltárásának története
5. A Vass Imre-barlang rendszerében végzett tudományos kutatások összefoglalása
6. A Szabadság-barlang rendszerében végzett tudományos kutatások összefoglalása
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E lő a d á s o k je le n tk e z é s e k a la p já n :
1. Újabb tudományos kutatási eredmények a Vass imre-barlang rendszerében
2. Újabb tudományos kutatási eredmények a Szabadság-barlang rendszerében
Egyéb programok:
I
2.
^
B
5.
6.

Papp Ferenc emléktáblájának megkoszorúzása
Vass Imre emléktábla avatása
Kiállítás a jó sv a fő i Kutató Állomás korábbi műszereiről és munkáiról
A Kutató Állomáson folyó jelen legi munka bemutatása
Látogatás a Vass Imre- és Szabadság-barlangban
Barlangkutatók és a község lakóinak baráti találkozója

Szállás:
1. Tengerszem Szálló, Jósvttfő
2. Kutató Állomás, Jósvafő
3. Boltin János turistaszállása Jósvafőn.
A szállások árát a a konferencia részletes programjával együtt közöljük.
• Részvételi dij: előreláthatólag (szállásköltség nélkül) 1200 Ft, amely magában
foglalja Dr. Balázs Dénes: A Szabadság-barlang felfedezésének története című könyvének a
szerző által dedikált példányát, a konferencia kiadványának költségét, valamint 2 ebéd, a
baráti találkozó vacsorája, a kávék és üdítők költségét is.
Jelentkezés előadásokra az M K B T Titkárságán.
Előadás címének megadása: 1994. március 20-ig
Végleges szöveg beküldése: 1994. május 31 -ig
A részletes program az 1994. május-júniusi programfüzetben jelenik meg.
Jelentkezés a konferenciára
;yelem bevételével 1994. június 30-ig.

a

részletes

program

és

a

szálláslehetőségek

Szemezők

*

*

*
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HÁGÓ KUPA
Barlangi ügyességi és technikai verseny, m ely a H Á G Ó SC és az F T S K SC
szervezésében kerül megrendezésre.
Tervezett időpont: 1994. május 14.
helyszín: Mátyás-hegyi-barlang
Szálláslehetőséget engedély reményében a Pál-völgyi kőfejtőben biztosítunk.
A verseny tartalma:
A z elméleti kérdések a ICarszt és Barlang kiadványaiból, valamint általános
barlangi műveltségből, a verseny útvonala gyorsasági körökből és a közöttük és alattuk levő
roppant mókás feladatokból állnak az alábbiak szerint:
1. kör: Nagy-terem - Toldy-ág - Színház-terem
2. kör: Földgömb-terem - Tó - Opera - Vadvizek útja
3. kör: Óriások útja - Giliszta - Lapos-terem - Névtelen-folyosó
A z útvonal jó l láthatóan ki lesz jelölve. A köröket tetszés szerinti sorrendben kell
teljesíteni a lehetőségektől és a többi versenyzőtől függően A versenyzőknek teljes egyéni
felszerelésre, a barlangjáró II. tanfolyam ismeretére van szüksége, de lesz lehetőség bizonyos
feladatokat kihagyni, illetve másképp megoldani. Ezen kívül találkozhatnak még a
versenyzők kötéltechnikai feladatokkal, ereszkedés, mászás, kötélhíd, húzórendszer és
társmentési feladatokkal. A részletes útmutató a verseny előtt hozzáférhető helyen olvash
lesz.
A versenyen kívül lehetőség lesz túrák, expedíciók élménybeszámolójára, dia- és
videofilm vetítésére.
Gyakorlott és kezdő barlangászokat is egyaránt várunk, hisz mindenki egyenlő
esélyekkel indul majd.
A következő Műsorfüzetben még találkozunk. Kívánunk mindenkinek alapos
felkészülést és sok sikert.

A Rendezők
Horváth Richárd (J 389-806)
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HÍREK

Köszönet Czakó Lászlónak és a Debreceni Búvárklubnak, valamint Börcsök
Péternek (akik nélkül nem jött volna össze), továbbá a Diogenes és Hermán Ottó
^^pportoknak.

Rose György
Értesítjük a t. Tagságot, hogy az óbudai SE keretein belül működő "Karszt”
Barlangkutató Csoport szakosztállyá alakult. Klubnapokat csütörtökön tartunk 16-18 óráig a
III. kér. Huszti út 29. sz. alatt Itt ragadjuk meg az alkalmat, mind a tagság - mind pedig a
Solymári Bizottság figyelmeztetésére: bizonytalan hírek szerint Solymáron ellenbizottság
alakult. Céljuk a bizottság munkájának zavarása, a barlang feltörése, rongálása ( ! ) és a
felszerelési tárgyak eltulajdonítása. Valószínű solymári fiatalokból és "szabadúszókból"
alakult ez a magukat "barlangászoknak" nevező társaság.

Túri Zoltán
Barlangtérképezési szaktanfolyam
A z FTSK Barlangkutató Csoport Kárpát József vezetésével 1994 márciusától
barlangtérképezési tanfolyamot indít. A tanfolyam 3 elméleti előadásból és 3 gyakorlatból
áll. A részvételi díj: 1500 Ft, mely magában foglalja a terembért és a sokszorosított jegyzet
árát.
Jelentkezés személyesen 1994. március 9-én, szerdán 17 órakor az alábbi címen:

FTSK Delfin Klub
Budapest, XI. Bartók B. út 19. (pincehelyiség)
Zsólyomi Zsolt

A Novoszibirszki Állam i Egyetem Sport Klubja 1994. július 30. - szeptember 30.
közötti időszakban 2 3 alkalommal barlangkutató tábort szervez Üzbegisztánban, a Baisun és
a Surkhantau terület barlangjainak tudományos kutatására. A munkába külföldi
barlangkutatók, csoportok bekapcsolódását is várják.
A területtel, programmal kapcsolatos információk, címek megtekinthetők a
Társulat Titkárságán

Titkárság
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A M A F C Barlangkutató Csoport tagjai 1993 december 15. és 23. között
Olaszországban, a Róma környéki karsztterületek barlangjaival ismerkedtek. Itt Pereszlényi
Dalma - a BEAC-nak a Speleo Club Roma-ba beépített embere - és Simoné Re voltak
segítségünkre, akik nélkül ez a túra még gondolat szintjén sem merülhetett volna fel.
A z odautazást a 8 fős mini-expedíció részére egy Fiat Talento mikrobusszal
oldottuk meg. A több mint 1200 km-es út mintegy 24 órát vett igénybe, amely azonban
részben az osztrák-olasz határon való többszöri fennakadásunknak, és a fizetős autópályáktól
való távolmaradásunknak is köszönhető. Rómában még aznap csatlakozott hozzánk két fent
említett jótevőnk, és azonnal tovább indultunk túránk első célpontja felé, az olasz fővárostól
100 km-re DK-re fek vő M on té L ep in i irányába. Itt Carpineto Romano felett vertünk tábort
és másnap reggel a fennsík egyik legnépszerűbb barlangjába a Pozzo Commune-ba te ttü id ^
egy igen szép túrát. A barlang 858 m tengerszintfeletti magasságban nyilik, jelen leg ism d^P
végpontja 274 méterrel van a bejárat szintje alatt. A k tív víznyelőbarlang, amely nagyobb
vízhozam esetén veszélyessé is válhat. A lejtős bejárati száda egy kis ereszkedéssel egy
meglehetősen nagy terembe vezet, amelyből egy nem túl tágas, 30 m mély hasadékaknán át
juthatunk az aktív vízvezető, meanderező járatba. Itt a szárazsághoz szokott magyar
barlangásznak igen nagy élményt jelent a v íz közvetlen közelsége. A z alsóbb szakaszokon
található két egyenként mintegy 30 méter mély, hatalmas vízeséssel dekorált aknában, a
Simoné által igen technikásán beszerelt kötélpályán való ereszkedés valószínűleg hosszú
ideig mindenkinek felejthetetlen marad. Sajnos a barlang végpontját nem érhettük el a
viszonylagos magas vízállás miatt -175 m-en található félszifon /A Pohár/ átjárhatatlansága
miatt.
A következő napon a felszínnel ismerkedtünk, egy kisebb barlang felkeresése
mellett megcsodáltuk a Abisso Consolini 90 m mély bejárati aknáját. Ez a barlang a terület
"leghírhedtebb" rendszere, bár csak 600 méter mély, teljes bejárása több mint 30 órát vesz
igénybe, nem kifejezetten kezdő barlangászok számára is. A fő problémát a - 500 méteren
induló 1 km hosszú igen szűk meanderes szakasz jelenti.
A csoport ezután a Fiuggi közelében található M on ti Ernici felé vette útját. Itt
Guarcino felett egy elhagyott panzió romos falai között egy igen bájos rózsaszín szobában
eltöltött éjszaka után az 567 m méter mély Grotta degli U rli ( A Kiáltások Barlangja) volt a
következő túracélpont. Hála az olasz adófizető állampolgároknak az 1700 méter felett fekvő
nem túl kitűnő - és valószínűleg nem is túl nyereséges - sípályákhoz (Campocatino) kitűnő
minőségű aszfaltút vezet. Ennek végétől a barlang bejárata mintegy 5 perc sétára található,
így a könnyen megközelíthető kategóriába sorolható. Ezt a barlangot 70 méter mélységig
már régóta ismerik, azonban innen a folytatást csak 1987-ben találták m eg a Speleo C l u ^
Roma kutatói. A Galleria Andrea Doria hatalmas réteglap mentén képződött folyosóján
245 méter m élységig könnyű sétával juthatunk el, ahol a barlang egyik szelekciós pontjához
a Santabarbarához érkezünk. Ez egy 10 méter hosszú , szálkőben található csőjárat, amely a
számos vésés- tágítás ellenére is normál méretű "ember" számára csak úgy járható, ha az
megszabadul minden felszerelésétől és gátlásától. Ez a járat egy kis hágcsóval könnyített
aknácskába torkollik, amelynek aljáról már kényelmes, néhány ereszkedéssel megszakított út
vezet a -410 méteren kiépített bivakig. Innen a mintegy 300 méter hosszú, izzasztóan szűk
R io N egro meanderében folytattuk utunkat, ahol
már egy
kisebb patak is

—
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becsatlakozott. 510 méter mélységben, legnagyobb örömünkre, gyökeresen megváltozott a
barlang jellege, és egy az eddigieknél jó va l fejlettebb, képződményekben igen gazdag
fosszilis járatszakaszban folytattuk utunkat. Ez egy hatalmas vízesésekkel, zúgókkal tarkított
csodálatos járatszakaszba, a R io Bravo-ba torkollik, amely -567 m mélységben szifonná
csendesedik. Ezen a szifonon egy olasz barlangászlány már 1990-ben átúszott, s megtalálta a
folytatást, azonban felszerelés híján ő csak a következő függőleges szakaszig jutott. Azóta
senki nem járt ott, sajnos a szifon kerülőjárata sem ismert még. A potenciális lehetőség több
mint 1000 méter. A végpontra a két kísérőnk mellett csoportunk 3 tagja (Arany Andrea.
Németh Zsolt, Nyerges M iklós), és FTSK-s "jóemberünk" Zsólyomi Zsolt jutott le. A barlang
be volt szerelve, így a túra kényelmes tempóban haladva 13 órát vett igénybe.
A barlangtúrákat követően a záró program rövid római kirándulás, romrágás, pápai
audiencia, különféle római barlangászgyűlések felkeresése, és karácsonyi ajándékvásárláá
volt.

Egerland Zoltán - Nyerges Miklós

Szállásdíj: turistaszálláson 180 Ft/fő/éjszaka (külön ágynemű 80 Ft), vendégszobában 350
Ft/fő.
A turistaszálláson hideg-meleg vizes mosdó, főzési lehetőség van vagy hozott étel
fogyasztható.
Cím: Balda János 3758 Jósvafő, Rákóczi u. 1.

Titkárság

Az Oktatási Szakosztály előzetes tájékoztatása
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B a r la n g tú r á k a szom széd os o rs z á g o k b a n
8.rész: A Vaddisznós-zsomboly
Szlovákia - Pelsőci-fennsík
Ez a nem túl nagy méretű, ám igen szép barlang Pelsóc (PleS ivec) felől közelíthető
meg. Magyarország felől érkezve Szlovákia l.sz. főközlekedési útvonalán. A faluban a
második kereszteződésnél kell balra kanyarodnunk és egy hídon áthaladva 200 méterrel
odébb egy újabb balkanyar után a vasúti síneket keresztezve érhetjük el a Pelsőci-fennsikra
vezető utat. A fennsík peremét elérve m ég j ó 3 kilométert autózunk m ig egy autóparkolóhoz
nem érünk. Innen az autót hátrahagyva, a jobbra tartó földutat követjük az erdőben mintegy
,5 km-en keresztül. Itt az útunk erősen balra kanyarodik, amit nem szabad követni, hanem
gyenesen tovább haladunk a gyengébb minőségű szekérúton, m íg ki nem érünk egy nagy
tisztásra A réten vadászles mellett elhaladva, kissé balra tartva elérjük a tisztás végét, ahol az
út már teljesen megszűnik, s itt jobbra tartva az erdőben mintegy 300 méterre található meg a
barlang bejárati szádája (itt egy kicsit keresgélni kell...). A bejárat csak viszonylag közelről
vehető észre, mert csak egy magányosan álló beszakadás, nem kapcsolódik hozzá töbör,
vagy patakmeder.
Beszerelési útmutató:

Í
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A M a rc e l Loubens B arlangkutató Egyesület h íre i:
"B A R L A N G K U T A T Ó K A B A R L A N G O K É R T " jósvafői találkozó
Szeretettel meghívunk minden érdeklődőt az 1994. március 18-19-20-án. Jósvafőn
megrendezésre kerülő Barlangkutatók a barlangokért című találkozóra, melynek házigazdája
az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, a szervezésben pedig egyesületünk közreműködik.
A z összejövetel az elmúlt év novemberében, Miskolcon lezajlott a Bükki
barlangok hasznosítása és védelme című konferencián spontán vetődött fel, amikor is a
résztvevők hozzászólásaiból - a hatóságok és a társadalmi szervezetek képviselőitől e g y a r á n ^ j
- nyilvánvalóvá vált, hogy a barlangkutatásban tapasztalható negatív jelenségek száma e g y í l ^
szaporodik. Ezért kinyilvánították azt a szándékukat, hogy szerveződjön m eg egy találkozó a
téma köré, s ennek előkészítésével egyesületünket bízták meg:
A z elmúlt hónapokban számos beszélgetést kezdeményeztünk a hatóságok, a
kutatók, s a barlangjárók szempontjait képviselők között, s ennek eredményeként
körvonalazódik a találkozón felvetendő kérdések köre. Terveink szerint négy nagyobb
témával célszerű foglalkoznunk:
1. A barlangkutatást érintő jelenlegi és várható jo g i helyzet. A hatóságok
gyakorlati tapasztalatai a barlangkutatásban érintettekkel kapcsolatban
2. A barlangász-társadalom szemlélete, annak formálása, elvi és gyakorlati téren:
etikai kódex szükségessége, oktatás szemléletformáló szerepe
3. Szervezettség: a Társulat esemyőszervezeti szerepe (inform ális és egyéb
szolgáltatások igénye). Egyesületek, csoportok kapcsolatrendszere
4. A barlangvédelem műszaki védelmi lehetőségei Tapasztalatcsere
Rövid felvezető előadásokat követően kerülne sor a lényegi vitafórumra A z
eddigiekben dr. Csepregi István (K T M ), Székely Kinga (B T I), Dr Lénárt László (M K B T M L B E ), Németh Tamás (M T S Z -B E A C ), Salamon Gábor (B N P ) vállaltak el előadást, s még
bővíteni kívánjuk a sor.
A rendezvénnyel kapcsolatos
beszerezhető a Társulat Titkárságán.

bővebb

információk

és

a

jelentkezési

lap

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a várakozásnak m egfelelően megszületett az
első bükki barlangösszeköttetés. A december végi téli táborunk programjaként szerepelt a
Láner Olivér-barlangban található feltárás további folytatása Rendkívül omladékos helyen,
folyamatos ácsolással haladt a munka lefelé, mígnem először nagy megrökönyödésünkre a
Láner Olivér-barlang ún Egeres aknájába lyukadt a csapat. A z elkeserítő eredmény ellenére
egy másik irányban, néhány órás további bontást követően végül egy addig teljesen
ismeretlen járatszakasz következett, s 80 méter után a Szepesi-barlang szifonon túli
részeként emlegetett járatába lyukadtak be tagjaink. A Szepesi-Láner-barlangrendszer hossza
ezek után meghaladja a két kilométert.
A z új járatrészt nemrégiben elhunyt barátunk emlékére Fofó-ágnak neveztük el.

*
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Ugyancsak a Szepesi-barlanggal összefüggő hír, hogy új ajtót és zárat készíttettünk
a bejáratra a Bükki Nemzeti Park anyagi támogatásával. Kulcsot senkinek nem tudunk adni,
ezért kérjük, hogy továbbra is telefonon érdeklődjetek, amennyiben oda kívántok túrázni.
(Telefon : Ferenczy Gergely, F. N agy Zsuzsanna 06-46-337-530)

F. Nagy Zsuzsanna

Szerkesztői üzenet
A szerkesztők kérik a műsorfüzet összeállításában közreműködő tagságot az alábbi
toíhány d olog betartására részben azért, hogy megkönnyítsék a szerkesztők munkáját,
ü s zb e n pedig azért, hogy kellőképpen színvonalas közlések kerüljenek a nyilvánoság elé. A
szerzők beküldött anyagaikat olyan formában készítsék el, mintha az már változatlanul
jelenne meg.

Szöveg: Ügyeljünk a szövegek tartalmi részére, fogalmazására, a közölt
információ, az idegen szavak, nevek, helynevek pontosságára, mindarra, amit a szerkesztők
nem feltétlen tudnak ellenőrizni.
Á brák: Kérjük az ábrák olyan elkészítését, amely figyelem be veszi a közlés
végleges méretét. A nagyobb ábrák kicsinyítésre kerülnek így részletek elveszhetnek,
felíratok válhatnak olvashatatlanná. Ügyeljünk az információ teljességére, mint térképeken a
lépték, vagy az észak-jel, feliratok stb. A z ábrák átrajzolására a szűkre szabott szerkesztési
időszakban lehetőség nincs, ezért a megjelenítés esztétikájára kérjük ügyelni.
Szerzők: A más szerzőktől átvett anyagok (idézet, térkép, ábra) közlése esetén
kérjük az irodalomjegyzéket a Karszt és Barlangban szokásos módon közölni. Fontos ez
azért, hogy egyrészt az idézett szerzők jogainak adjuk meg a kijáró tiszteletet, másrészt pedig
adjuk m eg az olvasónak a lehetőséget a szélesebb körű tájékozódásra, az "utána-olvasásra".
H atáridő: A műsorfüzetnek elm életileg a tárgyhó első napján a tagság kezében
kell lennie. Ehhez szerkesztésre, nyomdai munkára és postázásra van szükség, vagyis a
tárgyhó előtti hónap 5. napja után az aktuális számba további anyagot elfogadni nem lehet.

Szerkeszti: Fleck Nóra és dr. Kosa Attila
Felelős Kiadó: D r. Zámbó László, elnök
Kiadja a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
Priuatorg Nyom da
Budapest
Tel.

A Fax: 131-9048

