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TISZTÚJÍTÓ kuldottkozgyules
1999. június 5-én, szombaton 

10 órakor

az MTESz székházban (Budapest II. Fő utca 68.) II. em. 219.

Napirend:
1. Elnöki megnyitó

2. Mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság megválasztása
3. Főtitkári beszámoló

4. Ellenőrző Bizottság beszámolója
5. Közhasznúsági jelentés ismertetése és éves beszámoló

6. Alapszabály módosítása
7. Az 1999. évi költségvetés elfogadása

8. Kitüntetések átadása
9. Jelölőbizottság javaslata az új vezetőségre

10. Választás
11. Elnöki székfoglaló

A határozatképesség biztosítása érdekében kérjük a küldötteket, hogy a 
közgyűlésen okvetlenül jelenjenek meg. Döntésüktől a Társulat jövője függ.

A küldöttközgyűlés nyílt, azon az MKBT bármely tagja résztvehet, szavazati joga
azonban csak a küldötteknek van.

Barlangi fotótanfolyam

Az FTSK Barlangász Klubban a szép barlangi képek érdekében tanfolyam indul. 
Az előadások május 5-én 18 órai kezdettel indulnak és 4 szerdán keresztül tartanak. 
Az első három előadás előadója Borzsák Péter. A negyedik és egyben utolsó 
előadás témája a barlangi videokészítés tematikája. Ennek előadója Novák Róbert. 
Az előadások helye: Budapest, XI. Bartók B. út 19. pincehelyiség (a kaputelefonra 
Delfin van kiírva).

A létszám korlátozott (15), a jelentkezés sorrendjében. 
A tanfolyam díja: 1000 Ft.

Jelentkezés:
az FTSK Klubban személyesen, vagy az alábbi telefonszámon: 06/23-421-992

Zsólyomi Zsolt
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VI. Jubileumi Hágó Kupa

Nagy örömmel értesítünk mindenkit, hogy 
VÉGRE újra Hágó Kupa hétvége várható. 
Május 28—30-án minden érdeklődőt szere
tettel várunk a volt Zsíroshegyi turistaház 
helyén tartandó táborozásra, versenyzésre, 
szórakozásra.

És most a programok: péntek délutántól 
szabad a pálya, regisztráció, nevezések, 
zene, miegymás.

Szombaton egész nap versenyzőnk a 
Solymári-ördögiyukban. Reggel 8 órakor in
dítjuk az első csapatot, és reményeink szerint 
sötétedés előtt mindenki ki is ér a barlangból. 
Részletek majd a helyszínen, de ígérjük, hogy 
senki sem fog csalódni bennünk.

Díjak: Csapat 1. díj: 27 000 Ft
2. díj: 21 000 Ft
3. díj: 15 000 Ft

Csapat női: 9 000 Ft

Nevezési díj 1 sör/fő vagy 1 zsák helyszínen szedett szemét/csapat.
Eredményhirdetés, tábortűz az éjszaka folyamán várható. Délutánra és kora 

estére tréfás vetélkedőket tervezünk. Nem fogtok unatkozni!
Bizonyára tudjátok, hogy elég szegényes a környék infrastruktúrája, de víz, WC, 

kocsma, étkezési lehetőség lesz.
Estére készüljetek előadásokkal, vetítéssel, bemutatókkal, de neves személyeket 

is hívtunk, reméljük, elfogadják meghívásunkat.

Egyéni technikai verseny
Szokásosan vasárnap reggel indul a viadal, a táborhely és a barlang között lévő 

|fákon. Ami eltér a megszokottól, hogy pénteken 14 órától a pályát ki lehet próbálni 
egy alkalommal sötétedésig. Célunk e csodás tettel az, hogy a főemlős küzdelem 
minél igazságosabb és szorosabb legyen.

A feladatok, amit érdemes a paplan alatt gyakorolni:

1. Pruszikolás két pruszikkal (nem tévesztendő össze a nyuszikolással)
2. Az összes kötéltechnikai elem a beszereléstől a kiszerelésig.
3. Minden súlyos hiba pl. egy mászógép használata, kantár akasztás elmulasz

tása kizárást von maga után.

Mindez kb. 8— 10 percet fog igénybe venni. Egy kis újdonságot szeretnénk vinni 
az egyéni derbikbe, ezért minden bátor hőst megkérünk arra, hogy minimum 15 
perces zenei összeállítást hozzon magával kazettán. Erre fogjátok a kürt futni a 
kötélen. Ha ezt elfelejtenétek, akkor a rendezőség fog gondoskodni a zenei 
aláfestésről.



4

Díjak: 1 díj: 6 000 Ft
2. díj: 5 000 Ft
3. díj: 4 000 Ft

női: 3 000 Ft

Egyéb információért hívjátok a 06/30-921-7951 számot! Mindenkinek sok sikert 
kívánunk a versenyhez!

A rendezők
Horváth Richárd, Simon Béla, Zsólyomi Zsolt

Barlangnap
1999. június 25—27., Bükk hegység, Nagy-fennsík és környéke

Az idei barlangász találkozót újra a Budapesti Természetbarát Kör Triász 
Barlangkutató Szakosztály rendezi.

Szálláslehetőség: Sebesviz panzió területén kialakított ideiglenes kempingben 
lesz (akik saját költségükre a panzióban szeretnének szállni, kérjük, jelentsék 
ezirányú igényüket június 16-ig az MKBT Titkárságán).

Regisztrációs díj: 800 Ft/fö, ami a kempingbeli szállásköltséget, a környékbeli 
barlangok áttekintő térképét tartalmazó kiadványt és a rendezvény valamennyi 
programján való részvételt tartalmazza.

A barlangverseny a Létrási-vizesbarlangban lesz (a tavalyi észrevételek és 
javaslatok figyelembevételével).

A tábor területén olcsó és jól felszerelt büfé fog működni.
Meglepetésprogramok: mászófal, céllövés, íjászat.

Program:
Június 25., péntek:
14.00-től regisztráció, táborverés
17.00 fotótúrák igény szerint (jelentkezés június 16-ig)
18.00 túrák a közelebbi barlangokba

Június 26., szombat:
8.30 barlangtúrák
8.30 barlangverseny (jelentkezés 8.30-ig 3 fős csapatokokkal, részvételi

díj: 400 Ft/csapat)
9.00 felszíni túrák

16.30 beszámolók, előadások a tavalyi expedíciókról
kevésbé ismert barlangász felszerelések bemutatása

18.00 vacsora
20.00 tábortűzgyújtás

Június 27., vasárnap:
8.00 barlangtúrák

10.00 egyéni technikai verseny
18.00 táborzárás.
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Túralehetőség az alábbi barlangokban lesz:

Anna-barlang
Balekina-barlang
Bányász-zsomboly
Bolhási-viznyelőbarlang
Diabáz-barlang
Fekete-barlang
István-lápai-barlang
Jávorkúti-viznyelőbarlang
Király-zsomboly

Minden résztvevőt szeretettel várunk:

Kiskőháti-zsomboly
Láner Olivér-barlang
Létrási-vizesbarlang
Pénzpataki-viznyelőbarlang
Szamentu-barlang
Szepesi-barlang
Szt. István-barlang
Vénusz-barlang
és még több kisebb barlang.

Triász Barlangkutató Szakosztály
Király Gábor

Alakuló választmányi ülés
A Tisztújítást követő alakuló választmányi ülés:

1999. június 29. kedd 16 óra, a MTESz Fő utca 6S. sz alatt, később megadott 
* teremben.

Vulkánszpeleológiai tábor
Az MKBT Szakosztálya, a Vulkánszpeleológiai Kollektíva barlangkataszterező 

tábort szervez a Tokaji-hegység déli részére, eddig ismeretlen barlangok felkutatása 
és feldolgozása céljából. A tábor központja Abaújszántón, a Miskolci Egyetem 
Aranyos-völgyi kutatóbázisánál kialakított sátortáborban lesz 1999. július 2—7. 
között. Közvetlen ezt követően, 1999. július 8— 10. között tanulmányutat szervezünk 
a hegysor szlovákiai részébe, a Szalánci-hegységbe, ahol az eperjesi kollégák 
fogják bemutatni az ottani pszeudokarsztos barlangokat. A szállás mindkét 
helyszínen saját sátrakkal oldható meg. Az ellátást és az útiköltséget a résztvevők 

jmaguk állják. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Bővebb felvilágosítást ad:

Eszterhás István 
8045 Isztimér, Köztársaság u. 157.

Tel: 22/420-086 (du)

Canin ’99 Nyári tábor
1999. augusztus 14—29. között kéthetes kutatótábort szervezünk a Canin- 

fennsíkon. Táborozás 1600 m magasan a buckás réten. A tábor célja 1400— 1800 
m-es szintek között lehetséges kutatási pontok kataszterezése, szisztematikus 
feltárása, ha kell, hagyományos eszközökkel (vödör, lapát, kalapács...) valamint a 
környékbeli barlangok kutatása (ab. Vianello, ab. Principe Piemonte, Pünkösdi
barlang...).
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Túralehetőségek kutatási céllal: ab. Mario Novelli, ab. Boegan, ab Funivia, ab. 
Fonda, ab. S ism a.stb .

A tábor létszáma: 20—25 főre tervezzük. A részvétel lehetséges egy-egy hétre 
is. Gortani megszállottak jelentkezésére számítunk elsősorban!

Börcsök Péter 
T.: 06/26-33-65-02

NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK

Barlangkutatók 4. Nemzetközi Találkozója a Morva Karszton
Jedovnice 1999. szeptember 8— 12.

A Tájékoztató 1998. november—decemberi számában előzetesen meghirdetett -  
a Cseh Szpeleológiai Társulat kongresszusához kapcsolódó rendezvény 2. körlevele 
megérkezett. (A rendezvényt az eredeti időponthoz képest egy héttel eltolták.)

Végleges jelentkezés, előadásösszefoglalók beküldése és részvételi díj 
befizetés: 1999. május 31-ig.

Részvételi díjak (május 31. előtt -  május 31. után):
Kongresszus és találkozó: 40 -  50 USD 
Csak találkozó: 32 -  40 USD
Csak Kongresszus: 25 -  32 USD
Kísérő: 1 9 -2 4  USD.

További információk a Társulat Titkárságán megtekinthető és másolható 2. 
körlevélben.

Nemzetközi Barlangterápiai Szimpózium
Zlaté Hory 1999. szeptember 23—26.

Fő témák: földalatti terek klimaterápiai hasznosítása és ezek védelme; ter-| 
mészetes és mesterséges föld alatti terek geológiai összetevői és mikro-klimája; a 
barlangterápia klinikai problémái; a barlangterápia gyakorlati és elméleti szem
pontjai.

Teljes részvételi díj: 50 USD, egy napos 25 USD, kísérő 20 USD.

További információk a Társulat Titkárságán.

Euro Barlangi Mentő Szimpózium 99
Megérkezett a rendezvény 2. körlevele, mely szerint a szimpózium 1999. október 

30—november 7. között kerül megrendezésre az alábbi programmal:
Október 30—november 4.: kirándulások a terület barlangjaiba (zsombolyok, 

vizes barlangok, idegenforgalmi barlangok, stb.) és munkabizottságok a barlangi 
mentés témaköreiben (lehűltek ellátása, mentés kötélről, kommunikáció barlangok-
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bán, kötélpályák kiépítése, búvármentés, mentés szűk helyekről, elsősegély 
tanfolyam, stb).

November 5—6.: Szimpózium: csoportok bemutatói és előadások műszaki és 
orvosi témákban.

November 7.: Elutazás.

Részvételi díj 30 DM/15 EU, mely összeg a végleges jelentkezéssel együtt 
legkésőbb szeptember 17-ig beküldendő ill. átutalandó.

Német, angol és francia nyelvű részletes program és tudnivalók, valamint 
jelentkezési lap az MKBT Titkárságán megtekinthető ill. másolható.

Barlangnapi beszámoló

Ha megkésve is, de eljutott a Társulathoz az 1998. évi aggteleki Barlangnap 
számadatait tartalmazó rövid beszámoló (Szerk ).

A rendezvényen minden eddigi rekordot megdöntve, 614 fő regisztráltatta 
magát. A rendezvény helyszínén tartózkodók száma a becslések szerint kb. 1000 fő 
lehetett.

A 3 nap alatt a környék 12 barlangjában 1800 fő túrázott.

A Marcel Loubens Kupáért folyó barlangversenyben az alábbi eredmény 
született:

I. hely : BEAC-Papp Ferenc csoport csapata: Elekes Balázs, Hlavács Judit, Huber 
Kilián

II. hely: Szabó József csoport csapata: Hegedűs András, Kunisch Péter, Kucsera
Márton)

III. hely: Papp Ferenc-FTSK csoport csapata: Hlavács György, Szabó Lénárd,
Zsólyomi Zsolt)

A rendezvény alkalmából megjelentetett kiadványt a Társulat Titkárságán meg 
lehet vásárolni.

Király Gábor

Lamprechtsofén -  a világ legmélyebb barlangja

Egy lengyel expedíció összekötötte a PL-2 barlangot a Lampo.-val 1998. au
gusztus 19-én. Andrzej Ciszewski volt a csoportvezető, mint az előtte lévő években 
is. Ők tárták fel a Vogelschacht zsombolyt, amely a Lampo. része 1995 óta. Több 
mint 1 km új részt tártak fel. Ezek az új részek a PL-2 felé vezettek -400 m-en. Az 
összeköttetéssel a Lampo. -  1632 m-es mélységével -  a világ legmélyebb barlangja 
lett. Ez a teljesítmény koronázza 24 év lengyel kutatásait a Leoganger Steinberge
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hegységben. Ezalatt csaknem 30 lengyel expedíció volt a hegységben. A Lampo.- 
val kapcsolatos lengyel feltárások legfontosabb lépései a következők voltak :
1. 1979-ben elérték a +1022 m magasságot a bejárattól történő kimászással.
2. 1990-ben az N-132-vel való összekötéssel a Lampo. a legmélyebb átmenő bar
lang lett, -1484 m.
3. 1995. 08. 10. - A Vogelschacht Lampo.-hoz való csatolásával a barlang elérte az 
1532 m mélységet, és ezzel a világ második legmélyebb barlangja lett. (Egy 
alkalommal két külön csapat -  osztrák és lengyel -  egymással szemben haladva 
megcsinálták a traverztúrát. A 45 km-es rendszer függőleges szakaszait azóta sem 
járták és engedélyt sem adnak rá.) szerk.

Az expedícióvezető leírása a legnagyobb eseményről :

1998-ban az expeíció július 20-án kezdődött, korábban mint általában. A lehető 
legtöbbet akartam kihozni a 20 fős csapatból. Hagyományosan az expedíció, két 
részből áll, akiknek a tevékenysége fedésben van. Megérkezésünkkor kiderült, hogy 
a karsztterület felső részén a hó magassága hihetetlenül alacsony, ami reményt adott 
egy hatékony kutatásra. Nagyon jelentős volt számunkra a döntésem, miszerint nem 
akartuk kutatni ebben az évben a PL-2-t, csak a Vogelschacht legdélibb részét a 
Sala Deszczu-t (Eső-terem). A múlt évben a Eső-teremben szerzett tapasztalatok 
alapján neoprén öltözetet vittünk magunkkal, hogy fel tudjunk mászni a vízesésen. 
Szerencsére a kevés hó miatt nem volt rá szükségünk. A Vogelschacht-i bivak 
kialakítása után az első csapat 60 m-t felmászott az Esőteremben. Ezután a mászást 
csaknem függőlegesen kellett folytatnunk. Végül traverzek és ereszkedések után 
elértük az egyik vízesés kezdetét, mely a terembe hull alá. Ezen a helyen folyosók 
sorozata kezdődött amelyek dél felé vezettek. Áttekintve a tavalyi térképeinket úgy 
gondoltuk, hogy 20—60 m-re lehetünk a PL-2-től. Az eufória rövid ideje után a 
helyzet bonyolultabbá vált. A patak mentén futó folyosó egy nyitott területre érke
zett. Egy ablak amit később fedeztünk fel, folyosók és meanderek rendszerébe 
vezetet, ami észak-kelet felé, majd kb. 150 m után ismét dél felé fordult. A járat egy ^  
keleti irányú hasadékban keletkezett. Úgy gondoltuk, hogy ez a folyosó a 
vízlevezetője a Kuchelhom és a Bimhorn nyugati falainak, ahol nagy barlangot 
eddig nem találtak.

Néhány nap múlva megint eufórikus állapotba kerültünk. A járat átment egy 
nagy aknába, a helyzete és a mélysége azt sugallta, hogy ez lehet a PL-2-nek nem 
teljesen feltárt utolsó aknája. 150 m ereszkedés után elértük az alját, és megálla
pítottuk, hogy nem a PL-2. Az új járatrész távolabbi része nem volt lepusztult, 20 m 
ereszkedés után láttunk egy ablakot fehér aragonit képződményekkel, ami mindig 
erős légáramban képződik.
Traverzekkel elértük az ablakot, a túloldalán rövid folyosókat találtunk, melyeket 
mély aknák kötöttek össze. Az egyik akna tetején a felfedező csapat kifogyott a 
felszerelésből. Augusztus 18-án W. Czesak és T. Fiodorowicz leereszkedett annak az
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aknának az aljára. Visszamászás közben találtak egy mttet Azt hitték hogy a 
Vogelschachtot érték el valahol Következő nap J Kucnierz és A Przenios fel
mérték a Studnia Urodzinowa-t (Születésnap akna -150 m), majd leereszkedtek abba 
az aknába, amelyet az előző csapat fedezett fel. Elértek egy ablakot az első akna 
falán, és a PL-2 nagy folyosóinak egy részében találták magukat így végül a fel
tételezett néhány tucat méter leküzdése 1200 m járat, kürtő és akna felfedezését tette 
szükségessé. Az expedíció vége előtt megtámadtunk egy bejáratot, ami 15 m-rel 
magasabban fekszik, mint a Pl-2-jé. Elértük a -40 m-t, ahol nagyon közel jártunk a 
PL-2 ismert részeihez. De ami fontosabb volt, az a tény, hogy lehetséges volt 
számunkra, hogy belyukadjunk a CL-3-barlangba, ami 70 m-rel magasabban 

^fekszik , mint a PL-2. Elértük a -60 m-t, majd megálltunk, mert kifogytunk az idő- 
cöl. Olyan területhez értünk, ahol nagyon nehéz mély barlangot felfedezni robba
nószer alkalmazása nélkül. (Mindeddig a Lampo. kutatásainál nem használtunk 
robbanószert.) Mindenesetre mindenki nagyon örült az összeköttetésnek, és tele 
vagyunk optimizmussal. Úgy gondolom, hogy a közeljövőben a Lampo.-hoz fogjuk 
csatolni a felsorolt barlangokat, bár a hegygerinc nagyon közel van. Ez volt a 29-ik 
expedíció a Lampo.-ban 1974 óta. A legtöbb expedíciót Andrzej Ciszewski vezette.

Az internetről fordította : Susztek Andrea.

Egy ilyen cikk után végre elolvashatjátok kis csapatunk túráját, mely +300 m 
szintkülönbségű és 9 km hosszú volt, ha mindent bejártál az engedélyezett 
szakaszon.

Amióta külföldi barlangokon jár az eszünk, rendszeresen elhangzik a Lao neve -  
bárcsak egyszer egy átmenő túrát tehetnénk benne! 1997-ben Kovács Tamás 
(Nagy Wolf -  abszolút ismertető jele: gimnázium második osztálya óta osztály- 
társnői irigyelik felső testének mellizmait) levelezni kezdett egy salzburgi barlangos 
sráccal. A személyes ismeretségnél kiderült, hogy nem egy kőzetporlasztó típus, de 
a mi dolgunkat tisztességgel végig szervezte, örök hála 600 km távolságból is. 1998. 
júniusában négy FTSK-s Gortani diavetítéssel egybekötött találkozót rendezett a 
salzburgi klubban. A klub főnöke értésünkre adta, hogy csak a Turm nevű 
járatszakaszig mehet az alsó bejáratból minden túra, a régi kötelek már a 

^b a rla n g b a n  életveszélyesek ill. megsemmisültek. Hevesi Ágnes (Malacka) féléves 
engedélyeztetése árán, 1999. jan. 24— 27-én túrázhattunk a Lao.-ban. Három 
csoportból állt fel a csapat ( FTSK, Gyöngyösi Erőmű SE, Papp Ferenc ) 19 fővel. 
Szállásunk a barlang bejáratától 50 m-re lévő kutatóházban volt.

A barlangtúra leírása: A bejáratot elhagyva először a kiépített részen haladunk 
át. Elérünk egy ajtót, amit mindig zárva tartanak, innen kezdődik túránk kezdete. 
Hasadék járatban megyünk előre az első létrákig, kötélhidakon araszolunk tovább. 
Rengeteg vasdűbel segíti a mászást. A Bock-tó robbantott kerülőjében egy szélfogó 
ajtón haladunk át, a 45 km-es rendszer huzata itt mutatja meg erejét, ha valaki nem 
csukja be, a felső járatokban jól érezhető. A szűkületen átbújva csodás vízesés 
rohan a tavacskába. Ezután követhetjük az aktív járatot kb. 150 m-en keresztül, 
ennek végállomása egy 20 m-es vízesés (véleményünk szerint nem itt érdemes 
lámpát tölteni). Ha ebből a járatból jobbra fordulunk a Lamprechtsdom monumen
tális termébe érünk, 70 m szintkülönbség száz méteren! Ezen a helyen engedé-
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lyezték a kürtömászást, de erős lámpák birtokában csak végig szimatoljuk a kürtő 
nélküli mennyezetet. Utunk most lefelé tart, +100 m-en sétálunk a csendes folyású 
patakban.

Új kötélhíd megoldásokkal találkozunk a hasadék tavakban, a társaság el van 
ragadtatva a látványtól. Itt érjük el a Grünsee-t (Zöld-tó) és csónakját, két csiga 
segítségével átkelünk rajta. Egy szifont megkerülve a felső fosszilban érjük el a 
Bivak Gang-ot. Itt lefelé kell mennünk, mert ha az ellenkező irányba indulunk akkor 
eljutnánk a hírhedt Római Fürdő nevezetű helyre, ahol fél méter színtiszta agyag 
befogadásra vár. +120 m-en a Hoher Dómban érdemes benézni az aktív oldalágba, 
melynek vége egy komoly mélységgel rendelkező szifon. A főágon továbbmenve 
érjük el túránk legszűkebb pontját a Marterschluft nevű göcsörtös 100 m hosszú 

Ikuszodát. A Dolomit-dómig nem sok látnivaló vár minket. +190 m-en, egy bivakban 
már sejteni a víz iszonyú erejét, a 30 m-es vízesés hangjait hallván. A kiépített út a 
kissé túlméretezett fürdőszoba mentén létrákon és köteleken halad. Ezzel a 
felmászással a barlang legszebb részébe érkezünk. Két irányba haladhatunk, a 
baloldali ág vezeti le a King-Kong akna vizeit, aranyos kis szifon a járat vége. A 
jobboldali a főág, ez egy nagy kiterjedésű labirintusba vezet. Leo-ék követték az 
aktív járatot, több kürtőn felmásztak, de egy 10 m-es kürtőben nem volt már kötél, 
ezért onnan visszafordultak. Körülbelül el is érték az engedélyünkben szereplő Turm 
(Torony) nevezetű helyet, ami +300 m-en található.

A barlangban jól sikerült diaképek készültek, de a fő attrakciónk a TV színvonalú 
videofelvétel, amely a Vakond barlangkutató csoport és Novák Róbert operatőr 
segítségével jött létre. A szakmai napokon egy kicsit Ti is ott lehettek ebben a 
csodálatos barlangban, ahol a fentiek levetítésre kerülnek.

Zsólyomi Zsolt (Frédi)

Canin ’99 expedíció
Újabb 2 km feltárás a Gortaniban

1999. február 20—27-ig tizennégy fő részvételével újabb sikeres hetet töltöttünk 
a Michele Gortani barlangrendszerben.

Az expedíciót eredetileg két csoporttal terveztük február 12—28-ig huszonhárom 
fő részvételével. A rendkívüli havazás azonban meghiúsította az első csoport 
indulását. Nehéz döntés elé kerültünk. A havazás és a lavinaveszély felesleges 
kockázatát nem vállalhattuk, ezért a biztos, de kényelmetlenebbik megoldás mellett 
döntöttünk. Összevontuk a két csoportot, felvállalva a szűkös bivakot, mivel senkit 
sem akartunk kihagyni a túrából. Sajnos a létszámgondunk önmagától megol
dódott. Volt, akinek az időpont nem volt jó, volt, akit egészségügyi problémák 
kényszerítettek itthonmaradásra. Végülis alapos előkészület után 19-én, pénteken 
reggel tizennégy mindenre elszánt, megszállott elindult Sella Nevea-ra. Még 
délután, az utolsó felvonót elérve, a közeli Gilberti-házhoz felmentünk és a felsze
relés jelentős részét feljebb szállítottuk a Canin-nyeregbe (2000 m).

Négyen még aznap este továbbmentek a DVP bivakházhoz, hogy másnap korán 
megkezdhessék a leszállást. Szombaton négy csoportban indultunk le a barlangba 
(11— 14 óra között). Éjfél után egy kicsivel már mindenki valamelyik bivakban



pihente ki a 900 m-es szintkülönbség leküzdésének fáradalmait (le -720-ra és 
onnan fel +200 m-t; -520-ra). A két bivak között az ébresztés összehangolására 
egyoldalú telefonkapcsolatot létesítettünk. Én ébresztettem, visszabeszélés nem 
volt: mert nem is lehetett.

Vasárnap, 21-én du. 6-kor indult az első akció 5 csoporttal. Az időeltolódást nem 
tudtuk, de nem is akartuk visszaállítani, csak a felszínen. A vasárnap reggeli 
kijövetelig 5 nap alatt összesen 25 -  átlagosan 10 órás -  túrát tettünk, plusz a le- és 
feljövetel. A túrákon a csoportok új részek feltárásával, kürtőmászással, 
térképezéssel és fotózással foglalkoztak. Rendkívül jó volt az összhang és a 
csapatmunka. A 14 ember 5 csoportban négyféle feladatot teljesített egyszerre. Ez 
az intenzív és fegyelmezett munka pótolta azt a kiesést, amit az első csoport 
kimaradása okozott.

A 140 m-es (Reménység-akna -  Esperia) akna ablakán túli -  tavaly felfedezett -  
aknákba sorra leereszkedtünk és részben sikerült azok összefüggéseit tisztázni. 
Ezekben változó mélységekig lehetett lejutni (19, 70, 102, 110, 14, 16, 30, 16, 20, 
25 m), az aknák alján szűk meanderek találhatók, némelyik még további 
felderítésre vár. A Bulder-fal mögött Kutyáék egy +25 m-es kürtő kimászása után 
egy szövevényes, de szűk meanderbe jutottak, amely most száraz volt, de tavaly 
innen zuhogott a víz. Lefelé a víz útjában a Szabó József csoport tagjainak sikerült 
feltárni 3— 400 m-es hosszban a Gortani egyik leghosszabb kuszodáját, ami 
majdnem a Bulder-falhoz ért vissza.

Gemenata kitartó huzat-nyomkövetése és bontása egy kuszoda omladékán túl, 
felfelé nyúló +25 m magas kürtőhöz vezetett, dermesztő huzattal (Szeles-lyuk). A 
kürtő tetején a blokkok között sötét lyuk közelit a felszínhez, ami számítás szerint 
még 100— 120 m-re húzódik.

A Tenisz Stadion feletti kürtőmászáson Őszi és Kis Moha osztozott. Közel 80 m-t 
másztak fel, kürtő-meander kombinácóban. A legfelső kürtő tetejét áthatolhatatlan 
kőtömbök alkották, ami megállásra kényszeritette őket. Innen visszafordulva 
vigasztalásként leereszkedtek egy eddig ismeretlen hatalmas aknán (-75), amely a 
Tenisz Stadion mennyezetén keresztül a terem közepére érkezett. A felvezető 
aknarendszert ablakok és ezen keresztül kuszodák kapcsolták össze egymással. 
Mélyen bevésődött emlékezetükbe az irgalmatlanul sáros 60 m-es Hálaadás-járata, 
amely egy hatalmas fekete akna oldalába torkollott. Nagy önfegyelemre lesz 
szükség, hogy az ismeretlen mélységhez újra visszatérjünk.

Ugyancsak a Tenisz Stadionból Kutyáék még az első nap egy -100 m-es 
aknasoron keresztül visszaereszkedtek a saját bivakjukba (-510), valamint a tavalyi 
legmagasabb ponton félbe maradt, csőszerű kuszodát Leóék felmérték és további 
160 m-t tártak fel benne, melyet a jellegzetes testhelyzetről Superman járatnak 
kereszteltek el.

Az a szándékunk, hogy új bejáratot keresünk a Gortaniba, az idei téli túra után 
csak tovább erősödött. A tavalyi négynapos nyári tábort az idén két hétre tervezzük.

Fentieket összegezve van egy új párhuzamos 275 m-es aknarendszer -520-tól 
245 m-ig, amit most februárban tártunk fel. Az expedíció egy hete alatt 
feltérképeztünk: 2880 méter járatot, amelyből 1800 m idei feltárás.

Jelenleg az új részek eddig felmért hossza: 6200 m.
A térképezetlen becsült járatok hossza: kb. 650 m és ezzel együtt közel 7 km új 

járatot sikerült bejárni eddig, aminek teljes szintkülönbsége már az 500 m-t eléri.
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Michelle Gortani cave System
New brauch. 1999.
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A feltárásban felhasznált felszerelések és anyagok:
90 db rozsdamentes nittfül, 80 db nitt, 60 db maiion, 40 db beépített csavar 
(lépésnek), 350 m kötél. És ismét jó l vizsgázott a már bevált 2 db RYOBI motoros 
fúrógép.

Ezúton mondunk köszönetét mindenkinek, akik önzetlenül támogatták az 
expedíciót és hozzájárultak annak sikeréhez:

CGEB (a trieszti csoport)
Bródy Andornak -  HILTI lézeres távolságmérő)
Guru Sport Bolt -  Hevederek, kötélgyűrűk 
KÖM TvH Barlangtani Osztály -  térképező felszerelés 
Meander (Stibrányi Gusztáv) -  170 m k ö t é l  
Tengerszem Sport Bolt -  200 m kötél 
Varjassy György (Csóka) -  RYOBI fúrógép 

BEAC, MAFC, FTSK, Dualp, Papp Feren- és a Szabó József csoport

A 1999-es expedíció résztvevői:

Boros Norbert (Kinder) 
Börcsök Péter 
Ferenczy Balázs 
Hegedűs András (Juju) 
Hlavács György (Gyurma) 
Kunisch Péter 
Ligeti Márton___________

1999. március 29.
Börcsök Péter

* * *

A József-hegyi-barlangot a Rózsadombi Kinizsi SE fedezte fel 1984. április 2-án, 
tizenöt éwel ezelőtt. Az először csak 308 méter hosszúságban megismert barlangot^^ 
néhány hét múlva már több mint hatszáz méter, majd rövidesen 2700 m é te r^^  
hosszúságban sikerült feltárni. Két év múlva már kb. 4700 méterre növekedett az 
ismert járatok hossza.

A feltáró kutatás gyors lelkesedését azonban mindig követi a barlang részletes, 
teljes, pontos felmérése.

Évek folyamán a József-hegyi-barlang kisebb-nagyobb új járatok feltárásával 
gyarapodott. A barlang felfedezésének tizenötödik évfordulója alkalmából Borka 
Pál, a feltárásban résztvevő kutatótársunk összegezte a felmérési naplókat, többek 
közt Kárpát József, Kecskeméti István és -  nem utolsósorban -  saját számításait, 
így többszöri átszámolás végeredményeként a József-hegyi-barlang ez idáig felmért 
és dokumentált összhosszúsága 5486 méter, ezzel a hosszal kétségtelenül 
Magyarország negyedik leghosszabb barlangjává lépett elő.

Adamkó Péter 
a József-hegyi-barlang kutatásvezetője
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Az ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület tagjai a Pilisben két 
kigőzölgéses hely megbontásával 2 barlangot fedeztek fel. Az egyik 75 m hosszú, 
28 m mély, a másik kb. 60 m hosszú, s kb. 12 m mély. Ez utóbbiból emberi és állati 
csontmaradványok, valamint cserépedény töredékek kerültek elő. A leleteket 
kimentettük, feldolgozásuk a Magyar Állami Földtani Intézet Múzeumi Osztályán, 
valamint az esztergomi Balassa Bálint Múzeumban történik.

Sásdi László

Tisztelt Tagság!

AMKBT legutóbbi, 1999. III. 9-én tartott választmányi ülése, majd ezt követően 
a Választmány tagjai és több más társulati tag megállapította, hogy a soron- 
következő tisztújító közgyűléshez fölállított "Jelölő Bizottságnak a rendelkezésre 
álló idő alatt nem volt módjában kellő alapossággal elvégezni feladatát". Néhány 
nap múlva Társulatunk Ellenőrző Bizottsága egy bejelentés alapján megállapította, 
hogy a Választmány nem határozott, hány küldöttet választhatnak a csoportok, hány 
egyéni tag állíthat egy küldöttet. Mindezeket a jogos megjegyzéseket figyelembe 
véve Szablyár Péter főtitkár 1999. III. 17-én úgy határozott, hogy az 1999. III. 20- 
ára tervezett Küldöttközgyűlést elhalasztja. (Azoktól, akik e halasztásról nem 
kaptak időben írásbeli értesítést, ezúton is elnézést kérünk.)

Mindezek után az Elnökség 1999. III. 26-ára összehívott soron kívüli ülése úgy 
döntött, hogy a fönt említett hiányosságokat feltétlenül pótolni kell. Ennek érdeké
ben 1999. IV. 16-ra újabb elnökségi és választmányi ülést hívott össze, az elha
lasztott tisztújító küldöttközgyűlés időpontját pedig 1999. V. 16-ra tűzte ki (az 
időpont azóta alapszabályi okokból VI. 5-re helyeződött át. Szerk.; lásd a meghívót 
a 2. oldalon).

Hevesi Attila

•  elnök
* * *

Elnökségi határozatok, állásfoglalások

Rendkívüli elnökségi ülés 1999. március 26.
Az Elnökség:
-  elfogadta ,hogy az egyéni küldöttválasztási ülések április 26-i megtarthatóságának 
érdekében a Tájékoztatót, amelyben az ülések meghirdetésre kerülnek, legkésőbb 
április 14-én postázni kell. Az egyéni küldöttválasztó értekezletek helyszínéül 
Budapest, Miskolc, Pécs került elfogadásra;
-  a jelölőbizottság megerősítésében és -  szükség esetén -  kiegészítésében az áp
rilis 16-i választmányi ülés az illetékes (Hevesi Attila elnök, az alapszabály szerinti 
működés betartása érdekében, az egyéni küldöttválasztó értekezletek időpontját
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április 30-ra, a küldöttközgyűlés időpontját június 5-re módosította);
-  egyhangú döntéssel felhatalmazta Sásdi Lászlót, hogy Szablyár Péter főtitkár 
betegsége alatt a tisztújító küldöttközgyűléssel kapcsolatos munkák szervezésében 
őt helyettesítse;
-  jegyzőkönyvön keresztül jobbulást kívánt a főtitkárnak.

Elnökségi ülés 1999. április 16.
-  döntött a tagdíjat utoljára 1995 végéig fizetettek tagságának megszüntetéséről;
-  elfogadta Hazslinszky Tamás lemondását a Solymári Bizottság vezetéséről.

Választmányi ülés 1999. április 16.
-  meghallgatta és a küldöttközgyűlés elé terjesztésre javasolta a Társulat 1999. évi
költségvetését; (
-  meghallgatta a jelölőbizottság beszámolóját;
-  meghatározta, hogy a küldöttközgyűlés alapszabály szerint előirt határozatképes
ségéhez minimálisan megválasztott küldöttlétszám 51 főnél kevesebb nem lehet 
(taglétszám 5 %-a);
-  döntött arról, hogy a csoportok ill. egyéni küldöttválasztó üléseken megjelent 
egyéni tagok 6 főnként választhatnak egy küldöttet;
-  meghallgatta és a küldöttközgyőlésre terjesztésre javasolta az 1998. évről szóló 
közhasznúsági jelentést;
-  meghallgatta és a küldöttközgyűlésre terjesztésre javasolta a Karszt és Barlang 
Alapítvány kuratóriumának beszámolóját;
-  meghallgatta és a küldöttközgyűlésre terjesztésre javasolta az Alapszabály módo
sítására előterjesztett javaslatot;
-  meghallgatta és a küldöttközgyűlésre terjesztésre javasolta az Ellenőrző Bizottság 
beszámolóját.

* * *

Az ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület 1999. március 14-i esztramosi 
túrája során a vasbánya táróban elhelyezett holmi egy részét (hátizsák, bakancs, 
utcai ruházat, iratok, pénz) valaki ellopta. Kérjük azokat, akiknek az alább 
felsoroltak valamelyikét megvételre kínálták, illetve megvette, az MKBT-ben vagy az 
Egyesület címén (1023. Bp. Bécsi út 6. Tel.: (1)326-3510) jelezze. A megvett h o lm it^ ^  
a vásárló megtarthatja, csak a származási helyre vagyunk kiváncsiak.

Nevezetesebb darabok: 60 l-es fekete Lavina Sport hátizsák 
85 l-es sötétkék-bordó Alto hátizsák 
Hanwag Matterhorn sötétbarna bőrbakancs, 42-es.

Sásdi László
* * *

Társulatunk, kapcsolatfelvétel céljából, levelet kapott Romániából, az Asociatia 
Speologica PRUSIK szervezettől. Működési területük a Bánáti-hegység barlangjai
nak kutatása, térképezése, fotózása stb, de más területeken is túráznak. Szeretnék, 
ha magyarországi barlangkutató csoportok is részt vennének a téli és nyári 
táboraikban.
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Címük: A. sp. PRUSIK— Cáprariu Nicosor 
Str. Mures nr. 2. sc. C. ap. 10.
Timisoara 1900 
Románia

Cholnoky Jenő karszt és barlangkutatási pályázat

Tájékoztatjuk a tagságot, hogy a Társulat és a Környezetvédelmi Minisztérium 
Természetvédelmi Hivatala húszéves hagyománnyal rendelkező, a csoportok 
körében igen népszerű pályázatának kiírását jelen számunkban sem tudjuk

• közzétenni. A Környezetvédelmi Minisztérium előírása szerint a minisztérium 
pályázat kiírásában csak miniszteri döntés alapján vehet részt, mely a mai napig 
nem született meg. A Társulat pedig -  anyagi fedezet hiányában -  a pályázatot 
önállóan nem tudja lebonyolítani ill. a dijakat biztosítani. A miniszteri engedély 
megszületése után a kiírást azonnal közzétesszük.

Titkárság

A Karszt és Barlang Alapítvány hírei 

Pályázati felhívás

A Karszt és Barlang Alapítvány pályázatot hirdet a hazai barlangkutatás 
elősegítése érdekébeb az 1999. évi tevékenységek támogatására.

Pályázható témakörök:
1. Tudományos kutatások
2. Hazai terepi feltáró kutatások, természetvédelmi munkák, táborok
3. Kiadványok

Pályázati feltételek:
Pályázni kizárólag pályázati űrlapon, s a megkívánt mellékletekkel lehet. 

Pályázati űrlap beszerezhető az MKBT Titkárságán, vagy F. Nagy Zsuzsanna alanti 
címén.

Pályázatok postára adásának határideje: 1999. május 17.

A támogatások odaítéléséről, az összeg nagyságáról a Karszt és Barlang 
Alapítvány Kuratóriuma dönt.

A megítélt támogatásokról a pályázókat értesítjük. A Kuratórium döntését a 
Tájékoztatóban is közöljük.

A pályázatokat a következő címre kérjük postázni:

F. Nagy Zsuzsanna, 3535 Miskolc, Pecérvölgy 90.

Az Alapítvány Kuratóriuma
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Megjelent

SUBCITY ’98
a Barlangok városok alatt c. konferencia előadásait tartalmazó 150 oldalas, A/5 
formátumú kiadvány (Szerk.: dr. Kosa A.— Szablyár P.)
Kapható a Társulat Titkárságán, ára: 300 Ft.

* * *

Külföldi hírek

A barlangtani szempontból eddig érdektelennek tartott Pakisztánban egy 
pakisztáni—angol—német expedíció 3 hét alatt 43 barlangot dokumentált összeseri 
2,2 km hosszban. Az ország leghosszabb barlangja az 1270 m-es Pir Ghaib Ghara.

Mitt. d. Verb. d. deutsch. Höhlen- u. Karstforscher 1998.

* * *

A Dachstein Mamut-barlangját sikerült a Schönbergalm felett régen ismert 
Teufelsloch-hal (Ördöglyuk) összekötni. A Teufelsloch 554 m-rel járult hozzá a 
Mamut-barlang összhosszához, mely ezzel és néhány kisebb járat felmérésével 
55 829 m-t ér el. A barlangrendszer bejáratainak száma ezzel 18-ra nőtt.

Die Höhle 1998/4
* * *

Az 1998 februári rendkívüli szárazság lehetővé tette a sarawaki Mulu Nemzeti 
Parkban levő Clearwater Cave (Tisztavíz)-barlang továbbkutatását. Ennek során a 
barlang hossza 108 km-re nőtt. Ezen kívül a Bridge-barlangot, az 1984-ben 
felfedezett Cobra-barlangot és az 1996-ban felfedezett Coud-barlangot egy 15 km- 
es rendszerré kötötték össze, mely ezzel Borneo harmadik leghosszabb barlangja 
lett.

Die Höhle 1998/4

Lapzárta után érkezett!

3. NEMZETKÖZI SZIMPÓZIUM A GEOLÓGIAI VILÁGÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE
(Third International Symposium on the Conservation of the Geological Heritage) 
Madrid, 1999. november 23—25.
Info.: Mr. W.A.P. Wimbledon, University of Reading,
Whiteknights.
Reading RG6 6AB, United Kingdom

SZPELEOLÓGIA EGY ÚJ ÉVSZÁZAD KEZDETÉN
kongresszus Kubai Barlangkutató Társulat 60. évfordulója alkalmából 
Camaguey/Kuba, 2000. április 16— 22.
Részvételi díj: 100 USD, 7 napos szállás, ellátás, utazás: 270 USD.
Info.: Sr. Angel Gonzáles, 5ta B. No. 6611, Entre 66y 70, Miramar, Playa, Ciudad de la 
Habana/Cuba
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A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat ez évben is megrendezi
Harmóniában

a MA
a már hagyományosnak tekinthető

barlangi hangversenyeket
a Baradla-barlang aggteleki Hangverseny-termében:

Július 24-én, szombaton 15 órakor
PÁNSÍP-HANGVERSENY

Műsor
Bach, Brahms, Ghost, Last, Lehár, Purcell, R. Strauss, Vangelis, Webber, stb.

műveiből

Steve Taylor Szabó (Stockholm)
Belépődíj: 800 Ft, gyerek, diák, nyugdíjas és MKBT-tag: 500 Ft.

Július 25-én, vasárnap 15 órakor
ZENEKARI HANGVERSENY

Műsor.
J. Strauss: A denevér - nyitány 

Berlioz: Római karnevál - nyitány 
Gounod: Faust - Valpurgis éj

A Szolnoki Filharmonikus Zenekart 
Selmeczi György vezényli

Belépődíj: 1200 Ft, gyerek, diák, nyugdíjas és MKBT-tag: 800 Ft.

Jegyek a Társulat Titkárságán ill. az előadásokat megelőzően az ANP aggteleki
Információs Központjában válthatók.

Az MKBT-tagok részére biztosított kedvezményes jegy -  1999. évre érvényes tagság 
________________ esetén -  csak az MKBT Titkárságán váltható. _______________

<► <►

MKBT Tájékoztató
Megjelenik minden páratlan hónap elején 

Kiadja Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
1027 Budapest, Fő utca 68. Tel./Fax: 201-9493 E-mail: mkbt@mail matav.hu 

Szerkesztő: Fleck Nóra2 
Felelős kiadó: dr. Hevesi Attila

A tájékoztató számára leadott cikkek, anyagok tartalmáért a szerzőik felelősek. 
________________ Lapzárta: a megjelenés előtti hónap 5-én.________________
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