
Riskó Ágnes: Új-Zélandon jártunk,
Eszterhás István: Látogatás Surtur birodalmában; Magyar Barlangkutató Expedíció Izlandon,
Hegedűs András-Kiss Attila-Takácsné Bolner Katalin: Njegusi-Lovcen 2009 -  a hetedik magyar expe

díció eredményei,
Fedor Eleonóra: A miskolci karsztos hévízkutak,
Nagy József. Néhány bükki, Kiss-fennsíki forrás hozamadatainak összefüggése a csapadékadatokkal, 
Lénárt László: Az Egerszalók-demjéni Termál-völgy karsztkútjainak összefüggés-vizsgálatai,
Szegediné Darabos Enikő: A Bükk hegységben és a Közép-Stájer Karszt területén lévő vízszint monito

ring rendszerek összehasonlítása,
Németh Ágnes: A bükki figyelőkutak létesítésének és működésének története,
Hevesi Attila-Riskó Ágnes: Valamit az USA nemzeti parkjairól.

Az elhangzott előadások konferenciakötetben való megjelentetését szervezzük, a Miskolci Egyetem 
Műszaki Földtudományi Kara a konferencia-kötet kiadásával is támogatja a rendezvényünket.

Az előadások mellett az alábbi poszterek kerültek bemutatásra:
Kraus Sándor. Kalcitlemezek; Takarítás a Szemlő-hegyi-barlangban,
Szabó Zoltán'. Ghar Hassan (Málta), Gouveméto (Kréta), Cool Goat (Kréta),
Hazslinszky Tamás: Vass Imre sírjának felújítása.

A szombati napon az ebédszünetben az érdeklődők 
(kb. 50 fő) megtekinthették a „Selmecbányái Emlék- 
könyvtár” könyveit, kiadványait, térképeit, az esti program 
pedig a Galériában egy „zsíroskenyér-party”-val indult, me
lyet a tanszékünk hölgy tagjai szervíroztak. (A több fajta 
zsíros kenyeret egy kis jó egerszalóki borral lehetett leöblí
teni.) Akiket innen el lehetett csábítani, azok az alábbi vetí
téseket tekinthették meg:
Szilvay Péter: MKBT tanulmányutak 2009 -  Ausztria, Szlo

vákia,
Tamasi Dóra-Huber Kilián: Hóesés a barlangban avagy 

gipszek között Cantabria mélyén,
Adám Bence: Kacna-barlang. A Karszt mélyén,
Katzer István-Putz Adám: Virtuális barlangtúrák.

Vasárnap pedig az előadások előtt az egyetem ásványgyüjteményét, 
rendezett kiállítást tekintette meg a mintegy 50 főnyi érdeklődő.

A zsíroskenyér-party

\. a 275 éves egyetem tiszteletére

Dr Lénárt László

MKBT TANULMÁNYUTAK

Látogatás a bécsi Természettudományi Múzeumban -  2009. január 24.
A Társulat 38 fő részvételével egynapos szakmai kirándulást szervezett Bécsbe. A program súlypontját 

a Természettudományi Múzeum „Willendorfi Vénusz -  a kökorszak rejtélyei” című időszakos kiállításá
nak megtekintése képezte. Csoportunk számára a szakmai kíséretet és a múzeumba való díjmentes bejutást 
(egyébként csoportoknak 6 Euro/fo) dr. Kari Mais, az osztrák Barlangtani Intézet nyugalmazott igazgatója 
biztosította. Vezetésével elsőként a múzeum egyedülálló ásványgyüjteményét kerestük fel, amely minden 
résztvevő számára rendkívüli élményt jelentett. A múzeum patinás berendezése, a jeles művészek által ké-
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szített falfestmények, köztük számos barlangábrázolás, 
például a Dobsinai-jégbarlang, a Skocjani-, a Postojnai- 
barlang mellett a lélegzetelállító szépségű és gazdagsá
gú ásvány gyűjtemény megtekintése már jelentős csú
szást okozott a programban. A kiállított darabok között 
számos magyarországi eredetű darabot is láttunk, igaz 
ezek még a Trianon előtti időkből és területekről kerül
tek a múzeumba. A hagyományos kőzetek és ásványok 
mellett rendkívül érdekesek voltak az utolsó teremben 
kiállított meteorit-darabok, valamint a Holdról szárma
zó kőzet. Alig tudtunk megválni a kövek világától, hogy Az ásványtani gyűjtemény egy részlete
jövetelünk igazi tárgyát, a Vénuszt és a hozzá kapcsolódó kiállítást is megnézhessük. A mintaszerűen kiál

lított és bemutatott, rendkívül gazdag leletanyag mellett szinte már csak 
végigrohantunk. Olyan ritkaságok, mint a Morva-karszton található Byci 
skála-barlangból származó edények, ékszerek, vagy az ott eltemetett ma
gas rangú főúr kocsikerekének eredeti darabjai megtekintésére alig jutott 
idő. A kiállítást egy mübarlang zárta, amelyben a legnevezetesebb barlangi 
rajzok másolatai kerültek bemutatásra. A múzeum egyéb bemutatott anya
gainak megtekintésére már gondolni sem lehetett. Néhányan egy villámlá
togatás keretében felkeresték a Viváriumban látható színpompás madara
kat, halakat és hüllőket. A többség legszívesebben egész nap a múzeumban 
maradt volna, ám dr. Kari Mais nem így tervezte a programot.

Fél 2-kor a Barlangtani Intézetben várta csoportunkat, méghozzá 
meglepetésként megfelelő mennyiségű főtt virslivel, kolbásszal, sörrel, 
üdítővel. Az intézeti látogatás jócskán elhúzódott, hiszen mindenkinek 
jól esett a vendéglátás és az üldögélés. Népszerű nevén Charly végül még
tájékoztatást is adott az intézet munkájáról, mielőtt további utunkra en- 

A Willendorű Vénusz , _ .  . . .gedett bennünket.
Az eredetileg legalább két-három órásra tervezett szabad programból egy mindössze másfél órás rö

vid városlátogatásra maradt csak idő, hiszen buszunk az előre megbeszélt időben várt bennünket, hogy 
továbbinduljunk Bruck an dér Leithába.

Itt egy nagyon kellemes pincelátogatás zárta a programot, melynek keretében az osztrák konyha nem 
éppen 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

Barlangfestmény-másolatok Vendégül láttak bennünkezt a Barlangtani Intézetben
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Ausztria -  2009. május 28-június 1.
Társulatunk idei első külföldi szakmai útja Pünkösdkor Ausztriába vezetett. A túrán résztvevők száma 

a péntek délutántól hozzánk csatlakozókkal együtt 23 fő volt.
Miután többen többször is kifejezték egy Lurgrotte átmenő túra iránti igényüket, a program elsősorban 

e köré szerveződött. A túrát még az osztrákoknak sem egyszerű megszervezni, mivel a barlang alsó és 
felső szakasza más-más szervezet ill. tulajdonos kezelésében üzemel, már márciusban felvettük a kap
csolatot a Grázi Tartományi Barlangkutató Szövetséggel, akik többszöri levélváltást követően rögzítették 
számunkra az időpontot. Egyetlen dolog jelenthetett csak veszélyt a program lebonyolításában, az esős 
időjárás. Az időjárásjelentés természetesen arra a hétvégére több napos esőt ígért.

Csütörtökön a reggeli pesti csúcsforgalom áldásos 
hatása miatt jócskán megkésve indultunk útnak, en
nek ellenére időben elértünk a Hinterbrühl-ben talál
ható Seegrotte-hoz. A gipszbányászat során feltárult 
bányában két szint látogatható, ebből az alsó csó
nakkal. Ferdeszemű, „született” osztrák vezetőnktől 
megtudtuk, hogy a legtöbb vendégük Magyarország
ról érkezik, ezért magyar nyelvű vezetést is kaptunk, 
magnószalagról. A bánya főleg a néhány évvel ezelőtti 
katasztrófáról vált leginkább híressé, amikor egy csó
nak felborult, s a benne ülők közül többen is a csó
nak alá szorulva vízbe fulladtak. Szerencsére mi csak 
az emléktáblát láttuk, ami az eseményre emlékeztet.

Szálláshelyünk Fladnitz an dér Teichalm-on volt a rendkívül színvonalas Almenland kempingben.
Útközben rövid pihenőt tartottunk a Weizklamm-ban (szurdok), ami szűk méretei miatt nem igazán 

alkalmas a gyalogos közlekedésre, hiszen helyenként az autók számára is alig van hely, ezért az autósok 
nagyon örülhettek, amikor társaságunk fototúrára indult a szurdokban. A kempingbe érve hatalmas szélvi
har kerekedett, ami sok jót nem ígért, ezért többen is úgy döntöttek, a sátrazás helyett inkább beköltöznek 
az egyetlen szabad apartmanba.

Pénteken délelőtt először a Katerloch szerepelt a programban. A barlangot Ausztria cseppkövekben 
leggazdagabb barlangjaként hirdetik, ám meglátogatása a korábbi évtizedekben nem volt lehetséges. 
Jóllehet a barlang 1955-től idegenforgalmi barlangként üzemelt, kutatója, majd később bérlője Hermán 
Hofer a 80-as évektől már csak igen ritkán, s csak kizárólag írásos bejelentkezés alapján engedett be láto
gatókat a birodalmába. Mivel szép magas kort ért meg, a barlang lassan Csipkerózsika álomba szenderült, 
s csak néhány éve látogatható ismét. Bejutni most sem egyszerű, hosszú szabályzatban fogalmazták meg 
mindazon előírásokat, amelyeket a látogatás során be kell tartani, s minden látogató neve, címe, születési 
adatainak saját aláírásával történő hitelesítése után léphet csak be a barlangba.

A belépődíj igen borsos, 30 Euro, ebből csoportoknak kedvezmény jár (18 Euro), továbbá a társulati 
igazolvány, illetve az osztrák biztosítás felmutatása után még fejenként 2 Euro kedvezményt kaptunk. Ter
mészetesen minden igazolványt név szerint egyeztettek a már korábban kitöltött adatokkal, így a bliccelés 
kizárt. A barlangban csak előzetes bejelentkezésre vezetnek túrát, ám aki a bejáratnál lévő telefonszámot 
felhívja, annak is 20 percen belül helyszínre érkezik a vezető.

A barlangban még az alpesi barlangokhoz képest is hideg van, 5 °C a hőmérséklet, s a kiépítés is 
elég sportos, 135 m mélységbe ereszkedtünk le sok-sok lépcsőn. A tavalyi dél-franciaországi barlangok 
után már nem sok újdonságra számítottunk, de ausztriai viszonylatban a látvány valóban lenyűgöző volt, 
rengeteg látványos cseppkőképződmény, zászlók, s a barlang legalján a gyönyörű zöld vizű tó igazán 
fantasztikus volt. Vezetőink a túra végére már elhagyták a kezdeti katonás stílust, s igen jó hangulatban 
váltunk el egymástól.

Csónaktúra a Seegrotte-ben
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A Katerloch cseppkögazdagsága Cseppkődrapéria

Következő barlangunk a Grasslhöhle (Ausztria legrégebbi idegenforgalmi barlangja) volt, mely ha 
fordítva szerepel a programban, talán nagyobb hatást vált ki. hiszen egyetlen, cseppkövekben igen gazdag 
teremből áll, így csak arra emlékszünk, hogy vezetőnk többször hiába kísérletezett, hogy életre keltse 
a világítást, melynek nyilván nem használt az esős idő. Reggel még bizakodtunk, hogy az időjárás-előre
jelzés tévedés lesz, délutánra azonban beborult, s az eső is eleredt. Rövid bevásárlás után hazafelé betér
tünk egy helyi parasztgazdaságba, ahol almamust és zsíroskenyér társaságában zártuk a napot.

Szombatra teljesen elromlott az idő, kilátástalanul esett, ha néha egy-egy hegytető kibukkant a felhők
ből, látszott, hogy friss hó van rajta, s a levegő is rendesen lehűlt. Ma volt a Lurgrotte átmenő túra napja. 
Már tegnap rosszat sejtettünk, ahogy a patak vízének változását láttuk, így nem sok jóra számítottunk. 
A barlang parkolójában 10 órára volt megbeszélve a találkozó a gráziakkal. Legnagyobb meglepetésünkre 
egyik vezetőnk régi ismerős, Ausztria leghíresebb ösrégésze, Heinrich Kusch volt a feleségével, akik nagy 
örömmel fogadtak minket. Sajnos a két végpont közötti túráról le kellett mondanunk, de így is fantasztikus 
élményben volt részünk. Hogy lássunk valamit, versenyeznünk kellett az árvíz veszélyével. Elhagyva 
az idegenforgalmi szakaszt, 80 m mélységbe ereszkedtünk le egy hatalmas vízesés mellett, mely magában 
hihetetlen látványt nyújtott, s amíg csak lehetett, behatoltunk az aktív szakaszba. A barlang falán a korróziós 
és eróziós formák és a hatalmas víz mindenkit elbűvölt, így senki sem csalódott. A barlang után a vállalko
zóbb szelleműek szakadó esőben még felkapaszkodtak a Kessel-vízeséshez, majd átbuszoztunk Peggau-ba, 
ahol először a városháza épületében mintaszerűen berendezett őstörténeti kiállítást néztük meg. Itt a fény

képek között nagy örömmel fe
deztünk fel a Repolust-barlang 
ásatási munkáinál Mottl Má
riát (a háború után Gráz-ba 
emigrált híres ősrégész) ábrá
zoló fotót. A kiállítást követő
en még megálltunk a Lurgrotte 
peggau-i bejáratánál egy rövid 
időre (már zárva volt), azután 
visszamentünk a kempingbe.
Szerencsére aznap már nem 
esett többet, estére kiderült, és 
nagyon lehűlt a hőmérséklet.
Éjszaka fagypont közelében 
lehetett, mert reggelre finom 
jégkéreg borította a sátrak te-

A Lurgrotte idegenforgalmi része tejét. A Grasslhöhle cseppkőkínálatából
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Vasárnap viszont szeles, de remek napos időre ébredtünk. Nem is ártott, hiszen a Bárenschütz-szurdok 
végigjárására készültünk, ami esős, vizes körülmények között nem a legélvezetesebb program, hiszen 
több mint 160 létrát és lépcsőt kell megmászni (700 m szint), mire feljut az ember a Guter Hirte (Jó Pász
tor) fogadóhoz. A társaság a szurdokban -  a nem mindennapi látványosságokat fényképezve, videózva -  
teljesen szétszakadt, de a fogadónál végül összetalálkoztunk. Innen néhány vállalkozó szellemű társunk 
még megmászta a Hochlantsch 1721 m magas csúcsát, ahonnan gyönyörű kilátásuk nyílt a környék friss 
hóval borított hegyeire. A többiek kellemes erdei úton átsétáltak a Teichalm-ra, ahová a csúcsmászók is 
befutottak, mire buszunk is körben átért.

Hétfőn, utolsó napunkon Graz nevezetességeivel ismerkedtünk, majd késő délután érkeztünk vissza 
Budapestre, ahonnan a miskolciaknak még volt néhány kilométerük hátra.

F. N.

Vértes -  2009. július 11-13.
Társulatunk tavalyról elmaradt hazai szakmai tanulmányútjára került sor a Vértesben. A program szak

mai részének lebonyolításában az Álba Regia Barlangkutató Csoport részéről Sívó Zsuzsanna, Szarka 
Gyula és egy napra Zentai Ferenc, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságától Juhász Márton volt segít
ségünkre, akiknek ezúton is köszönetét mondunk. A túra résztvevőinek száma 16 fő volt.

Túránk kiinduló pontja Csákvár volt, ahol a Vértes Természetvédelmi Közalapítvány központjának és 
egyben a Vértesi Natúrpark Látogatóközpontjának is helyet adó Geszner Házban létrehozott kiállításon 
ismerkedtünk a hegység felszíni és felszín alatti látnivalóival. Természetesen ízelítőt kaptunk az Alapít
vány működését segítő egyéb helyiségekből is. Ó, ha a Társulatnak csak a fele állna rendelkezésre!!!

Innen az Esterházy kastélyt kerestük fel, mely ma kórházként működik, ezért az épületnek csak a fo- 
gadócsamokát látogattuk meg, ahonnan a hatalmas parkba lehet átjutni. A parkban álló mübarlang sziklái 
azonnal mászásra késztették a társaság tagjait. Az igazi mászásélményt azonban a Haraszt-hegyi tanös
vény szolgáltatta, ahol a Kőlik-völgyi-barlang hasadékában a résztvevők nagy része próbára tette ké
pességeit. A tanösvény legmagasabb pontjáról, a Kőlik-völgy feletti sziklás gyepterületről remek kilátás 
nyílt nemcsak a Vértes, de a Bakony és a Velencei-hegység irányába is. Az ösvény -  sajnos meglehetősen 
rossz állapotban talált -  állomásainak végigjárása után a község határában lévő Nagy-hegy dolomitszirtjei 
között rejtőző Csákvári-barlangot kerestük fel. A Báraczháza néven is ismert üreg legfőbb nevezetessége 
az itt talált háromujjú ősló, a Hipparion primigenium lelet, mely megtalálásakor Európában igen nagy

feltűnést keltett. Az újabb kutatások szerint az üreget már a ró
maiak is ismerték, ezt bizonyítja egy a bejárat melletti falon talált 
felirat, mely szerint a vadászat istennőjének, Dianának állított itt 
szentélyt Marcus Aurelius Constantinus.

Csákvártól búcsút véve Gánt felé indultunk, ahol a Balás Jenő 
Bauxitbányászati Múzeumot látogattuk meg, utána pedig a földtani 
tanösvényt jártuk végig. A holdbéli táj hangulatát keltő bányaudvar 
legérdekesebb látványosságai az ún. dolomitbörcök és a dolomit
felszínen megjelenő hematitos és pirites kéreg. Különösen nagy 
élvezetet jelentett a csigavázak gyűjtögetése a vetőfalban.

Az első nap utolsó látnivalóját a Gánt határában található 
Hosszú-haraszt szolgáltatta, ahol Zentai Ferenc részletesen is
mertette az Álba Regia Barlangkutató Csoport által folyó kutatá
sokat, melyek közelebbi felkeresése következő napi célunk volt.

Miután elfoglaltuk szállásunkat a Gánti Turistaházban, este jó 
hangulatú nótázás keretében születés- és névnapok ünneplésére 

A Kőlik-völgyi-barlang bejárati hasadéka került sor.
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Másnap először a Hosszúharaszt-vető karsztos 
barlangjait vettük jobban szemügyre. Bemelegítés
képpen a Hamvas-barlangban kezdtünk, majd a Hu- 
zatos-hasadék következett. Mindkettőben kedvünk
re kúszhattunk-mászhattunk. Nagyon érdekes volt 
a Vaskobak-barlang, ahová széndioxid előfordulása 
miatt most nem mentünk be, és a Sasfészek alatti 
barlang nyílását is csak távolról vettük szemügyre.
Közben a napsütés kezdett egyre elviselhetetleneb
bé válni, ezért igyekeztünk a Gánti-barlanghoz, ahol 
az árnyékos erdőben felüdülés volt beöltözni. A bar
lang igen látványos oldásformáiban gyönyörködve 
lelkes csapatunk minden lehetséges helyre bemászott, így a túra a tervezettnél kissé hosszabbra nyúlt, de 
szerencsére ez a további programot nem zavarta. Délutánra Csókakő várának meglátogatása, majd a belföldi 
tanulmányutak elmaradhatatlan programpontja, a borturizmus jegyében zajló pincelátogatás maradt. 
Ezúttal Csákberényben a Sáfrán pincét kerestük fel, ahol nagyon kellemes környezetben, szívélyes csa
ládi vendéglátás mellett 10 fajta bort kóstolhatott végig a társaság, ízletes hagymás házi zsíroskenyerek 
kíséretében.

Utolsó napra is maradt még bőven program. Utunkat Oroszlány felé folytatva először Majk-pusztán 
álltunk meg, ahol a némasági fogadalmat tett kamalduli rend remeteségének épületegyüttesét tekintettük 
meg. A később Esterházy vadászkastéllyá alakított épületben ma múzeum látható, az egyszemélyes reme
telakok egyike a szerzetesek korának megfelelően van berendezve, a többiben korszerű szállás kapható.

Innen Vértessomlóra mentünk, ahol a település előtt már várt bennünket Juhász Marci, hiszen csoportunk 
számára kivételesen egy alkalomra a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság engedélyezte a Vértessomlói- 
barlang meglátogatását. A Társulat által rendezett szakmai tanulmányutak egyik kiemelt célja, hogy olyan 
objektumokba juthassanak el az érdeklődők, amelynek felkeresésére másként nincs lehetőség. Ezért a to
vábbi szakmai kirándulások is ennek a gondolatnak a jegyében kerülnek megtervezésre.

Sajnos a barlang meglehetősen szűk bejárati szakasza kissé megrostálta a csapatot, de akiknek sikerült 
a lejutás a barit-kristályokhoz, azok számára felejthetetlen élmény maradt a barlangtúra. Délután maradt még 
annyi idő, hogy a programot lezáró Szelim-barlangi látogatás előtt felkeressünk a Gerecse Barlangkutató 
Egyesület kutatási területén néhány ígéretes objektumot. így elsőként a Nyári-barlangnál folyó bontási mun
kákat kerestük fel, ahová a vállalkozó szelleműek be is másztak, majd a Lengyel-szakadék látványos bejárati 
aknája volt a következő helyszín. Innen előbb a Március-, végül pedig a Lengyel-barlanghoz mentünk.

Utoljára a turulszobor és az alatta nyíló Szelim-barlang meglátogatása, illetve a már elmaradhatatlan 
kérdés: „Hová megyünk legközelebb?” megválaszolása maradt. „Irány a Szlovák-karszt!”

F. N.

A Huzatos-hasadék bejárata A Szelim-barlang

A felhagyott bauxitbánya részlete
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Szlovák-karszt -  2009. augusztus 5-9.
Társulatunk a Rozsnyói Barlangkutató Csoport tagjainak segítségével szakmai tanulmányutat szerve

zett a Szlovák-karszt barlangjainak megismerésére. A résztvevők száma 20 fő volt.
Túránk kiinduló pontja a Bükk hegység északi részén fekvő Tardona volt. Itt találkozott a társaság 

augusztus 4-én délután, ahol autóbuszos túráink szinte állandó gépkocsivezetőjének, Kónya Gyurinak és 
feleségének vendégszeretetét élveztük. Hangulatos közös vacsora és borozás után, másnap reggel -  au
tóinkat hátrahagyva -  autóbusszal indultunk Várhosszúrétre. Itt a Rozsnyói Barlangkutató Csoport kuta
tóházában, illetve annak környékén táboroztunk. A délutáni programhoz csoportunk nagy létszáma miatt 
két részre váltunk, amit kissé nehezített, hogy egyetlen közlekedési eszközünk volt, ezért először 7 embert 
kitettünk Szádalmás közelében a Körtvélyesi-barlangnál (Hrusovská jaskyna), a maradék pedig a Szilicei- 
fennsíkra indult, a Majkó-barlanghoz. Itt már várt bennünket a nemzeti park természetvédelmi őre is, aki 
a barlangban végig velünk volt. A barlang legnagyobb látványossága a patakos ág rendkívül látványos 
profilja, valamint az aljába a víz által bevájt kis csatorna volt. A kísérő természetvédelmi őr, érdeklődé
sünkre sok érdekes történetet mesélt a környék állatvilágáról, főleg a visszatelepülő farkasokról, majd 
míg buszunk visszahozta a másik barlangból a többieket, elvitt a közeli Sólyom sziklához. Itt megnéztük 
az egykori vár maradványait, megmutatta a sziklában a ragadozómadár fészket, és a Rabló-barlangot. 
A nap végén az igen szépen berendezett várhosszúréti kocsmában költöttük az eurót.

Következő nap az Ardói-barlang (Ardovská jaskyna) volt a túracélpont. Itt ismét két részre oszlottunk, 
a társaság fele egy kellemetlen szűkületen átnyomulva lejutott egészen a patakos részig, a többiek pedig 
a felső száraz részeken gyönyörködtek a barlang rendkívül változatos és gazdag képződményeiben, va
lamint megcsodálhatták a látványos színlőket is. Míg a többiekre vártunk, néhányan mégis átküzdötték 
magukat a szűkületen, majd beszámoltak a túloldalon látott terem cseppkőgazdagságáról. Am a patakos 
ágból nyakig sárosán visszajövök láttán a hátramaradottak sem éreztek csalódást. Legalább bőven jutott idő 
a gyönyörködésre és fotózásra, hiszen talán mi voltunk az utolsó túrázók a barlangban, a kulcsot a rozsnyó- 
iak rövidesen átadják a nemzeti parknak, s ide már a továbbiakban nem sok remény lesz a lejutásra.

Délután még programon kívül megnézhettük a szalmacseppkö
veiről nevezetes Gombaszögi-barlangot, majd ismét felmentünk 
a Szilicei-fennsíkra, ahol elsétáltunk a Szilicei-jégbarlanghoz, amit 
sokan egyáltalán nem ismertek. Igaz, hogy a barlangba lemenni 
-  engedély hiányában -  nem tudtunk, s jeget is alig találtunk, a ha
talmas bejárat még így is nagy élményt jelentett. Szerencsére már 
az időjárás is megjavult, elállt az eső és kisütött a nap, így jól esett 
a szilicei kocsma teraszán a sörözés.

Pénteken a Szepesi várba készültünk, előtte azonban rozsnyói 
barátaink elintézték számunkra a betléri kastély meglátogatását, 
így aznapi programunk elég feszített volt. A kastélyból az eredeti
leg önálló Szepeshelyre (Spisská Kapitula) autóztunk, ahol először 
a Világörökség részévé nyilvánított gyönyörű gótikus stílusban épült 
Szent Márton székesegyházat és a benne található számyasoltárokat 
néztük meg. Innen Szepesváralján át a Szepesi várhoz mentünk 
tovább, mely a Szepesség egyik legértékesebb műemléke és szin
tén a Világörökség része. Itt másfélórás szabadprogram keretében
mindenki kedvére járkálhatott Közép-Európa egyik legnagyobb kiterjedésű várában. A várlátogatás után 
a drevenyiki karsztot (Dreveník) kerestük fel. Drevenyik Szlovákia egyik legnagyobb és legrégibb mész
tufa hegye, s az egyik legrégebben védettséget élvező terület. A hegy oldalait meredek, letöréses, 50 méter 
magasságot elérő sziklafalak képezik, melynek belsejében sziklatornyok, kisebb barlangok, repedések 
találhatók. A természetvédelmi területen vezető turistaösvényről szép kilátás nyílik a környező hegyekre,

Gombaszögi-barlang 
(Fleck Nóra felvétele)
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valamint a Szepesi várra. Társaságunk tagjai termé
szetesen nagy élvezettel másztak fel minden lehet
séges helyre, így rengeteg idő elment, pedig a nagy 
látványosság csak ezután következett.

Kis kitérővel visszabuszoztunk egy, a Sze- 
peshely közelében található mésztufadombhoz, 
ahol több ásványvízforrás tör fel. A domb tetején 
áll a Szent Kereszt Kápolna. Már a XVII. szá
zadban két forrást is leírtak a dombon, melyek 
közül a magasabban lévőből, kb. 20 lépésnyire 
a kápolnától, morajlással bugyogott fel a feltörő 
gáz. A domb északi részén 1956-ban mélyítet
tek ki egy furatot, amely eredetileg a Siva Brada 
Gyógyfürdő gyógyvízellátását szolgálta volna.
A furat 132 m mély, és a vízkitörés a 119,8 m mélységnél jelentke
zett. A vízkitörés eredeti magassága 15 m volt, a víz hőmérséklete 
11 °C, CO:-tartalma pedig 2,14 g/1, a vízkitörésre naponta három
szor 2 perces időtartamban került sor, az előtörő víz mennyisé
ge kb. 1000 1 volt. A vízkitörések folyamatosan gyengülnek, és 
a köztük lévő időközök folyamatosan növekszenek. Az eredeti fu
rat környékét a XX. század 90-es éveiben úgy alakították át, hogy 
az manapság egy természetes forrás képét nyújtja. Az ún. Sivá 
Brada-i gejzír működésének lényege, hogy a forró vízgőz helyére 
bezúdul a széndioxid, mely a Kárpátok alatt mélyen meghúzódó 
talajvizekben nagy mennyiségben van jelen. Ez folyamatosan át- 
bugyog a furat térségében felgyülemlett vízbe addig, amíg ez nem 
okoz hidrosztatikus nyomáscsökkenést a furat környékén. Ennek 
következtében a felhalmozódott vízmennyiséget a felhalmozódás 
helyéről az utánpótlásként befolyó víz hidrosztatikus nyomása ki
löki. Az így megürült helyet folyamatosan feltölti a talajvíz újabb

Szilicei-jégbarlang (Kocsis Ákos felvétele)

A Siva Brada „gejzír” 
(Fleck Nóra felvétele)

Az Óriás-cseppkő a Buzgó-barlangban 
(Kocsis Ákos felvétele)

mennyisége, melybe folyamatosan átszürődik a C 0 2 és a ciklus 
újrakezdődik. Itt is hosszan elidőztünk, így késő este lett, mire 
visszaértünk szállásunkra.

Szombaton délelőtt a Jászói-barlangot kerestük fel, mely első
sorban cseppkögazdagságáról híres, azonban rendkívüli látványosak 
a barlang oldásformái is, valamint érdekesek az utolsó teremben ta
lálható huszita feliratok.

Visszaútban szállásunkra még megálltunk a Szádelöi-völgy bejá
ratánál, és rövid sétát tettünk a völgyben, ám a buja növényzet miatt 
nem sok kilátás maradt a sziklákra, ezért a látvány nem nyújtotta azt 
az élvezetet, melyet tavasszal és ősszel megszoktunk.

Szállásunkra visszaérve, a már előzőleg telefonon egyeztetett Buz
gó-barlangi (Krasnahorska jaskyna) látogatás formaságainak intézé
se közben a közeli panzió vezetője rendkívül kedvező ajánlata révén 
megmenekültünk a főzéstől, s fejenként 1,70 euroért degeszre ehettük 
magunkat bográcsgulyással. A Buzgó-barlang fejenként 10 eurós be
lépődíját -  már akinél volt MKBT-s tagsági, illetve osztrák barlangász
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igazolvány -  megspóroltuk. Délután ötkor mentünk be a barlangba, s este nyolc óra lett, mire visszatértünk. 
Aki még nem látta a barlangot, annak ez jelentette a túra csúcspontját, bár volt olyan is, aki a gejzírre szava
zott. Aki már járt itt, annak a kiépítés volt újdonság. A 34 m magas Óriás-cseppkő és a túra végét jelentő tó 
viszont mindenkinek hatalmas élmény volt.

Vasárnap még egy villámlátogatást tettünk Krasznahorka várában, majd Tardonán zártuk a túrát.
Ezúton is köszönjük a rozsnyói csoportnak a barlangtúrák lebonyolításához nyújtott segítségét. ígé

retet kaptunk arra, hogy jövőre ismét visszatérhetünk, így, akik most nem jutottak le a Körtvélyesi- 
barlang heliktitjeihez, ne bánkódjanak, arra és más ínyencségekre is lesz még az újabb túra keretében 
lehetőség.

F.N.

A 2009. ÉVI CHOLNOKY JENŐ 
KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT 

EREDMÉNYEI

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal közösen 
2009-ben is meghirdette a Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázatot a hazai karsztterülete
ken ill. barlangokban végzett feltáró és tudományos tevékenység dokumentálásának ösztönzése, s ezáltal 
a minisztérium Barlang- és Földtani Osztálya által vezetett közhiteles barlangnyilvántartás és az ahhoz 
kapcsolódó adattár fejlesztése érdekében. A pályázat anyagi fedezetét a minisztérium, továbbá a termé
szetvédelmi nyilvántartások kialakítására elkülönített keret terhére az Aggteleki, a Balaton-felvidéki és 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság biztosította.

A pályázatra az október 15-i határidőig csoport kategóriában 5, egyéni kategóriában 12 pályamun
ka érkezett be, melyek a pályázati kiírás feltételeinek kivétel nélkül megfeleltek. A pályamunkákat 
az 5 tagú bíráló bizottság (a MKBT képviseletében dr. Leél-Össy Szabolcs elnök, továbbá Maucha 
László, Perényi Katalin és Gazda Attila; a KvVM képviseletében Takácsné Bolner Katalin) a kiírásban 
megadott -  immár csoport kategóriában is a pályázat célkitűzéseire koncentráló -  szempontok szerint 
értékelte és pontozta. Az eredmények ünnepélyes kihirdetésére a Miskolcon rendezett Szakmai Napok 
keretében került sor.

CSOPORT KATEGÓRIA

I. díj -  250 000 Ft
Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület és Szent Özséb Barlangkutató Csoport (93 pont)

A két együttműködő csoport néhány év hallgatás után újra kiemelkedő színvonalú pályamunkával 
jelentkezett. A Vacska-Rejtekút-rendszer feltárása vitathatatlanul az elmúlt évtized egyik legnagyobb bar
langfelfedezése, amit -  a Szent Özséb-barlangban történt jelentős továbbjutással együtt -  mintaszerűen 
és remek fotókkal illusztrálva dokumentáltak. A feltárások naplószerü leírása olvasmányos és süt belőle 
a lelkesedés, s példa értékű a barlang állagvédelme érdekében kifejtett tevékenységük is. Tudományos 
munkáik témaválasztása (infrakamerás hőtérképezés, sokhelyszínes folyamatos hömérsékletregisztráció) 
merész és újszerű, azok eredményei pedig rövid távon is hasznosíthatók a további feltáró kutatások terve
zése során. A pályamű egésze kitartó és tudatos kutatómunkát tükröz -  csak így tovább!
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