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Anyagi bázisunkat Megteremte munkák
A BAZ. magyal Idegenforgalmi Hivatal en ívben ie bőségesen ellátott minket munkával. 

1977* Január, februárban an látván-barlang kopogózásos felülvizsgálatát, valamint a 
Nagy Kupolaoearnok Megfagyobb Vizesé» nevű oseppkőképződményének letisztítását végeztük. 
Augusztus, szeptember során ugyanitt a Kutyalyuk nevű természetes bejárat lezárási mun
kálataival bíztak meg bennünket. A VITÜKI megbízásából ez évben is folytattuk a oaepe- 
gésméréaeket a Létrási-vize»barlangban.

X/ Kopogózás, oseppkőlemosás
A rendszeres, ellenőrző kopogózási munkákat ez év elején végeztük el. A megbízha

tatlannak tartott kődarabok eltávolítását a legegyszerűbb barlangi módszerekkel haj- 
' tettük végre.

A kopogózással egyidőben a Megfagyobb Vízesés teljes lemosását is vállaltuk. En
nek keretében gyökérkefével, drótkefével próbáltuk a kőre rakódott guanót, port, s az 
ezen megtelepült moha és moszatbevonatot eltávolítani. Ez osak részben sikerült, 
ugyanis sok helyen már vékony oseppkőréteg fedte a növényzetet, igy igen szép Л /  
biológiai szinezékkel lett tarkább a barlang. Másrészt a vékony oseppkőlemezek közé 
nem fért be surolóeszköz, igy a oseppkőközöket nem tudtuk letisztítani. Harmadrészt 
az oldalfalakról és a főtéről lelógó vékony oseppkövek nem bírták volna el a viszony
lag durva meohanikai tisztítást. Ennek ellenére a Megfagyott Vízesés lényegesen szeb
ben és tisztábban ragyog munkánk végeztével, mint eredetileg. /Megjegyzendő, hogy 
ebben a lillafüredi tüzoltóparanosnokaágnak is része volt, ugyanis a slkálás után 
vízágyúval végigmosták a falat, s a fellazított boritóréteg nagy része is eltávozott./

Munkánkról szakvéleményt készítettünk, melyben a mohásodás elleni védelemre és a 
tennivalókra is kitértünk.

Az Országos Természetvédelmi Hivatal kérésére a oseppkőlefolyás melletti falon, 
melyet igen intenziven világit meg két reflektor, a dúsan tenyésző páfrányokat meg
hagytuk. Eltávolítása nem növelte volna a barlangrész szépségét, viszont a levegőbe 
kerülő spórák a bezöldülést fokozzák. Az első teremben, idegenforgalmi szempontból 
javasoltuk az agyaglejtőn és a falon meglévő moha-haraszt vegetáoió meghagyását.

A két munka elvégzésére 8 alkalommal, összesen 23 fő vonult ki. Időben ez 287 óra, 
illetve 6 k kiszállás volt. Az átlagnál többet végzők neve a következő:

Lénárt László 27,5/6 Burdiga Ottó 12,5/2
Tokár Fereno 2k,5/6 Mázik Erzsébet 15,5 Л
Kiss Attila 20,5/5 Szalay Fereno 11,5/1
Mélypataki Zoltán 17,5/5 Trajter Tamás 11,5/1
Majoros Zsuzsanna 1 7 Л Csontos János 11/5
Gonda Gyula 1 6 / k Fáy Márton 10,5/3
tört számlálója a !letöltött munkaórát, nevezője a munkában való részvétel számát

jjelöli.
A szervezés előkészítését és a szakvéleményadás munkálatait Lénárt László, Tokár 

Fereno és Szombati Veronika végezték. A munkáért kapott 5000 + 8000 Ft és az eltöl
tött munkaórák tanulsága szerint >»5,3 Ft/6ra munkadijat jelent a osoportnak.
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2/ A Kutya-lyuk lezárása
A Bükki Naaseti Park kifogásoltál hogy a Kutya-lyuk jelenlegi Iszárásán át asm 

tudnak a denevérek közlekedni. Az Idegenforgalmi Hivatal nyílászárója saját oéljuk- 
nak - a barlang illetáktelenek alóli biztonságos lezárása - sen felelt neg, Így egy— 
ártelmüen Indokolt volt a bejáratot blztonságosani a denevárek számára járhatóan le
zárni.

Az Idegenforgalmi Hivatal megbízásából elkászltettük a kát, egymást rászben fedó, 
sodronnyal borított vasráosot. A megadott máretre szabott vasanyagot a Kutya-lyuk ne
vű kürtó falába mályitett üregekbe oementeztük be, majd a vaspántokat a helyszínen 
ráhegesztetttik. Az Így elkészített vasráosot merev, klslyuku aoálhálóval borítottuk, 
hogy a felülről behulló /bedobált/ kódarabok a barlangba ne Jussanak be. A denevárek 
a kát rács között bőségesen elférnek, Így mindenki kívánságának eleget tettünk a le
zárással.

A beszerelésért osoportunk 7000 Pt-ot kapott, összesen 138 órába telt a munka el
végzése, Így 50,5 Ft/ó átlagkeresethez jutottunk. A munkában 15 fő vett réaztt 11 al
kalommal, ami 1*5 kiszállásnak felel meg. A feladatot osoportunk következő tagjai vé
gezték:

Lénárt László 23/7 Gyurkó Péter 8/1*
Vinoze Fereno 21,5/6 Majoros Zsuzsanna 7,5/2
Csorba János 13,5 / h Tóth Zoltán 5,5/2
Mélypataki Zoltán 13/5 Kiss Attila 5/2
Szabó József 12,5 / h Répás! Lajos 3,5/1
Somodl László 9/2 Kasza István 3/1
Tokár Fereno 8,5/3 Vendég 3/1
Csontos János 2/1

3/ Csepegésinérés
Az 1971-ben elkezdett méréseket az 1977-es évben Is folytattuk. 6 mérőhelyen, he

tente mértük a kicsepegett viz mennyiségét. Volt rá példa, hogy egy-egy hét kimaradt, 
de arra is, hogy egy héten több mérés történt. így aztán heti átlagban az 1 mérésso
rozat osaknem mindenkor megvolt. A VITOKI a tárgyévben is átvette az adatainkat. Ere
detileg havi 3 méréssorozatban állapodtunk meg, s ezt tudtuk le biztosítani, bár min
denkor törekedtünk a heti mérésekre.

A mérések elvégzésére 50 alkalommal, 93 osoporttagunk /30 fő és Z h vendég/ szállt 
le, azaz több esetben a barlangi bemutató túra előtt a méréseket is elvégeztük, e Így 
azt is bemutattuk a vendégeknek. A méréssorozat elvégzésére kb. 175 órát fordítottunk, 
az Így kilátásba helyezett 20000 Ft összeg /mely egy része 1978. elején fog megérkez
ni/ és a ráfordított idő aránya 11**,3 Ft/óra. Úgy tűnik, elég alaosony óraszámmal si
került a feladatot megoldanunk. Csak az a probléma, hogy egy egész évben minden hét
végére kellett minimum két embert összeszedni, s ez sokkal nehezebb mint egy 60 órás 
munkára "befűzni" 50 barlangkutatót. Másrészt ez a barlangban eltöltött tiszta idő.
Ha külön osak a mérésért megy a osoport a Miskolo-Lillafüred-Létrástető és vissza idő 
le beszámítandó.

A osoportunk 30 tagja által végzett méréseket a következők végezték legnagyobb 
részbeni

Lénárt László 1** Koroknay József h

Majoros Zsuzsanna 8 Hevesi Béla h
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Gyurkó Péter 8 Mélypataki Zoltán к

Kiss Attila 7 Máriássy Ferenc 3
Gonda Gyula 6 Trajter Tamás 3
Fáy Márton 3
11 fő 2-2 alkalommal, 8 fő 1-1 alkalomnál.

Ttwpl aktivitásunk
Csoportunkhoz 1977-ben I65 kutatási jelentés érkezett be, amelyen 213 munkaalkalmat 

dokumentáltunk. A birtokunkban lévő adatok állt össze az alábbi képs

Túrák száma Résztvevők száma 
/vendégekkel/

Munkaóra

Kút. engedélyes barlangjaink! 9*» З67 1559

Ezen belül:
- Létrási-vizesbarlang 76 282 1059
- Szepesi-barlang 7 ^5 З23

- Egyéb barlang 11 38 177
Nem általunk kutatott barlang 56 256 1198

- a Bükkben k k 191 1008
- másutt 12 65 190

Hazai barlang összesen: ISO 623 2757

Külföldi barlang к о 98

Barlang összesen 190 721 З17 1

Felszínről induló bontás 10 38 25^
Bejáró és szikiázó túra 13 к г 621

Összes tevékenységünk 213 801 ko h ó

Munkánkat hétvégeken, hétközben /István-barlangl munkálatok/ és nyári, téli tábor
ban végeztük a Bükkben, illetve egyéb hazai barlangokban. Külföldi barlangkutatásunk 
bolgár, oseh, lengyel és evájoi barlangkutató táborokban vendégként való részvételt Je
lentett.

Tudományos tevékenységünk
Az 19 77. évi tudományos /terepi/ tevékenységünk meglehetősen szerénynek mondható. 

Mindössze a következő méréseket, megfigyeléseket végeztük el a jelzett időben.
Csepegéamérési A Létrási-vizesbarlangban 6 helyen, heti mérések formájában. Az adatokat 
egyrészt előadásban dolgoztuk fel, másrészt a VITUKI—nak adtuk át.
Barl»"ffv1imntolégiai mérések: a Létrási-vizesbarlangban 10 léghőmérő és 2 vizhőmérő ada
tait hetente rögzítjük. A két távolabb /a barlang belsőbb termeiben/ elhelyezett hőmé
rőt alkalmanként olvassuk le. Ugyanígy az egyes leszállások során regisztráljuk a Sze
pesi-barlang "Baldaohinjánál" lévő hőmérő adatait.
Denevérs^-ámlálAs: A osepegésmérés útvonalán a denevérek tömörülését, illetve egyedszá- 
mait vizsgáljuk a hőmérséklet függvényében. Érdekes, hogy az egyes denevérosoportok szá
ma időben változik, azaz nő a osoport vagy fogy. A törvényszerűség megállapítására több 
mint 7 éves adatsorunk van már.
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üerlanggeodézial mérések, térképkészítési Néhány kisebb barlang /Nyárujhagyi МБК-barlang, 
Panoráma-barlang, KS-lyuk-gallyai-barlang/ felmérését végeztük el. Emellett a tavaly fel
mért Lengyel-barlang térképét készítettük el, valamint a "Zsombolyosoktól a Maróéi Lou- 
bens osoportig" oimü kiadványunk térképanyagát rajzoltuk át megfelelS méretűre.
Barlangi üledékazelvényezés; A Létrási-vizesbarlangban a Zebra-folyosó végén levS agyag
felhalmozódást - melynek a földtani rétegsorát már régebben elkészítettük - elektromos 
penetráoiós szondával vizsgáltuk meg. A Jelzett geofizikai mérőeszköz egy 2 mm-es elekt
róda-távolságú ellenállásmérő. Ez már 2 om-es réteget is igen jól elkülönít. Az észlelési 
adatsort erősítés után regisztrálóval folyamatosan rögzítjük. A hely kiválasztását a szon
da test hossza /2 m/ szabta meg, továbbá, hogy a szonda kimondottan osak agyagréteghez Jó 
- abba tud behatolni. így egy mikro-torlat üledéket ismertünk meg, melynek rétege a ke
reszteződő barlangjáratok váltakozó üledékszállitása miatt osak kismértékben korrelálha- 
tók egymással. További vizsgálatok elvégzését tervezzük más barlangokban is, s a szonda 
méretét kívánjuk osökkenteni 0,5-0,7 m-re.
Az Agyagfej-terem végében több méter magas agyagfal található. Ennek rétegsorát leírtuk 
és lefényképeztük, mintákat vettünk belőle különböző - mérnökgeológiai, vizraktározáiii, 
derivatográfos - vizsgálatok oéljára.
Eddig több barlangi mintát elemeztünk a felsoroltak szerint, de értékelésére osak nagy
számú mintán elvégzett vizsgálat után kerülhet sor. A mintákból dr. Kordos Lászlónak is 
küldtünk őslénytani vizsgálat oéljaira.
Geofizikai mérések külszínen: A Speizi-barlang környezetében végeztünk rádiokip mérése
ket. Célunk a Nagy-terem felszíni vetületének lehatárolása, illetve a felmenő kürtőre 
való rábontás, ugyanis a jelenlegi odavezető szakasz életveszélyes.
A mérések egy része elkészült. Ismételten mértünk a Jávorkuti ut mentén a Létrási-vizes-, 
a Kismogyorós- és a jelenleg még ismeretlen Tavi-barlang felett.

Publikációink, jelentéseink
Az 1977-os óv kisebb publikációkban meglehetősen szerény volt. /Ennek részben az is 

oka, hogy az MKBT 1977-ben osak angol nyelvű számot és egy évkönyvet tudott kiadni./
Csoportunkat viszont anyagilag és időbelileg is igen megterhelte az önállóan kiadott 

"Zsombolyosoktól a Marcel Loubens osoportig" oimü kiadvány. Ez a füzeteoske osoportuuk 
25 éves történetét próbálta rögzíteni a meglehetősen hiányos Írásbeli nyomok alapján. 
Emiatt osak arról mertünk irni, amiről biztos, Írott adatunk volt. Ha bárki újabb ada
tokat tud nyújtani - akár miskoloi szintű közös munkában - már fel tudjuk használni.

A 92 oldalas, szép kiállítású /az Egyetemi Nyomda érdeme/ könyvecskében 23 térképváz
latot, több statisztikai Összeállítás közlünk.
A tartalomjegyzék a következő:

Barlangász himnuszunk 
Történeti rész 
Személyi adatok

Barlangkutatóink névsora 
Átlagon felüli aktivitás 
Vezetőink
Jutalmak, elismerések 
Barlangos esküvők
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Barlahgfoltáráé, barlangjárás 
Barlangieltárások 
Barlangok, ahol jártunk

Adatrögzitáe
A feltárt jelentősebb barlangjaink tárkápei
Tárkápjegyzák
Denevármegfigyeléselnk
Barlangkutatók Ismeretterjesztő ás tudományos előadásai 
Ujságolkk, rádió, film 
Szakmai publikációink

Fontosabb adatok
Fontosabb táboraink
Viznyomjelzéseink
ТеV éke nys égünk s zámokban

Forrásmunkák
Naplók
Jegyzőkönyvek, jelentések 
Kéziratok

Ez évben jelent meg a Nehézipari Műszaki Egyetem gondozásában Lázárt László "Hidro
geológiai kirándulások a Bükkben" o. egyetemi Jegyzete. A szövegben számos utalás, leí
rás történik a barlangokról. A jelentősebb bükki barlangok közül a Létrási-vizea-, Sze- 
pe«i-/akna/, Istvánlápai-, Bolhás-, István-, Tapoloai-Termál-, Szeleta-barlangok térképei 
találhatók meg. Emellett osepegés és barlangklimatológlal diagramok, forrásadatok, föld
tani szelvények és egyéb ábrák, mellékletek szerepelnek a Bükk karsztos területeiről.

1977-ben több jelentést adtunk le illetékes helyeken. Az Idegenforgammi Hivatal részé
re az István—barlangi munkákkal kapcsolatban a kopogózásról, a Megfagyott-Vízesés lemo
sásáról és a Kutya-lyuk lezárásáról adtunk jelentést, ilJetve szakvéleményt.

Az OTvH-nak a Szepesi- és a Kismogyorós-barlangok lezárási tervét adtuk át. /A lezá
rást a sportkör pénzügyi kötöttségei miatt nem tudtuk elvégezni./

A MEAFC-nak éves előzetes jelentésünket deoember elsején adtuk le.
Az MKBT-nak a következő évi munkatervünkét, illetve a főtitkári beszámolóhoz szük

séges 4 évi tevékenységünkről szóló jelentést küldtük meg deoember közepén.
A III. Szpeleoterápiái- és Kiima Ankéten elmondott előadásunkat az MKBT-nak /publlká- 

oiós reménnyel/ megküldtük. A havi műsorfűzét "Hirkártya" nevű rovatával eddig egyszer 
éltünk, de ez a szám feltétlenül több lesz 1978-ban.

A Szamentu-barlang kutatásának múltja 
A MTESZ-ben 1977. mároius 9-őn elhangzott előadás/

Balogh Tamás, Szabadkai Béla 1951-ben /Balogh T. visszaemlékezése szerint/ jártak a 
barlangban. Esős idő volt, igy osak az első kürtő aljáig jutottak, útjukat állta a viz és 
a törmelék.

A kürtőn egy kováosmühelyi daruról származó fafokos hágosóval ereszkedtek le. A kö
zelben egy tölgyfába villám osapott, arról igy le tudták hámtani a kérget, s ebből kis 
kunyhót építettek maguknak a viharos zápor ellen.

Borbély Sándor, Várszegi. Sándor /Borbély S. visszaemlékezése szerint /1954-ben Jár
tak a barlangban. Leírása szerint kb. 30 m hosszú volt, végén eltömődve. Az agyagban 
karbidlámpa nyomát találták. Feltételezi, hogy Venkovios István és Vein György lehetett
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Im i  «lSttUlc, akik annak idején arra tevékenykedtek.
Palioz Károly /szentlélek! turistaház jelenlegi vezetője/klakatonaként segédkezett 

a leereszkedésben, valamikor az 50-ea években egy geológusnak. Lehet, hogy Venkoviosék 
voltak, ám lehet, hogy Jakuos L., aki ugyanősak hetekre hivatalosan a kis-feansikl terü
letre jiitt le kutatni annak idején.

Csatkó Pál és jómagam 1963 nyarán jártunk lent többször. A barátságkerti munkásházban 
laktunk - mint az Erdőrendezőség dolgozói - s esténként kibontogattuk a kürtő aljától a 
kúszó szakaszt, amelyet ezek szerint egy áradás kövei telehordott. A Termál-szifonig ju
tottunk el, amelybe akkor nem mertünk belemásznl. Akkoriban a kürtön egy Clematis vitái
vá indáján ereszkedtünk le. Később egy kiránduláson I967 nyarán a lengyelekkel - Balogh 
Tamástól tudtam meg, hogy a vizes szakasz nem ismert - 1967. október elején Balás Anna, 
Szomorú Zsuzsa, Szeremley Géza és én a Termál-szifon előtti szálkő szűkületet bontottuk 
át.

Október végén Liptai E^it, Szomorú Zsuzsa, Szeremley Géza és én az első szakaszt bá
nyász kompasszal felmértük és átjutottunk a Termál-szifonon. A Teenager-terem felső sza
kaszát jártuk be, illetve a Csont-ágat. A terem további részeit - a Széndloxldos-szifont 
és egyéb mellékjáratooskákat - a felmérés során ismertük meg a további időszakban, amely 
munkákban a MEAFC Szakosztályból többen is részt vettek.

A térképezés során jöttünk rá, hogy a Csont-ág a kuszoda felett áthalad - meg is ta
láltuk az összekötő kürtőt.

Az Ajándék-ágat 1968. február 19-én találtuk, az ott jelenlevő Majoros és Szomorú Zsu
zsa névnapján és Szeremley Géza születésnapján, ezért kapta nevét. A terem térképezése 
közben vettük észre, miután létét már az emelet viszonyokból következtetve régebben sej
tettük.

Kutatás /bontás/ azóta a barlangban osak a Széndloxldoa-szifonban folyt, nem túl nagy 
intenzitással. A barlangban - az 19б7-б8-ав bányászkompaszos mérés után — több mérés tör
tént a következők szerint. 1974-ben a kuszodát - a felfedező ágig - a székesfehérvári 
EFE Földmérési és Földrendezési Főiskola hallgatói VILD TO-s buesZolával mérték fel Nagy 
Géza és Kárpát József vezetésével a Természetvédelmi TDK-tábor 74 keretein belül.

1975~ben a Természetvédelmi TDK tábor 75 szervezésében BRT műszerrel a Csont—ágról és 
a Teremről sokszögvonal készült, melyet ugyancsak a székesfehérváriak készítettek Ágfal
vi Mihály vezetésével.

A BME Villamosmérnöki Karának hallgatóival pedig a Teremben elhelyezendő reflektor 
állások és a tervezett léposő pontjait mértük fel.

Az Erdészeti és Faipari Egyetem hallgatói Kovács Gyula vezetésével a Csont-ág jelleg
zetes szelvényeiről készítettek mintegy 50 fotógrammetriai felvételt ugyanekkor.

Az 1975 novemberében Kárpát József vezetésével a székesfehérváriak rádióhullámos mé
rőkészülékükkel a Csont-ág vége és a felszín között 8 в távolságot mértek be.

1976 novemberében Gonda Gyulával mértük fel az Ajándék—ágat bányáazkompasszal.

Szeremley Szabolos


