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ELÕSZÓ
Barlangkutató csoportunk megalakulásának 25. évfordulójára Lénárt László
szerkesztésében 1977-ben jelent meg A "Zsombolyosok"-tól a Marcel Loubens
Csoportig címû könyv. Ezt a (ma már beszerezhetetlen) könyvet kívántuk pótolni
a megalakulás óta eltelt 50 év történetének leírásával. A fontos események (feltárások, térképezések, publikációk) tételes, kötelezõen dátumszerû felsorolásán
túl a szerkesztõbizottság a "Zsombolyos" könyvnél olvasmányosabb formát
tervezett, azonban az elsõ 25 év anyagával kapcsolatos javítások, módosítások és
kiegészítések, valamint a második 25 év feldolgozandó anyagának mennyisége
mellett nem maradt sem idõnk, sem energiánk az "elbeszélõ stílusú" átdolgozásra.
Könyvünk kiadása így is három évet csúszott. Jó lett volna a 2002-es jubileumi
találkozón kézbe venni, mindenkinek a kezébe adni, közösen böngészgetni, de
gyõzött a józan érv: "Inkább jelenjen meg késõbb, de legyen jól megcsinálva!".
Ezennel tehát a "Zsombolyos" könyv kiegészített "második kiadását" nyújtjuk
át az olvasónak, kissé megváltozott formában. A dátum szerinti történeti felsorolás elsõ 25 éve is kiegészült számos adattal és körülménnyel, sõt az újabban elõkerült emlékek alapján bizonyos események a korábbitól eltérõ értékelésben
jelennek meg. Az egész történeti rész - bár ragaszkodtunk a levelek, jegyzõkönyvek, oklevelek, évkönyvek - tényszerû adataihoz, számos érdekes, a száraz
tények mellett az emberi kapcsolatokat is kiemelõ, leíró kiegészítéseket is tartalmaz. Ez a stílusváltás az egész könyvre jellemzõ, amit az 50 év során készült,
fõként a közösségi életet bemutató számos fénykép is erõsít.
A könyv - mérete és formátuma miatt - nem térképgyûjtemény. A közölt
térképek elsõsorban a legfontosabb barlangjainkat ábrázolják (közte a Spirál/Láner-barlang feltárásának "történetét" és térképi ábrázolásának fejlõdését is
bemutatva), másrészt néhány régi, máshol meg nem jelent térképet közlünk. És
természetesen nem maradhatott ki az ország elsõ digitális barlangtérképe sem.
A könyv elkészítésében nagyon sokan részt vettek. A szerzõk, a szerkesztõk és
a lektorok között felsoroltakon kívül meg kell említeni File Ferencet, Kovács
Gergely Mátét, Ónodi Lászlót és Timkó Attilát, akik a régi, elektronikus formában még nem létezõ dokumentumaink szövegeinek, ábráinak, fotóinak digitalizálásában, újragépelésében segítettek.
Külön köszönet illeti F. Nagy Zsuzsannát a könyv kiadásához elengedhetetlenül szükséges pénz megszerzéséért és a fotóiért, Kovács Zsoltot a feltárások, a
térképezések és a térképjegyzék összeállításáért, Vadász Istvánt a történeti adatok
összegyûjtésében való közremûködéséért, Hájer Klárát (Vincze Ferencnét) az archív fotóiért és dr. Gyurkó Pétert hasznos kiegészítéseiért és a rendelkezésre
bocsátott írásos és fotóanyagáért.
Ki kell emelni a lektorok között felsorolt Balogh Tamást, aki már az 1952-es
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alakuló ülés elõtt is aktívan foglalkozott a barlangok kutatásával, részt vett a 25
éves kiadvány szerkesztésében is, és most felkérésünkre vállalta a szerkesztõbizottságban való részvételt. Köszönet a munkájáért, a színes, korabeli történeteiért csakúgy, mint (kor)társainak, Kuchta Gyulának, Molnár Jenõnek és
Várszegi Sándornak is, akik a pontosító, helyreigazító magyarázataikon felül
archív, történelmi értékû fotóikkal is hozzájárultak a könyvhöz.
Felbecsülhetetlen értékû kiegészítéseket fûzött az anyaghoz Szabó László
Ausztráliából, az Interneten létrejött, 2002 eleje óta tartó virtuális kapcsolatunk
során. Leírásai, értelmezései sokat segítettek az 1950-60-as évek eseményeinek
megértésében, hiteles bemutatásában.
Nagyon hosszú idõszakról tudott személyes élményei alapján beszámolni,
kérdéseimre válaszolni, fontos kiegészítéseket tenni Majoros Zsuzsanna. Nélküle
kevesebb lenne a könyv.
Végül azt hiszem, nem lehet eléggé megköszönni dr. Lénárt Lászlónak a
könyv szerkesztéséhez nyújtott segítségét. Az elsõ 25 év korábbi feldolgozása és
részben az elsõ, majd a teljes második 25 évben végig aktív szereplése folytán
szinte nem volt olyan kérdés, hiányos vagy bizonytalan adat, amelyre ne tudta
volna a választ. Hozzá fordultam legtöbbször kérdéssel, és tõle hallottam a legkevesebbszer: "Nem tudom!" Hatalmas barlangos dokumentum-gyûjteményében
mindent megtaláltam, amire szükségem volt. Sõt azon felül is találtam volna ... ha
idõm lett volna. Bízom benne, hogy lesz erõnk a jövõben ezt is feldolgozni.
Az általában sikeresnek gondolt egyesületünk dokumentumainak átnézése, kijegyzetelése közben eszméltem rá, hogy a csoport története nem zászlólengetõ
diadalmenet. Sikeres, sõt nagyon is sikeres idõszakokról szóló jelentések között
számos civakodásra, sértõdésre, haragra, irigységre, visszaesett csoportaktivitásra, a megszûnés határait súroló létszámcsökkenésre, személyi ellentéteken alapuló kiválásokra utaló adatot találtam. Voltak, akik azt javasolták: ezeket ne írjuk
bele a könyvbe! De hiszen ez az életünk! A kellemetlen emlékek ugyanúgy a
történelmünkhöz tartoznak, mint a kellemesek. Különbözõek vagyunk, nem biztos, hogy a "civil" életben is valamennyien barátok lehetnénk. A barlang más: ott
összetart a közös érdeklõdés és az egymás iránti kölcsönös felelõsség. Remélem,
hogy ez: a barlangok és a barlangkutatás szeretete fogja továbbsegíteni a
csoportot a következõ 50 év nehézségein is.
Kovács Attila
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TÖRTÉNETI RÉSZ
Elõzmények
Az 1952 elõtti eseményekrõl ma már csak igen szórványos információink
vannak. Az akkori idõk barlangos tevékenységérõl vagy nem készült írásos
feljegyzés, vagy nem maradt fent az anyag. Naplót is csak késõbb kezdett el
vezetni a magát SAO-nak (Societas Antrorum Obscurorum = Sötét Barlangok
Kutatóinak Szövetsége) nevezõ csoport, és bár ez a "szövetség" 1951-53 között
létezett, de a napló csak 1953-tól ismert.
Közvetlenül a II. világháború utáni években az emberek inkább élelem után
jártak, mint barlangokba. Emiatt a barlangbejárások intenzívebben csak 1947-48ban kezdõdtek. Szétszórt csoportok egymástól függetlenül, sõt a kezdet kezdetén
egymásról sem tudva járták a barlangokat. Ebben az idõszakban még kutatásról
sem igazán beszélhetünk. Ennek ellenére erre az idõre esett a Kõlyuk II. (ma
Hillebrand Jenõ-barlang) üregének felfedezése. Ez az 1948-as év eseménye volt,
és a feltárás Balogh Tamás nevéhez kötõdik. A barlang a mai napig fontos õsrégészeti lelõhely. 1949-ben a Kõlyuk III-ban (Kiskõlyukban) is folyt feltárás, ebben
is többen részt vettek, úgymint Szabadkay Béla (õ helyezte el a feltárást segítõ,
ma is látható vaskampót a bejárat fölé) és Várszegi Sándor is.
Várszegi Sándor és még néhányan 1950-ben dolgoztak a Kõlyuk I. (Nagykõlyuk) ásatásánál is. A feltárást Kadiè Ottokár irányította, aki meglett kora
ellenére (akkor 74 éves volt) többször is felgyalogolt Szentlélekre, a szállására.
(Az ásatás helyszínén azonban a gyakorlati munkát többnyire segítõtársa, Klein
József, az Állami Földtani Intézet restaurátora/mindenese irányította.) Kadiè tervei között a bejárat elõtti rész szálkõtalpig való leásása is szerepelt, ami végül
nem valósult meg. A barlangcsoport Szabadkay Béla-féle 1949-es felmérésérõl az
idõs tudós elismerõen nyilatkozott.
A régészeti jellegû feltárások között érdemes megemlíteni, hogy a megásott
Varbói-barlangot, amely késõbb a Lambrecht Kálmán-barlang nevet kapta,
Balogh Tamás mutatta meg Vértes Lászlónak.
Ugyancsak létezett, de szinte semmilyen információt nem találtunk a Megay
Géza-féle múzeumi körrõl, amely múzeumbarátok köre volt, közvetlenül barlangkutatással nem foglalkozott.
A Kis-fennsíkon Szabadkay Bélához (aki ebben az idõben a DVTK Turista
Szakosztály Barlangkutató Csoportját vezette) csatlakoztak a barlangok iránt
érdeklõdõ fiatalok, cserkészek. A barlangbejárások mellett feltárásokat is
végeztek a Csókási, az Augusztus 20. és a Sánta-tehén-barlangban, valamint a
Sólyomkúti-sziklaüreg (Vidróczki-barlang) alatti sziklafal kisebb üregeiben is.
Ezekben a munkákban Szabadkay Béla "jobbkeze" Várszegi Sándor volt. A

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

7

Elõzmények

Nagy-fennsíkon ugyanekkor Borbély Sándor, Prahács Katalin valamint Szepesi
Zoltán és felesége járták együtt a barlangokat. Ez utóbbi társaság már 1948-ban
is közösen túrázott.
Ez az idõszak volt a barlangokkal való megismerkedés ideje. Az embereket a
kíváncsiság, a virtus, az ismeretlen megismerésének vágya és legtöbbször romantikus hajlamok vezérelték. A csoportok tagjai egy-egy barlangnál összetalálkozva
elmondták egymásnak, hogy ki hol járt, mit ismert meg. Lassan kialakult egy-egy
állandó társaság, melynek tagjai ezután már együtt jártak. Felszerelésük teljesen
egyéni volt, ki overálban, ki elnyûtt ruhában járt barlangba, de olyan is volt, aki
csak fürdõruhában. A világítóeszközeik is meglehetõsen vegyes képet mutattak:
kocsilámpától a gyertyáig minden megtalálható volt a kelléktárukban. Mindehhez
járult még egy-két ócska, kideríthetetlen forrásból származó kötél is. Lassanlassan a környék nyitott, bejárható barlangjait megismerve a puszta bejárás már
nem elégítette ki a társaságot. Az ismeretlent megismerték, újabb ismeretlen után
vágyakoztak. Ekkor vetõdött fel legelõször egy barlangkutató csoport létesítésének terve. A fentebb már említett SAO csoportot Kuchta Gyula, Láner Olivér,
Molnár Jenõ és Molnár Gyula "találta ki". Késõbb Vértes László javaslatára ("Ne
maszek kutassatok!") csatlakoztak a Zsombolyosokhoz.
E vegyes - önálló vagy valamilyen szervezethez tartozó, különbözõ területeken tevékenykedõ, feltáró munkákkal vagy csak bejárásokkal foglalkozó - barlangos társaság az alapvetõ szakmai ismereteket Megay Géza (1904-1963) tanfolyamán szerezhette meg. A történész-muzeológus az egyéves elõadássorozata keretében ásatás, õslénytan, antropológia, régészet és általános barlangkutatás tárgykörében tartott elõadásokat nem elsõsorban csak barlangkutatóknak, hanem az
éppen jelen levõ, vegyes érdeklõdésû és mûveltségû hallgatóságnak is.
1952. június 6-án megalakult Miskolcon az egyébként már 1917 óta létezõ
Magyar Hidrológiai Társaságnak a Miskolci Csoportja. Munkaprogramjában a
"Bükk-hegység zsombolyainak karsztvíz szempontjából való feltárása" is szerepelt. Alig egy hónap múlva, 1952. június 30-án a Lenin Kohászati Mûvek
Vendégházába összehívott találkozón a csoporton belül létrejött a Zsombolykutató Munkabizottság, amely a megelõzõ évek legaktívabb, legérdeklõdõbb
barlangosait, az akkor létezõ 3 csoport (DVTK, SAO, Múzeumi-kör) tagjait és
további kutatókat (pl. Jakucs László bükki segítõit) tömörítette egységes,
szervezett keretek közé. Emiatt ezt az idõpontot egyúttal a szervezett miskolci
barlangkutatás kezdetének is tekinthetjük. Az alakuló ülés résztvevõi titkárnak
Borbély Sándort, elnöknek az ekkor már idõs, de kellõ tekintéllyel rendelkezõ
Balogh Ferencet választották meg, aki ezen az ülésen felolvasta a csoport azóta
híressé vált, a további kutatások irányát meghatározó munkaprogramját (a
programot Borbély Sándor állította össze):
·
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·
·
·
·
·
·
·

zsombolyokat.
Nyitott zsombolyok feltárása, felmérése, a víz hozzáfolyásának
megállapítása.
A feltárt zsombolyokban karsztvíz-megfigyelés, mérés.
Felületén eltömõdött zsombolyok feltárása, elõzõ pont szerinti
megfigyelése, mérése.
Búvópatakok feltárása, földalatti medrének kikutatása, esetleges
vízgyûjtõ medencék felmérése.
Kisebb búvópatakok felszínre törésének vízfestéssel való megfigyelése.
Forrásmegfigyelések, hõmérséklet-, esetleg vízhozam-mérés.
A felkutatott és feltárt zsombolyok, barlangok kataszterbe foglalása.

A Zsombolykutató Munkabizottság alapító tagjainak személye ma már nem
állapítható meg teljes bizonyossággal. A feldolgozott dokumentumok közül két
listát tekinthettünk volna hitelesnek: az alakuló ülés jelenléti ívét és az elvileg
ugyanakkor aláírt nyilatkozatot az önkéntes belépésrõl és munkavégzésrõl.
Sajnos azonban néhány körülmény kétségessé teszi, hogy a rajta szereplõ személyek valamennyien részt vettek az alakuló ülésen, illetve ténylegesen a csoport
tagjai voltak:
·

·
·

·

Az 1953. március 20-i dátummal Borbély Sándor által összeállított
"Beszámoló a Magy. Hidr. Társ. Misk. Csop. Zsomb.kut.
Munk.biz. 1952. évi mûködésérõl" címû írás szerint az 1952.
június 30-i alakuló ülésen 30 fõ vett részt (de neveket nem említ).
Ezzel szemben, a jelenléti íven mindössze 26 aláírás szerepel.
Az alakuló üléssel azonos idejû, azaz ugyancsak 1952. június 30-i
keltezésû "önkéntességi nyilatkozaton" viszont 35 aláírás
olvasható. Ez ráadásul csak 34 nevet jelent, mivel Krok István
kétszer írta alá, egyszer az elején és egyszer a végén.
Az alakuló ülés jegyzõkönyvének 3. sorában "Jelen van kb. 30 fõ."
mondat olvasható!

A 30 fõ említésére Borbély Sándor beszámolójában, valamint a jegyzõkönyvben való rögzítésére azért volt szükség, mert az akkori rendelkezések ezt a
minimális megalakulási létszámot írták elõ. E célból számos ismerõst, barátot,
rokont és szimpatizást kértek meg a csoport leendõ tagjai, hogy vegyenek részt az
alakuló ülésen és vállaljanak egyéves tagságot (az éves tagdíj befizetésével
együtt).
Fentiek (de más körülmények miatt is) gyanítható, hogy az önkéntességi nyilatkozatot nem mindenki ugyanakkor (az alakuló ülésen) írta alá. A késõbb született és írásban is megjelent alapítói névsorok egyes (sokszor legaktívabb vagy a
csoport meghatározó személyiségû) tagjai a saját nyilatkozataik (pl. barlangos
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önéletrajzuk) alapján csak az alakulás után csatlakoztak a csoporthoz. Van olyan
személy, aki saját állítása szerint 1950-tõl barlangászik, és a csoportnak
megalakulása óta tagja, azonban az alakuló ülés jelenléti ívén nem szerepel az
aláírása. És van olyan is, akié szerepel, de az azt követõ rendszeres heti összejöveteleken már nem. Mindezek miatt az 1952. évi alakulást megelõzõ és követõ
években a csoporthoz tartozó alábbi személyeket tekinthetjük alapítóknak, a szervezett bükki barlangkutatás úttörõinek (kiemelve az alakuló ülésen valóban jelen
levõket, az aktivitásukkal kiemelkedõket vagy valami egyéb tevékenység miatt
meghatározó személyiségeket):
Balogh Ferenc, Balogh Tamás, Balogh Tamásné (Balikó
Ágnes), Bayer Sarolta, Borbély Sándor, Csongor Gábor,
Csontos István, Danó László, Gera László, Gönczy Károly,
Gulyás Gábor, Gulyás Gyöngyi, Gulyás László, Gyenge
Albert, Gyenge János, Gyenge Lajos, Király Lajos, Kosárik
László, dr. Krompaszky Géza, Kuchta Gyula, Láner
Olivér, Lukácsik József, Molnár Gyula, Molnár Jenõ,
Nahalka Ferenc, Papp Antal, Prahács Katalin, Rácz Olga,
Ráczi Gyõzõ, Sasvári Ferenc, Schmidt Tibor, Szabadkay
Béla, Szabó László, Szepesi József, Szepesi Zoltán † (már az
alakuló ülés elõtt meghalt), Timschmidt Ernõ, Tóth József,
Várszegi Sándor.
1952.
Az alakulás évének elsõ felében, az alakulást megelõzõen is szép eredményeket értek el a csoport késõbbi tagjai. A nyár folyamán a SAO tárta fel a Szeletazsombolyt, június 8-án pedig Borbély Sándor, Szabadkay Bélával (Krok István és
Prahács Katalin segédlete mellett) a Hársasi-zsombolyt. A Bolhási-víznyelõt
június 14-én bontották meg elsõ ízben (Borbély Sándor, Balogh Tamás, Gulyás
Gábor, Prahács Katalin), június 27-én pedig 16 fõ vonult ki az Imó-kõi idõszakos
forrás barlangjához. A feltárásakor a végsõ, szûk részekbe Várszegi Sándornak
sikerült bejutnia, közben Szabadkay Béla nagyjából fel is mérte a barlangot.
júl. 4. Már az alakulás utáni elsõ csoportgyûlésen megállapodás született arról,
hogy a kutatásvezetõk ezentúl írásban kötelesek a végzett munkáról beszámolni. (Ez rendszeressé azonban csak 1967-tõl vált!)
aug. 2-3. A Zsombolykutató Munkabizottság, aggteleki tanulmányútja során,
részt vett a(z akkor még ismeretlen és névtelen) Béke-barlang feltárási munkálataiban. Dolgoztak 2-án az éjszakai mûszakban a Szomor-hegy tövében
levõ Sziklás-nyelõben, bejárták az addig "kiásott" 200 méternyi szûk,
omladékos, nehezen járható barlangot, majd sikertelenül próbáltak tovább-
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jutni a végponti szûkületén. A következõ napon, 3-án, bontottak az új
munkahelyen, a Bíbic-töbörben délutánig. Aznap este már ismét Miskolcon
voltak. A bejutás Jakucs Lászlóéknak másnap, augusztus 4-én sikerült a
Bíbic-töbörnél ...
Távirat:
Címzett: Jakucs László, Jósvafõ, Barlangigazgatóság
Sikeretekhez õszinte szívvel gratulálunk, és további munkátokhoz
kívánunk jó szerencsét.
Borbély Sándor és munkatársai.
1952. VIII. 6-án, 11h-kor
(18 szó, 7,50 Ft)
aug. 17-20. Balogh Tamás kibontotta a Szinva felsõ szurdokában levõ idõszaki
forrást. Feltevése szerint a vízmennyiség igen nagy. A forrásból kiszedett kõtörmelék közül elõkerült egy 20x20 cm-es, mésztufára települt cseppkõképzõdmény is. A következõ vasárnap a tûzoltóktól kölcsönkapott 400 l/p-es szivattyúval max. 20 cm-es vízszintsüllyedést lehetett elérni, amely pár perc
alatt visszatöltõdött. A vízhõmérsékleti adatok kizárták az összefüggést a
Szinva-forrásokkal vagy a patakkal. A forrás sokkal melegebb volt! A Szinva
kb. 10, a forrás kb. 17 C°. (Ez a Miskolc-Tapolcáról jól ismert mélykarszti
melegvíz-feltörés hideg karsztvízzel keveredve. Mindkét feltörés ladini
mészkõben és azonos hegységszerkezetben van.)
aug. 22. Zsombolyos heti ülés jegyzõkönyvébõl: a "Várszegi szaktárs által felfedezett és a Száraz-Szinva baloldalán levõ barlang" 12 méter hosszan 3 m
mély, amelyben a "barlangfal korrodálási nyomai alapján nagy vízjárás
volt", de a "kõ és egyéb hordalék továbbjutásra nem ad lehetõséget".
aug. 29. Zsombolyos heti ülés jegyzõkönyvébõl: "a Létrás-hegy alatt megbontott friss beszakadás"-ban, 4 m mélységben kis terem, majd egy 3 méteres
szûk hasadék után "egy másik 6x7x6 m méretû alsó terem" van, amely
agyaggal van feltöltve, továbbjutási lehetõség nem látszik. (A barlangot ma
már nem sikerült azonosítani.)
szept. 5. Az MHT Miskolci Csoport vezetõségi ülésén szóba került az István- és
az Anna-barlang kezelésre való átvétele.
szept. 14. A zsombolykutató bejárótúrán megtekintett István-lápai-zsombolyt a
jelenlevõk nem tartották célszerûnek kibontani.
Mai ismereteinkkel furcsának tûnhet, hogy a kis beszakadás, amelyben
késõbb az ország legmélyebb barlangját sikerült feltárni, nem izgatta különösebben a Zsombolyosok fantáziáját. A hangsúly azonban abban az idõben
a Jávorkút-Garadna rendszeren volt. A vízmûvek minden hétvégén biztosította a személyszállítást teherautóval, ezért a távol fekvõ jávorkúti területre
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összpontosult a munka a nagy felfedezések (ekkor a Bolhási-, késõbb pedig
a Jávorkúti-víznyelõbarlang) miatt. Ez a figyelmet István-lápáról teljesen elvonta.
szept. 30. A lillafüredi barlangok lassan tönkrementek. Levélben felajánlottuk,
hogy gondozásra és üzemeltetésre átvesszük õket.
okt. 3. Javaslatként elhangzott, hogy a felszerelés tárolására kérjük el a lillafüredi állomás egyik kis raktárhelyiségét.
okt. 18-19. Az MHT Hidrogeológiai Szakosztálya és a Magyarhoni Földtani
Társulat Barlangkutató Szakosztálya Aggteleken hidrológiai ankétot rendezett. A Zsombolykutató Munkabizottság 25 fõvel vett részt az MHT
3500,- Ft-os támogatása mellett. Barlangi túra a Béke- és a Baradla-barlanban volt.
okt. 24. A Balogh Tamás által megtalált "idõszaki Szinva-forrás feletti barlang"
elnevezés helyett elõször szerepel a Vesszõs-gerinci-barlang név. Az elkészített térképét Szabadkay Béla december 5-én mutatta be.
1953.
jan. 16. A Zsombolykutató Mb. felosztotta tagjai között a tevékenysége egy
részét: Láner Olivér munkanapló-vezetõ, Balikó Ágnes jegyzõkönyvvezetõ,
Kuchta Gyula oktatási felelõs, dr. Krompaszky Géza sajtó- és propagandafelelõs, Szabadkay Béla katasztervezetõ, Balogh Tamás forrásnyilvántartó,
Schmidt Tibor, Gyenge Lajos régészeti adatgyûjtõ, Gyenge Lajos mûszaki
vezetõ, Molnár Jenõ, Timschmidt Ernõ fényképészek.
márc. 14. Az MHT vidéki csoportjainak elnökségi ülésén a Zsombolykutató
Munkabizottságról többet - fõleg jót - mondtak, mint a másik hét miskolci
munkabizottságról együttvéve.
ápr. 14. Elõször kértük kölcsön a létrási munkásház egy szobáját.
ápr. 22. Felterjesztettük a zsombolykutatókról szóló film forgatókönyvét
dr. Kessler Hubertnek.
Az MHT helyi titkára felajánlotta a DIGÉP-nek, hogy a sebesvízi üdülõje
vízellátási gondjainak megoldásában a Zsombolykutató Munkabizottság
segítséget nyújt. A munka során az Y-völgyi-víznyelõ sózása megtörtént, és
javasoltuk a nyelõ kibontását vízszerzés céljából.
máj. 6. Dr. Mosonyi Emil, az MHT elnöke, az MTESZ alelnöke dicsérõ levele:
"... Nagymiskolc zsombolykutatóit lelkesedésük és eddig végzett munkájuk
országos viszonylatban is a legkiválóbbak közé emeli."
máj. 9. Bejutás a Bolhási-víznyelõ szifonokkal lezárt szintes ágába. (84 méteres
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mélységig május 24-én.)
máj. 12. A szakosztályi ülésre meghívott Vértes László és Jakucs László válaszolt a jelenlevõk (Gyenge Lajos, Láner Olivér, Balogh Tamás, ...) kérdéseire. (Mai ismereteink birtokában érdekes, hogy a Bolhási-víznyelõ barlangját Jakucs László már ekkor is "csak egy mellékág"-nak tartotta.)
máj. 27. A VITUKI megbízásából felmértük a Mexikó-völgyi Nagysáncibarlangot és a patak eltûnésének helyét. Az elvégzett munka ellenében
396,- Ft-ot kaptunk.
június Kuchta Gyula egy tanfolyamtervet és a Barlangtani Intézet alapítására
vonatkozó tervét küldte meg a Magyar Tudományos Akadémiának. Az MHT
rosszallotta, hogy megkerülésével ment el az indítvány. Viszont a hidrológusi
tanfolyam megszervezését vállalta.
jún. 7. Dr. Leél-Õssy Sándor diákjaival az István-barlang meglátogatását
tervezte. Útbaigazítást kért a Zsombolyosoktól.
jún. 12-13. Aggregátorról villanyvilágítás gyulladt ki a Bolhási-víznyelõbarlangban. Vízáramlási vizsgálatokat végeztünk a tó vizének szakaszos leeresztésével.
jún. 19. A lillafüredi barlangok kezelésére munkabizottságot hoztunk létre.
Vezetõ: dr. Krompaszky Géza, tagok: Gyenge Lajos, Láner Olivér, Szabadkay Béla.
jún. 20. Egy hét bontási munkával sikerült bejutni a Jávorkúti-víznyelõbarlangba, 13 méter mélységbe.
júliustól Elkezdtük az István-barlang takarítását, felújítását, ideiglenes villanyvilágítással való ellátását. A munkabizottság tagjai szabad idejükben idegenvezetést is végeztek.
júl. 2. A Természetvédelmi Tanács a SZOT-tól az MHT-nek adta át a lillafüredi
Anna- és István-barlangokat. A kezelés, az üzemeltetés az MHT Miskolci
Zsombolykutatók vállalt feladatává vált. Szóbeli ígéretek történtek, hogy a
Természetvédelmi Tanács ad pénzt a helyreállításra. A pénzügyeket és egy fõ
barlangi vezetõ költségeit a Borsodi Vízmûvek vállalta. (A Természetvédelmi Tanács 824/1953. sz. határozata.)
júl. 10. Az MHT Nagymiskolci Csoport1 vezetõségi ülése. Jelen voltak: dr. Tregele Kálmán, a helyi MHT csoport titkára; Borbély Sándor, a Zsombolykutató Mb. titkára; dr. Krompaszky Géza, a Barlangbizottság vezetõje;
Domonkos Vincéné, az MTESZ helyi I. B. szervezõ titkára. Téma: a
1

A Miskolci vagy Nagymiskolci elnevezés a hivatalos dokumentumokban sem
egységes. A szövegben igyekeztünk a forrásanyagban talált változatot használni.
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lillafüredi barlangok átadás-átvételi jegyzõkönyvébõl - dr. Krompaszky Géza
tiltakozásai ellenére - kimaradtak az anyagi jellegû részek. A költségvetési
tervet megvitatták, továbbították az MHT-nek.
júl. 13. Prahács Katalin és Borbély Sándor esküvõje az Anna-mésztufabarlangban. A helyszínt elõzõleg felszentelte a pap, és gazdagon fel volt
díszítve lombokkal, virágokkal, fenyõgallyal. Mint elsõ barlangos esküvõ,
országosan nevezetes esemény volt.
szept. 8. Az MHT Nagymiskolci Csoport vezetõségi ülése (15 fõ, ebbõl 5
Zsombolyos). Problémák a lillafüredi barlangok körül. Kevés a bevétel, a
barlangvezetõk nincsenek állományban, villanyvilágítás támogatás hiányában nincs, a pénzkezelést az MHT nem vállalhatja. A problémák megoldására ígéreteket kaptunk.
szept. 24. Három fõ a Filmhíradó munkatársaival bejárta a Bolhási-víznyelõbarlangot. Tervek készültek a forgatáshoz.
okt. 3-10. A munkabizottság tagjai részvételével a Magyar Híradó és Dokumentumfilmgyár filmriportot készített a Bolhási-víznyelõbarlangban. Ez
egyben a csoport elsõ tábora volt a Bükkben, kifejezetten barlangkutató
célzattal.
okt. 15. Az MHT közölte, hogy az általuk szervezendõ hidrológusképzõ tanfolyamra a Magyar Tudományos Akadémia 10.000,- Ft-ot adott. Kérték a
csoportunktól a felhasználási tervet.
okt. 16. Filmezéssel egybekötött barlanglátogatást tettünk a Pálvölgyi-barlangban 5 fõ részvételével.
nov. 2. Wiedermann Károly Zsombolykutatók címû filmjének (Magyar Híradó,
44. sz., 3. jelenet) kópiáját kértük a karsztankétra.
nov. 8. A Jávorkúti-víznyelõbarlangban a Patakos-ág szifonjaiig sikerült lejutni.
Az aknarendszer leküzdésén túl jelentõs nehézséget jelentett a barlangban a
Rókafogó és a Fejenállós szûkületek kibontása, valamint a bejárati zónában
állandóan záporozó víz. A Patakos-ágból való továbbjutást ekkor (és még
évekig) megakadályozták az áthatolhatatlannak tûnõ szifonok.
nov. 11. Az MHT-nek a lillafüredi barlangokkal és a hidrológusképzõ tanfolyammal kapcsolatos álláspontja miatt az elnök és a titkár le akart mondani.
Ez esetben a tagság is kilépett volna. Határozat: az ankét után visszatérünk a
kérdésre.
nov. 14. A pénzkezelés megoldatlansága miatt az MHT a lillafüredi barlangokat
további intézkedésig bezáratta. A "jogtalan bevételbõl" származó
12.330,- Ft-os takarékbetétkönyvet átadtuk az MHT-nek.
nov. 21-22. (szombat-vasárnap) Az MHT Nagymiskolci Csoportja és az MFT
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Barlangkutató Szakosztálya karsztankétot rendezett Miskolcon. A nyolc elõadóból kettõ a munkabizottság tagja volt, valamint két felkért hozzászóló is
volt a munkabizottságból.
nov. 27. A Városi Tanács 8000,- Ft-ot adott víznyelõk bontására.
dec. 1. A miskolci mûszaki egyetemen beindult az MHT által szervezett, az
MTA támogatását élvezõ hidrológusképzõ tanfolyam. Elsõ elõadásán 31 fõ
vett részt. A tanfolyam összetétele: geológia 73 óra, mûszaki enciklopédia 47
óra, hidrológia 16 óra, barlangtan 43 óra. Összesen 44 féle elõadás szerepelt
a tanmenetben. A barlangtan elõadásai cím szerint: A barlangok rendszertana, A barlangok keletkezése, A barlangi kitöltés, Barlanglakó gerincesek, Barlangi biológia, Õsrégészet, A barlangkutató felszerelése, A barlangkutatás technikája, A barlangok felmérése, A barlangok fényképezése, Ásatások, Biológiai gyûjtések, A barlangok hasznosítása, A magyarországi barlangok ismertetése.
dec. 10. Az ÉSZAKMAGYARORSZÁG december 6-i számában közzétett felhívásra,
miszerint barlang- és zsombolykutatáshoz kedvet érzõ fiatalokat keresünk,
Bakó Dezsõ jelentkezett levélben Edelénybõl és a miskolci Frisnyák Sándor
fõiskolai hallgató (késõbb neves földrajztudós) Egerbõl. Õ éppen pályadolgozatot készített a Bükkrõl, amelyhez barlangi adatokat kért, és szeretett
volna a barlangosokhoz csatlakozni.
1954.
jan. 19. A lillafüredi barlangok kezelésének ügyében értekezletet tartottak az
illetékesek. Jelen voltak a Miskolc Város Tanácsa Végrehajtó Bizottsága
Építési és Közlekedési Osztálya, a Magyar Hidrológiai Társaság, a Magyar
Hidrológiai Társaság Nagymiskolci Csoportja (Tregele Kálmán, dr. Krompaszky Géza, Borbély Sándor), a Szakszervezeti Üdülõk Bükkvidéki Központja, a Miskolci Állami Erdõgazdaság képviselõi. Döntés: a barlangok
kezelését a tanács végzi ezután.
ápr. 26. Feljegyzés az István-barlang kiépítését végzõ KÉV-dolgozók ellen,
mert a munkaterületükön kívül vandál módon cseppköveket tördeltek.
júniustól A tapolcai Tavas-barlang tisztogatását végeztük a kiépítéséhez segítségként. Tagtoborzó felhívást küldtünk az iskoláknak.
nov. 8. Az idegenforgalmi hivatal az István-barlangban végzendõ karbantartási
munkákat rendelt meg a csoportunktól.
nov. 8-12. Ekkor zajlottak az MHT szervezésû, MTA támogatásával lefolytatott
hidrológus-technikusi tanfolyam záróvizsgái. A tanfolyamra beiratkozott 60
fõ, lehallgatta 38, vizsgára jelentkezett 29, a vizsgán megjelent 18, sikeres
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vizsgát tett és bizonyítványt kapott 17 fõ.
dec. 30. A csoport tovább az MHT Nagymiskolci Csoportja Zsombolykutató
Szakosztálya néven fog mûködni. (Az MHT Nagymiskolci Csoportja elnöksége december 16-án elõzetesen jóváhagyta a névváltozást.)
1955.
1954-55 telén lehetett: Fülöp András mindkét térdét eltörte egy hágcsószakadást követõ zuhanásban a Vártetõi-barlang Nagytermében. Az õ felszínre hozatala volt az elsõ ismert barlangi mentés Magyarországon. Bár a hatóságok tudtak
a balesetrõl (a kórházon, mentõkön keresztül), az ügy nem kapott publicitást, az
újságok nem írtak róla. A téma kívül volt a politikai érdekeken, mi pedig szégyenkeztünk miatta. Mindnyájan tudtuk, hogy a hágcsó rossz volt, de reméltük, még
egy mászást kibír. András is azt remélte, jobban mint mi, mert nem kötötte fel a
biztosítókötelet. A balesetbõl tanultunk, de nem beszéltünk róla, nem akartuk,
hogy más barlangkutatók tudomást szerezzenek az esetrõl.
A hágcsószakadás körülményei: egy hosszabb kutatási idõszak után a Vártetõibõl kiszereltük a hágcsókat. Az egyik túl rossz állapotban volt, ezért felcsavarva a barlangban hagytuk. Néhány hónappal késõbb a hágcsókat visszaszereltük. A Nagyterembe két összekapcsolt hágcsót szereltünk be, de ezek is
foszladozóban voltak. A maradék kb. 6-7 m-t kötélen reméltük lemászni. A hágcsók rossz állapota és a kötélmászás miatt a Nagyteremben biztosító kötél használata mellett döntöttünk.
Fülöp András szállt le elõször. Elérve a hágcsó végét, jelentette, hogy a szabadon lengõ hágcsóról a leszállás, de különösen a visszatérés körülményes és nehéz
feladat lesz a napi bontás után. Közös egyetértéssel leeresztettük a régi rossz hágcsót a biztosítókötélen. Ehhez Andrásnak le kellett venni a biztosítókötelet, és a
hágcsófokok között karját, lábát átdugva várta ki a hágcsó leérkezését. Hasonló
helyzetben kötötte össze a hágcsókat. Ez nehéz munka volt, mivel karabinerünk
nem volt abban az idõben. A harmadik hágcsó egyik végét áttette a második hágcsó alsó fokán, és a harmadik hágcsó teljes hosszát áthúzta az áttett hágcsófokon.
Összekapcsolás után András nem kötötte fel a biztosító-kötelet, és lemászott a
harmadik hágcsóra. Amikor teljes súlya a harmadik hágcsón volt (kezeivel az elsõ
vagy második fokba kapaszkodott), az arca magasságában, a szemei elõtt mindkét drótkötél elszakadt.
Fent a szakadás és becsapódás hangja hallatszott. Kétségbeesett kiáltásunkra
András azt válaszolta, hogy rendben van, de kissé késõbb mondta, hogy nem tud
felállni. Ez délelõtt 10-11 óra között történt. Kevéssel hajnali 1 óra után értünk ki
vele a barlangból. Egy felszínen összetákolt hordágyon vittük le Andrást a mûúthoz, ahol a mentõkocsi várt.

16

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

50 év barlangkutatás

Tél volt, vékony, foltos hótakaró, az éjszaka hideg volt, az utolsó busz elment,
s ki kellett várnunk az elsõ buszt, ami kb. 4.30-kor indult. Nem volt hely és alkalom mosdásra, átöltözésre, az overáljainkban mentünk haza.
Tavasz közepéig András nem jött gyûlésekre és terepre (mindkét lába gipszben
volt), az idõt valószínûleg vidéken, feltehetõen szülei otthonában töltötte.
Bolháson tûnt fel elõször egy napfényes, hûvös, tavaszi napon. Visszatérése rövid
volt, lassan eltûnt a tereprõl. Hallottuk, hogy barlangtérképek rajzolásával,
térképjelek kialakításával foglalkozik.
Az esemény minden résztvevõben mély nyomot hagyott: a zuhanást követõ
pillanat feszültsége, az aggodalom, hogy a Nagyterem szûk bejáratából a sérült
visszaeshet, a mindent kitöltõ, égetõ és teljesíthetetlen kívánság, hogy fájdalom
nélkül hozzuk át a sérültet két törött lábbal a szûkületeken, a reménytelen kísérletek a szûkületek tágítására puszta kézzel és kövekkel. Akkor, ezekbõl az érzésekbõl született meg a barlangi mentõszolgálat gondolata, amelyet Láner Olivér
valósított meg elõször nem hivatalos formában, és tartott életben késõbb is. Listát
készített a tagok elérhetõségérõl, majd kapcsolat-címeket adott a mentõknek és a
rendõrségnek barlangi, felszín alatti és sziklafali mentések esetére.
jan. 7. Az MHT Misk. Csop. Zsombolykutató Szakosztálya 3 munkabizottságot
alakított: Karszthidrográfiai Mb. (vezetõje Timschmidt Ernõ), Zsombolykutató Mb. (v. Gyenge Lajos, helyettese Láner Olivér), Barlangtudományi
Mb. (v. Tóth József, h. Ráczi Gyõzõ).
febr. 18. A "Mátra és a Bükk", valamint a Zsombolykutatók címû híradófilmek
bemutatása.
márc. 7. (helyenként tévesen 14.) A Magyar-Szovjet Baráti Hónap rendezvénysorozatában az MHT Nagymiskolci Csoportja Zsombolykutató Szakosztálya
hidrológiai tanfolyamot végzett hallgatóinak dr. Mosonyi Emil akadémikus
kiosztotta a bizonyítványokat.
ápr. 26. A szalonnai mészkõbánya 4 db mûvelés közben feltárult barlangjának
megóvását javasoltuk a Herman Ottó Múzeumnak, a Miskolc Város Tanácsa
V. B.-nek, az Országos Természetvédelmi Tanácsnak és a VITUKI-nak.
jún. 23. Az MHT Nagymiskolci Csoportja alacsony részvétel miatt ismételt
vezetõségválasztó közgyûlést tartott.
júl. 9. Az MHT Elnöksége nehezményezte, hogy a karsztankétra a tematika és a
meghívók elküldése után kérte a csoport az elnökség jóváhagyását. Egyben
megjegyzik, hogy nem az elsõ eset, hogy a Zsombolyosok "túlzottan önállóak". Javasolták, hogy a beérkezett elõadásanyagot Budapesten lektorálják, egy pesti szakember összefoglalva elõadná, és hozzá lehetne szólni.
júl. 19. Válaszunkban leszögeztük, hogy a zsombolykutatók az MHT-hez tarto-
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zóknak érzik magukat a téma közössége miatt. A barlangkutatók ankétja az
MHT egészének is hasznos. Nem kerültük meg az elnökséget, csak nem
hivatalosan, szóban értesítettük. Az összefoglaló helyett az önálló elõadásokat feltétlenül szükségesnek tartottuk.
júl. 24. Az égerszögi Szabadság-barlang avatási ünnepségén 10 fõvel képviseltettük magunkat.
aug. 2. Víznyelõbontási és sózásos nyomjelzési munkáinkat a VITUKI 500,- Fttal segítette. (Késõbb is történtek hasonló mértékû munkák.)
aug. 13. Dr. Kessler Hubert nem tudott részt venni a tervezett ankéton. Idézet a
levelébõl: "... Nektek, miskolci barlangosoknak, akik közismert kezdeményezõ erõtökkel ezt a régen szükséges barlangos összejövetelt megszerveztétek, további sikereket, eredményeket kívánok."
aug. 19-20. Az elsõ hazai barlang- és karsztvízkutató ankétot rendeztük Miskolcon az MHT keretében. Három elõadást tartottak a miskolciak, és a
Jávorkúti-barlangot mutattuk be az érdeklõdõknek.
Az ankét határozatai:
1. Országos összefogó szerv kell! Erre ideiglenesen az MHT alkalmas.
2. Az ország csoportjai terveket és beszámolókat küldenek a központi
bizottsághoz.
3. Minden év augusztus 20-án országos találkozót kell rendezni!
4. Önálló barlangos kiadványt kell létrehozni!
5. A kapcsolatot ki kell építeni a TTIT felé!
6. Az egységes barlangkataszter elveit ki kell dolgozni!
7. Egységes barlangtérképjeleket kell megalkotni!
8. Az egyes csoportok szervezzenek helyi kiállításokat munkájuk
propagálására!
9. Az állandó és rendszeres továbbképzést meg kell oldani!
10. 1955. szeptember 30-ig az ankét anyaga sokszorosított formában
jelenjék meg!
szept. 16. A Bükk-fennsík víznyelõinek bemérését végeztük el a VITUKI
megbízásából.
okt. 6. Balázs Dénes levélben köszönte meg Borbély Sándornak a megküldött
Kuchta Gyula Barlangrendszertan címû anyagát.
okt. 7. Borbély Sándort a választmány - tiltakozása ellenére - a szakosztály
vezetõjévé választja, azonban õ másnap levélben bejelenti az MHT-ból való
kilépését.
okt. 28. A miskolci kezdeményezést meghallgatva Kessler Hubert 1955. november 3-ra összehívatta a Központi Karszthidrológiai és Barlangkutató Bizott-
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ságot. Kilenc fõvárosi és öt vidéki csoport képviselõi voltak jelen. Miskolcot
Láner Olivér képviselte.
nov. 10. A Hazai Barlangkutatást Egyeztetõ Munkabizottság megalakulását elõsegítõ titkárságnak részletes felvilágosítást adtunk a csoport tagjairól, felszerelésérõl, munkájáról.
1956.
jan. 15. Az MHT Nagymiskolci Csop. Zsombolykutató Szakosztály Soproni
Részlege (Tóth József, Fülöp András) elküldte Miskolcra a jelentését az
1955-ös évrõl, valamint az 1956-os munkatervét.
febr. 23. Tóth József a Barlangméréstan I-II. kéziratait megküldte az MHT illetékeseinek.
júl. 1. A tapolcai Tavas-barlang átalakítási (karbantartási) munkáiért 3057,- Ftot kapott a csoport.
1957.
Megkezdõdtek a rendszeres támogatások az MHT-tõl. Elõször havi 200,- Ftot, késõbb 400,- Ft-ot, 1962-tõl pedig 600,- Ft-ot kaptunk útiköltségre.
febr. 12. Az MHT Miskolci Csoportja héttagú vezetõségi ülésén három fõ
Zsombolyos volt jelen. Az elnök megemlítette, hogy az MTESZ
vándorzászló elnyerésében a Zsombolyosoknak igen nagy érdemeik voltak.
Egyúttal megállapodtak abban, hogy a tudományos tevékenység önállóságát
biztosítják, de ez nem mehet a feltáró kutatás rovására.
okt. 5-6. A budapesti III. országos barlangásztalálkozón kilenc fõvel vettünk
részt.
nov. 14 és 22. A nagykõmázsai kõbányában próbarobbantások történtek geofizikai mérésekhez. (500 ill. 1500 kg robbanóanyaggal). A Nagykõmázsavölgyi-víznyelõben -45 m-en, ill. -52 m-en enyhe kõzetrezgést, kisebb
omlást észleltünk. (Láner Olivér barlangbeli megfigyelése.)
1958.
február Az MHT Borsodi Csoportjának 81 fõ tagja volt hivatalosan. Ebbõl 40
fõ csak a Zsombolykutató Szakosztály tagja, míg 24 mindegyiknek, így a
Zsombolykutató Szakosztálynak is tagja. Ennek megfelelõen az összes többi
szakosztálynak 17 tagja volt.
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febr. 4. Az MHT Miskolci Csoportja vezetõségválasztó közgyûlése. Ellenõrök
voltak: Juhász András és Kuchta Gyula
febr. 6. MHT Misk. Csop. I. félévi költségvetése 11.707,- Ft, ebbõl a Zsombolyosoknak kiszállásra 2400,- Ft lett tervezve.
febr. 17. A Miskolci Szervezõ Bizottság megalakulása az önálló, országos
barlangkutató szerv létrehozására, ill. támogatására. A Bizottság elsõ ténykedéseként 133 aláírást gyûjtött össze azoktól, akik az országos szerv létrehozását szeretnék.
márc. 5. Az MHT Nagymisk. Csop. vezetõségi ülésének döntése: ha lesz önálló
barlangkutató társulat, azt anyagilag is támogatja. (Jogi tagdíjakból.)
márc. 9. Az MHT Borbély Sándornak - saját kérésére - robbantási engedélyt
kért.
máj. 13. A vízmûvek felkérésére az MHT Nagymiskolci Csoportja Zsombolykutató Szakosztálya az Anna-forrás szennyezõdésének kivizsgálására készített kutatási tervet.
június Szakosztályunk egy csoportja Korényi Endre vezetésével MiskolcTapolcán megkezdte rendszeres és állandó hidrológiai megfigyeléseit és
kutatásait, melyek fõleg a Tavas-barlangra és annak közvetlen környékére
terjedtek ki. Egyelõre csak hõmérsékleti és vízszintmagassági adatokat
tudtak gyûjteni. Kessler Huberttõl vízhozam- és csapadékmérõ mûszert
kértek.
jún. 13-14. Karsztárvíz a Szinva- és Garadna-völgyben. Árvízi túlfolyók mûködését figyelte meg és rögzítette csoportunk. (Ráczi Gyõzõ, Tóth József,
Láner Olivér, Farkas János, Veit Sándor, Zámpory Vilma, Oswald György)
szept. 25. Kuchta Gyula javasolta az Ém.-i Intézõ Bizottságnak, hogy hozzanak
létre "Természettudományi Alap"-ot, melybõl kiadványokat lehetne megjelentetni. Egyben nyolc kézirat nyomdakész voltát is bejelentette.
okt. 17. Borbély Sándor tagja volt az albániai magyar vízkutató expedíciónak.
Errõl ezen a napon vetítettképes elõadást tartott.
okt. 20. Király Lajos, az MHT Nagymiskolci Csop. elnöke az 1954-58 közti
idõrõl szóló beszámolójában megemlítette, hogy rendszeres tagdíjfizetés
csak a Zsombolyosok részérõl történt.
dec. 10. Az MHT fõtitkári beszámolója szerint a legjobb vidéki csoport a
miskolci - de a Zsombolyosokat nem említette név szerint.
dec. 12. Ezen a napon volt a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat alakuló
közgyûlése Budapesten.
dec. 18. Csoportunk tagjai szifonúszásra alkalmas búvárfelszerelést akartak
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összeállítani. Segítséget kértek mindenkitõl.
1959.
jan. 22. A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Észak-magyarországi Csoportjának alakuló közgyûlése. Az MKBT kérésére a saját magunk készítette
szervezési tervezetet elfogadta a közgyûlés. Egyben a helyi vezetõséget is
megválasztották.
Az MKBT Észak-magyarországi Csoportja 30 órás barlangkutatási
tanfolyamot indított az érdeklõdõk részére.
márc. 2. Kiderült: az MKBT nem tudja anyagilag segíteni a csoportunkat.
márc. 5. Az MKBT Észak-magyarországi Csoportjának létszáma: 45 aktív, 30
pártoló, 8 aktív ifjúsági tag.
márc. 7-8. Az MKBT budapesti, országos ankétján hat tagunk vett részt.
márc. 13. Az MKBT-t bomlasztó, belsõ frakcióharcok ellen a csoport határozottan fellépett a társulat egységének védelmében.
ápr. 7. Az MKBT (Bertalan Károly) megköszönte a csoportnak (Balogh Tamásnak) az eddig elvégzett (és hozzájuk eljuttatott) kataszterezési és bibliográfiai munkát. Felajánlotta segítségét, és kérte, hogy a Bükkre vonatkozó ("a
legterjedelmesebb, de hiányos és esetenként hibás") katasztert segítsünk
kijavítani.
ápr. 21. Az MKBT új vezetõségének megválasztására alakult háromtagú jelölõbizottság egyik tagja Borbély Sándor volt.
ápr. 25. Rimányi Jenõ feljelentésének bizottsági kivizsgálása. Az ügy: 1958.
december - 1959. január között a Kuchta-Rimányi konfliktus, amelyben
mindketten "átvettek" a másik cikkébõl, adataiból. Rimányi volt a megbántott, de õ is vett át az "Ismerjük meg a barlangokat"-ból, Kuchta pedig
Rimányi "Tapolca" cikkének rövidített változatát (szerkesztõi kérésre - miután Rimányi megtagadta a rövidítést) a saját nevén adta le. Rimányi végül
egy saját elõadással megbékélt.
máj. 14. Megnyitották a Miskolc-Tapolcai Barlangfürdõt. Csoportunknak a
barlangfürdõre vonatkozó terveit - a helyiek közömbössége után - Kessler
Hubert meghallgatta, és megindultak a kiépítési munkák, melybõl a csoport
igen aktívan vette ki a részét. A barlang kitisztítása rendkívül sok idõt és
munkát igényelt. A II. világháború éveiben óvóhelynek használták, a víz fölé
deszkapadlót építettek be, amely azóta tönkrement. A barlangban rengeteg
korhadt fa volt, hatalmas, rozsdás szögekkel. A víz felszínén vastagon úszott
a denevérguanó. A szag kibírhatatlan volt. Combig, derékig érõ vízben
kellett a több teherautó-rakományt kitevõ korhadékot és guanót kihordani.
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Kaptunk érte némi pénzt a Fürdõ Vállalattól, de a pénzért csupán nem
vállaltuk volna a munkát. A barlangfürdõ látomása volt a hajtóerõ.
jún. 1. Az MKBT Ém.-i Barlangi Mentõszolgálatának megszervezésére ekkor
tartottuk az elsõ megbeszélést (a Rendõrség, a Tûzoltóság, a Mentõk és a
Vöröskereszt helyi szerveinek részvételre való felkérésével).
jún. 21. Imókõi barlangos találkozó. 15 fõ miskolci, 8 egri, 1 rudabányai kutató
részvételével.
júl. 7. Pótjelentés az MHT Borsodi Csoportjának 1959. elsõ félévi munkájáról
(Király Lajos, Gerhard Károly) - ..."vezetõségi határozatot kívánunk hozni,
hogy ezen legaktívabban mûködõ szakosztály rendszeresített évi jelentéseit
adja ki." ...
nov. 13. Kértük az MKBT-t, hogy ígéretéhez híven támogassa a csoportot mind
szervezetileg, mind anyagilag.
dec. 13. Az MKBT közgyûlése Ém.-i Osztállyá minõsítette a csoportot.
Az év folyamán Gyenge Lajos és néhány társa kivált az MHT-bõl, és a DVTK
Természetjáró Szakosztálya keretében megalakították a Herman Ottó Barlangkutató Csoportot.
1960.
Az MHT Borsodi Csoportjának 49.220,- Ft-os költségvetésébõl a Karsztvízkutató Szakosztálynak 4800,- Ft (azaz 12 x 400,- Ft útiköltség) jutott.
Az István-barlangban végzett munkák esetén az Idegenforgalmi Hivatal fizette
az útiköltséget a csoport tagjainak.
Az MKBT Ém.-i Osztálya keretében mûködõ munkacsoportok vezetõi és
tevékenységük területe a következõ volt:
I. Tóth József: István-barlang
II. Láner Olivér: Bükk-fennsík
III.Gyenge Lajos: Szinva-források, Oroszkút, Tornanádaska
IV. Korényi Endre: Térképezések és Fenyvesrét
V. Molnár Gyula: Kurtabérc
jan. 7. Az MKBT Ém.-i Osztálya az önálló (de a társulathoz szervesen kapcsolódó) ügyrendet elfogadta.
jan. 13. Anyagi fedezet hiányában Borbély Sándor nem tudott elmenni az
MKBT vezetõségi ülésére.
febr. 3. Borbély Sándor az MKBT társelnökeként mûködött.
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tavasz Lukácsik József kivált az MHT Zsombolykutató Szakosztályából, és
megalakította a Diósgyõri Bányász Barlangkutató Csoportot. (Néhány év
múlva a Bányász Sportkörnél történt fúzió következtében az elnevezés
Miskolci Bányász Sk. Barlangkutató Csoportjára változott.)
ápr. 5. Az MHT Borsodi Csoportja vezetõsége a Karsztvízkutató Szakosztály
ellentéteinek kivizsgálására a Juhász András, Király Lajos, Szabó László,
Gerhard Károly, Csoport Dezsõ összetételû bizottságot küldte ki.
máj. 28. Borbély Sándor több alkalommal próbált kiselejtezett bányamentõ légzõkészüléket szerezni könnyûbúvár célokra - végül sikeresen, ugyanis 3 darab CN-250 típusú cseh készüléket (kétliteres oxigénpalackkal, de tartalék
palack nélkül) a Borsodi Szénbányászati Tröszttõl (október 17-én, könyvjóváírással) megkaptunk.
aug. 14-28. Az 1. sz. kutatócsoport felmérte Balatonfüreden a Lóczy-barlangot.
nov. 1. Az Észak-magyarországi Intézõ Bizottság tanulmánytervet kért az
MTESZ-tõl az idegenforgalom fejlesztési lehetõségeinek vizsgálatára. Ebben
egyik súlyponti téma a barlangok feltárása volt.
nov. 5. Köszönetünket fejeztük ki a 15 bükkszentkereszti fiatalnak, akik besegítettek a III. sz. csoportnak az Oroszkúti-víznyelõ barlangjának feltárásába.
nov. 13. Az MKBT november 20-án rendezte meg elõször a "Barlangok napját".
Ezen - jeleztük - anyagi okokból nem tudunk részt venni, versenyzõ csoportot nem tudunk indítani. A szakmai megbeszélésre utazni szándékozó két
fõ részére útiköltségtérítést kértünk. Az MKBT közölte, hogy a barlangnapra
érkezõk vasúti jegyének félárát megtérítené, de kérte, hogy legalább négy
fõvel vegyünk részt.
nov. 20. Az elsõ barlangnap Budapesten a Pálvölgyi-barlangnál. (Bejárás és
verseny a Pálvölgyi-, a Mátyáshegyi- és a Szemlõhegyi-barlangban volt.)
Két fõvel vettünk részt.
dec. 15. Az MKBT Ém.-i Osztályának vezetõségi ülése. A meghívott nyolc fõbõl csak Balogh Tamás, Borbély Sándor, Gyenge Lajos és Tóth József
jelentek meg. Döntések:
1. A vezetõség egyhangúlag lemond.
2. A nagy csoport helyett kisebb csoportokat alakítanak.
3. Az életképes kutatócsoportok patronáló szerveket keresnek az önálló
csoportok megalakításához.
1961.
ápr. 11. Gerhard Károly javaslata alapján az MHT Borsodi Csoportja a Karsztvízkutató Szakosztály személyi ellentéteit lezártnak tekinti.
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máj. 2. Az MHT Borsodi Csoportjának vezetõsége Juhász András elõterjesztéseit egyhangúlag jóváhagyta:
1. A szakosztállyal kapcsolatos minden ügy csak személyi hozzájárulása
esetén válik érvényessé.
2. A havi kiküldetés összegét 400,- Ft-ról 600,- Ft-ra emelik, amit a végzett munka alapján Juhász András oszt majd szét.
3. Új tag felvétele esetén az egyik ajánló csak Juhász András lehet!
jún. 2. Az MHT Borsodi Csoportja Karsztvízkutató Szakosztálya úgy döntött,
hogy karszt- és barlangkutatási ügyekben az MKBT-hez fog tartozni. Neve
ezentúl: MHT Bors. Csop. Karszt- és Barlangkutató Szakosztálya.
Elnök: Juhász András
Titkár: Láner Olivér (az MHT felé) és Várszegi Sándor (az MKBT felé
1961. december 8-tól).
Kutatócsoportok:
Borbély Sándor Idegenforgalmi bg.-ok
Láner Olivér
Bükk-fennsík
Gyenge Lajos
Oroszkút, Szinva-források
Kuchta Gyula
Komplex szpeleológiai felvételek
Papp Gyula
Egyetemistákból, idõszakosan
A felsoroltak adták a vezetõséget. A tagok tetszés szerint lehettek az
MHT vagy az MKBT tagjai.
júniustól Az Idegenforgalmi Kutatócsoport Borbély Sándor és Tóth József vezetésével igen aktívan tevékenykedik.
nov. 25. A bódvarákói bányában, a legfelsõ szinten, meddõletakarítási munkák
közben a Bányászati Földkotró Vállalat feltárt egy cseppkõbarlangot. Bejártuk, felmértük, a dokumentációt az MKBT-nek megküldtük. A barlangot
késõbb berobbantották.
1962.
márc. 10. A lillafüredi Vesszõs-völgyben útépítés közben megnyílt barlangot
feltártuk és felmértük (Borbély Sándor), majd javasoltuk törmelékkel való
feltöltését.
jún. 8. Bejutás a Szepesi-zsomboly szintes ágába. A még az 1950-es évek legelején talált, és elõször 1955-ben megbontott barlangba 1957-ben 21, 1960ban pedig 47 méter mélyre sikerült lejutni. 1961 nyarán a Nagy-gambi alatti
ferde járat robbantását, illetve bontását végezte a csoport Láner Olivér vezetésével. Több hetes robbantássorozat és erõfeszítés után megnyílt az út a Harang-kürtõbe. Az ez alatti ún. Húszas-aknába nem sikerült bejutni a nyár folyamán. 1962 februárjában Molnár Gyula, Bödör István és Kutas Tamás
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nagy nehézségek árán lejutott a Húszas aljába. Közben kisebb-nagyobb balesetek történtek: a Harang-kürtõben hágcsó leszakadás, a Húszasban egy
kenderkötélen alig sikerült visszamászni. Ekkor kapcsolódtak be a Bányászok tapasztalatukkal és robbantástechnikájukkal. A Rom-terem elérésekor a
feltárás elakadt, de ezt is kompenzáltuk soványságunkkal és eltökéltségünkkel. Június 8-án este Molnár, Bödör és Kutas, a Bányászoktól "kölcsönvett"
kötelekkel lementek a barlangba, és éjjel lejutottak a szintes ágba. Az öröm
óriási volt. Irány a Keleti-ág! 30 méter után megtorpantak egy cseppkõzászló
miatt, de ezt ott rögtön felrobbantották. Elérték a Tavat, Molnár átúszott a
végpontig. Itt feladták, dideregve. Irány a Nyugati-ág. A Tufa-gátakon
átjutva, a Nagytravi, a Kilométerkõ következett, majd a Homok-szifonig
sikerült eljutni. Elindultak kifelé. A hiányos és primitív felszerelésük miatt
csak reggel értek a felszínre. Ekkor látták meg Várszegi Sándorékat, hogy õk
is indulnak lefelé. A hírek hallatán óriási öröm tört ki. Megbocsátották a
"kölcsönvett" köteleket, és egy hordó sört ígértek, ha a hír igaz. Annak a
sörnek a megivására azóta sem került sor, pedig a hír igaz volt.
Kiegészítésként: augusztusban volt egy búvármerülés: Almády András a
Tóban 12,2 méter mélységig jutott. Az akció során a búvárral telefon-összeköttetés volt (1962-t írtunk!).
Legközelebb 1971-ben merültek a Tóban a Mozsáry-testvérek, de õk is
csak ugyanazt tudták megállapítani. Telefonkapcsolat ekkor is volt a búvárral.
jún. 8. Borbély Sándor még mindig az MKBT társelnöke, dr. Juhász András és
dr. Jakucs László társaságában. Balogh Tamás a tanácsadóbizottság tagja.
jún. 24. A dorogi barlangnapon öt fõvel vettünk részt.
júl. 5. Az LKM-tõl 60 m 1-2 m-es darabokból álló vaslétrát kért a csoport. A
megkapott létrákat a nyári tábor alatt a Szepesi-barlangba építettük be.
júl. 16. Király Lajos (az MHT helyi elnöke) robbanóanyag-vásárlási engedélyt
kért a csoportnak.
júl. 28. Az MHT Borsodi Csoportja Karsztvízkutató Szakosztályának Borbély
Sándor által készített, 4000,- Ft-os tábori költségvetését Juhász András jóváhagyta.
aug. - szept. A bányász barlangkutatókkal közös tábor feladata a Szepesi-zsombolyon keresztül felfedezett Herman Ottó-cseppkõbarlang2 újabb részeinek
feltárása, a lejárati szakasz kiépítése, a barlangrendszer felmérése, a hidrológiai összefüggések feltárása a Keleti-ág tavának három mázsa sóval való
2

Ez a név nem ment át a köztudatba, maradt a Szepesi-barlang.
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megjelölésével, a tó vízalatti részeinek feltárása volt.
A gyors felmérés eredményeként a barlang Magyarország legmélyebb
(165 m) és a Bükk leghosszabb (1660 m) barlangja lett. A Tóból továbbjutni
nem sikerült, és a - végül 1963 augusztusában elvégzett - vízfestés eredménye is részben kétséges lett, mert a Szinva-forrást késõn kezdtük el figyelni.
szept. 29. Az óbudai Hajó- és Darugyár Óbudai Gyáregysége könnyûbúvárainak
megköszöntük, hogy a Szepesi-barlang szifontavában elsõ ízben 1962. szeptember 14. és 17. között összesen négy alkalommal végeztek merülést.
1963.
jan. 8. Az MHT Borsodi Csoportja vezetõsége elfogadta Juhász András
javaslatát, hogy 1963. január 25-én (megkésve) tartsa a csoport fennállásának tízéves évfordulóját. Három rövid elõadás hangzott el a Szepesibarlang (Létrástetõi-barlang) feltárása alkalmából.
Borbély Sándor: A kutatás története
Juhász András: A barlang kialakulása, összefüggése más barlangrendszerekkel
Várszegi Sándor: A barlang leírása, képzõdmények.
Ugyanekkor egy 1000,- Ft összegû jutalomról is szó esett, melyet a szakosztály fog szétosztani.
febr. 2. Bihary Zoltán, Ócsay László és Mezei Ferenc '62-63 telén a LétrásiVizes-barlang alsó Patakos-ágának szifonjait ásva, ezen a napon jutott el a
Kuszodán át a Tóig.
Az eset elõzménye Jakucs László 1950-es Vizes-barlang feltárása volt.
Ebben Muntyán István, Gera László, ... stb. vettek részt. Ekkor 4 szifont átásva a Geológus-teremig jutottak el, megtalálva a korhadt nyelû "kapát",
amely Jakucs László könyveiben rövid nyelû evezõként jelenik meg, sejtetni
engedve a legendás, barlang mélyén rejlõ, mindent (csónakot, embereket)
elnyelõ tó létezését. Egyébként a "kapa" valóban létezett, Gönczy Károly
vitte el. Utóbb a barlangnak egy másik, késõbb felfedezett szakasza kapta a
Kapás-ág elnevezést, ahol Jakucsék még nem járhattak. 1962-re a Patakos-ág
szifonjai ismét feltöltõdtek kavicsos, agyagos üledékkel.
február eleje "Nyolc óra a hideg barlangban" címmel számolt be az ÉSZAKMAGYARORSZÁG napilap Kutas Tamás barlangba szorulásáról. A négyméternyi, szûk, kettõs kanyarulatú folyosón sikerült bejutni és felfedezni a LétrásiVizes-barlang Visszhang-termét, a visszaút azonban többszöri próbálkozás
után is, meztelenre vetkõzve is sikertelen maradt. A mentésben a lillafüredi
honvédség és a mártabányai bányászok (Lukácsik József) is segítettek.
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máj. 24. Az MHT Karsztvízkutató Szakosztálya az MKBT-n keresztül kutatási
engedélyeket kért a OTvH-tól az alábbi kutatási területekre (aláírta: Tokár
Ferenc, Juhász András):
I. kutató csoport: A Létrási-Vizes-barlang (Tokár Ferenc, Ócsay László)
II. kutató csoport: A Szepesi-barlang (Molnár Gyula, Láner Olivér)
III. kutató csoport: Hollóstetõ (Zsellér György, Papp Gyula)
jún. 22-23. Országos Barlangnap Miskolcon. Az összejövetelt az ország különbözõ részeibõl származó barlangkutató csoportok rendezték. A három rendezõ csoportból az egyik a miénk volt.
aug. 16-18. Megrendeztük a Szepesi-barlangban az elsõ háromnapos idõtartamú
földalatti tábort. Résztvevõi Gyurkó Péter, Láner Olivér, Tokár Ferenc, Zámpory Vilma voltak.
aug. 22. Az MHT Karsztvízkutató Szakosztálya megbízást kapott a Szinvaforrás vizsgálatára. A Borsodi Csoport elõleget adott a munka gyorsítása
érdekében a végelszámolás terhével.
augusztus A Szepesi-barlang Tavának sózása. A kutatótábor a Speizi-víznyelõ
melletti réten volt. Igen küzdelmes munkával vittük le a 300 kg sót zsákokba
szétosztva, karabinerek híján egyik kötélrõl a másikra átkötve, századszor is
újracsomózva. A források megfigyelését két hétig folytattuk 24-órás váltásokban, hordozható ellenállásmérõvel. Mértünk a Szinva-forrásoknál, az
Eszperantó-forrásnál, a mésztufabarlang alatti forrásnál (Anna) és a Margitforrásnál. Résztvevõk: Ócsay László, Huszár Tamás, Barotányi György,
Gyurkó Péter, Zámpory Vilma, Láner Olivér, Jurek Sándor, Bihary Zoltán,
Madácsi József, Liptai Gábor, Tokár Ferenc, egy Füles nevû fiú Budapestrõl
és még néhányan. Az akciót Juhász András szervezte.
õsz Látogatást tettünk a Vass Imre-barlangban és a jósvafõi kutatóházban kb. 810 fõvel.
nov. 4. Juhász András aláírta a végszámlát a Lillafüred környéki víznyelõk sózási és a források vízmegfigyelési munkáiról:
3 q só
576,- Ft
átrakása kisebb zsákokba
500,- Ft
9 forrás sózás elõtti bemérése, vízmintavétel
640,- Ft
a 3 q só leszállítása a Szepesi-barlang tavához 4.000,- Ft
gátkészítés a barlangban az öblítõvíznek
2.000,- Ft
a 9 forrás 7 napi folyamatos figyelése
11.900,- Ft
30 vízelemzés
1.500,- Ft
kiértékelés
600,- Ft
grafikonok, rajzok
500,- Ft
Összesen:
22.216,- Ft
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Karácsony Tokár Ferenc és Gyurkó Péter megkezdte a Lengyel-szifon bontását
a Létrási-Vizesben.
Az MHT Borsodi Csop. 1963. évi jelentésében a Karsztvízkutató Szakosztály:
"... oly társadalmi és tudományos munkásságot mutatott fel, mely valóban a
párját ritkítja ..."
Az MHT Borsodi Csoportja a jóváhagyott 33.000,- Ft-os költségvetésébõl
csak 17.000,- Ft-ot használt fel.
1964.
febr. 23. Tokár Ferenc, Jurek Sándor és Gyurkó Péter a Létrási-Vizes-barlang
Kuszodáján végighaladva ezen a napon tárta fel a Tótól visszafelé tartó TaviFelsõ-ágat a cseppköves termekig, és fedezte fel a Patakos-ág felé összekötést adó Tyúkbél kürtõjét.
május Tokár Ferenc és Gyurkó Péter az Útmenti-barlangot bontották.
jún. 20-21. Részt vettünk az abaligeti országos barlangásznapon.
júl. 15. Az MHT Borsodi Csop. vezetõségválasztó (ismételt) közgyûlése. A 137
nyilvántartott tag közül 17 (!) volt jelen.
aug. 10. Az MHT jóváhagyta a rendelkezésre álló keretbõl 3500,- Ft kifizetését
az 1964. évi tábor céljaira (21 fõ útiköltsége és 5 napi napidíja). A tábor augusztus 8-23. között volt megrendezve a létrási forrás (Róka-kút) felett, a
Nagy Baglyas Nyírfa alatt. Programja a Létrás-tetõ és környékén kialakult
barlangkomplexum részletes karszthidrológiai felvétele és a Létrási-Vizesbarlang földtani és vízföldtani feldolgozása volt. Az igen aktív kutatási tevékenység elsõsorban a Vizesre koncentrálódott, de munkák a Szepesiben, a
Kis-Mogyorósban és a Tuskósban is folytak. A Vizes (oldal)aknájának (Tokár Ferenc javasolta) feltárása sikertelen maradt, az elfolyó vizet sem sikerült megtalálni, de ekkor tárta fel egy csapat Balogh Tamás vezetésével,
rövid munkával a Cubákost.
A tábor utolsó napján népes (8-9 fõs) lengyel vendégcsapat érkezett.
Gyurkó Péter és Tokár Ferenc a Szepesit mutatta meg nekik, valamint a Vizest csak a fõági szifonokig, mert a víz lezárta a további utat. Ekkor alakult
ki a kapcsolat a czêstochowai Zbisekkel (Zbigniew Biernaczki) és csoportjával.
aug. 25. Július 6-án a Létrási-Vizes közelében, a Jávorkúti-út mellett, az út É-i
oldalán egy új víznyelõ tárult fel. Egy nagy fatuskó és kõtörmelék volt benne, bottal kb. 2 méterig lehetett belenyúlni. Az út alá húzódott, nagyobb esõnél jó esély lett volna az út beszakadására. Veszélyessége miatt felhívtuk rá
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az erdészet figyelmét. Ez volt az "Idõ Vasfoga" felszakadás. Késõbb betömedékelték.
Közben azért a barlangászok többször "piszkálták" (eredmény nélkül), az
úton járók pedig visszatömték. Szállóigévé is vált, ha valami tönkrement:
"megette az Idõ Vasfoga".
szept. - okt. A Karszt- és Karsztvízkutató Szakosztály három tagja lengyelországi barlangos jutalom tanulmányúton vett részt (Juhász András, Láner
Olivér, Szabó László). Az utazás célja a kapcsolat kiépítése volt, barlanglátogatás ekkor nem történt. (Az utazásra Juhász András kocsijával mentek.
A hazaúton olyan köd volt Szlovákiában, hogy egy embernek a kocsi elõtt
gyalog kellett az utat keresni.)
november Az elõzõ úton felfedezett olcsó lengyel kötél beszerzésére újabb háromfõs társaság utazott Lengyelországba vonaton, szalámival megpakolva
(Szabó László, Mezei Ferenc, Hornyák Erika). Az útiköltséget saját zsebbõl,
illetve az elõzõ jutalomútra kapott pénz maradékából fedezték. A szalámi bevételébõl 4-5 km különbözõ átmérõjû kötelet sikerült vásárolni. Ez alkalommal barlanglátogatás is volt: egy éjszaka három barlangot is sikerült
bejárni.
tél Ismét fogadtuk a nyári lengyel vendégeket Létráson.
1965.
Király Lajos nem csekély közbenjárására az erdészet átadta a létrási munkásházuk egy szobáját, és engedélyt kaptunk a szénacsûr alkalmi használatára is.
(Ebben az idõben éghetett le a vesszõsi munkásház, ahol az utóbbi években
"laktunk". A házat az erdészek és a vadászok is használták, de állítólag gyakori
viták voltak miatta. Ezekre tett pontot a tûz.) Társulati tevékenységünk központját
ezzel Létrás-tetõre tettük át. A létrási ház, illetve valamely szobája azóta is a
csoportunk kutatóbázisa.
Célunk a rendelkezésre álló karsztvízkészletek megállapítása volt, amelyhez
elkerülhetetlen szükség volt a barlang fejlõdésében résztvevõ folyamatok megismerésére. Ehhez a kõzettani felépítés és szerkezet, csapadék, eróziós és korróziós
viszonyok, valamint az õsföldrajzi fejlõdés megismerése vált szükségessé. A feladat mérhetetlenül nagy volt, de a lelkesedés felnõtt a feladatokhoz. Az új téma
és perspektíva felpezsdítette a szakosztály életét, az aktív tagok létszáma
növekedett.
1965-re kielégítõ ismeretanyagot szereztünk ahhoz, hogy a szomorú-völgyi
dolomitbánya létesítésébe beleszólhassunk szakértõi minõségben, és karsztvízvédelmi intézkedésekre kényszeríthessük a hatóságokat.
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ápr. 4. Az MHT Borsodi Csoportja Karsztkutató Szakosztálya "felszabadulásunk" 20. évfordulójára koszorúzási ünnepséget, ünnepi tábortüzet rendezett
Létráson, az emlékmûnél.
máj. 5-6. Az MHT Bors. Csop. Karsztvízkutató Szakosztálya ankétot rendezett
a Bükk-hegység és elõtere vízföldtani viszonyainak jobb megismerése céljából. A határozati javaslatban hidrometeorológiai mérõállomás felállítása,
víznyelõk, barlangrendszerek és források összefüggés-vizsgálata, földalatti
és felszíni víztározás, valamint bányavizek elleni védekezési mód kutatási
terveinek kidolgozása szerepelt.
nyár A Létrási-Vizes-barlang sózását ekkor végeztük. A feloldott mennyiség itt
is (mint a Szepesinél) 300 kg volt, külszínen a patakban oldva, barlangba engedve. Az Eszperantó-, a Margit- és a Szinva-forrást figyeltük 24-órás váltásokban. A mérést Szabó László szervezte.
aug. 31. A Karsztvízkutató Szakosztály nyári kutatótáborának költsége az útielszámolások szerint 5220,- Ft volt, melyre központi engedélyt kaptunk. A
tábor a sebesvízi üdülõ mellett volt megrendezve, augusztus 1-15. között.
aug. - szept. A Bükk-fennsík víznyelõinek és barlangjainak geodéziai bemérését
végeztük.
szept. 12-26. A ljubljanai IV. Nemzetközi Szpeleológiai Találkozón az MHT
jóváhagyásával és részbeni támogatásával Juhász András és Szabó László
vettek részt.
okt. 3-5. A czêstochowai szpeleológiai szimpóziumon Juhász András, Szabó
László és Láner Olivér vettek részt.
okt. 18. Osztrák barlangkutatók elõadása Miskolcon. Tárgyaltunk a szélesebb
körû kapcsolat felvételének lehetõségérõl is.
okt. 10. Ócsay László, Mezei Ferenc és Gyurkó Péter feltárta a Létrási-Vizesbarlang Patyolat-ágát, az Agyagfej-teremig (Patyolat akció!).
okt. 28. A javaslatunkra tartott megbeszélésen, amelyet a miskolci barlangkutató csoportok összefogása céljából hívtunk össze, felvetõdött a Ém.-i
Karszt- és Barlangkutató Bizottság megalakításának szükségessége. Tagjai a
miskolci barlangkutató csoportok lettek volna, vezetõje a terv szerint
Verebélyi Kálmán egyetemi adjunktus. A bizottság az MTESZ-en belül
fejtette volna ki a tevékenységét.
nov. 11. Vezetõségi megbeszélés. Az alábbi döntések születtek:
1. A DVTK barlangkutató táborába hat fõ megy segítségként: Balogh
Tamás, Gyurkó Péter, Huszár Tamás, Csontos János, Zámpory
Vilma, Láner Olivér.
2. Juhász András az MTESZ Barlangkutató Bizottságába 3-4 embert ja-
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vasolt.
3. Akcióegység az egyetemi barlangkutatókkal.
nov. 16. Nagy sikerû ankétot tartott az MHT Borsodi Csoport Karsztvízkutató
Szakosztálya a "Szomorúvölgy-Nyavalyáshegy karszthidrológiai megkutatása" címmel.
A témát a Lenin Kohászati Mûvek tervezett zsugorítómûve nyersanyagellátását biztosító, az itt található dolomiton nyitandó bánya elõzetes tervei,
elõkészítõ vizsgálatai szolgáltatták.
nov. 19. Valutanehézségek miatt megszakadtak a kapcsolatfelvételre irányuló
tárgyalásaink az osztrákokkal.
dec. 9. Szabó László a Magyarhoni Földtani Társulat szervezésében skandináviai útiélmény-beszámolót tartott másfélhónapos - Svédország-FinnországNorvégia-Grönland - útjáról, elsõsorban a megismert finn ércbányákról,
színes diákkal és kõzetmintákkal illusztrálva.
1966.
Aggteleken 1965 szilveszterén pannonhalmi diákok barlangi táborozása tragédiába torkollott. A földalatti országhatárhoz tartó túrán a Styx medrében többen
rosszul lettek, és három 14-15 év körüli fiatal meghalt. A túrát Pászthory György
Valter paptanár vezette. Január elején Láner Olivér vezetésével meglátogattuk a
helyszínt, elõ akartuk segíteni az okok feltárását. Nem nagyon igényelték a segítségünket. Az ügy igen bonyolult lett, és egyházellenes hangulatban bírósági eljárással végzõdött3.
Az MHT Borsodi Csoportjának 1966. évi jóváhagyott költségvetése
78.000,- Ft volt. Ez öt szakosztály és a vezetõség mûködését biztosította. A
Karsztvízkutató Szakosztály számára ebbõl 26.200,- Ft volt elõirányozva.
Az utóbbi években a növekvõ lakosságú Miskolc vízellátása a Szinva-forrás
foglalása ellenére is egyre rosszabbá vált. Az új lakótelepeken, a magasabb
emeleteken a víz csak csepegett a csapokból. Hajnali 3-4 órára gyûlt össze elég
víz a fürdõkádakban ahhoz, hogy az egész család megmosakodhasson.
A kormány a Sajó kavicsteraszaiban létesítendõ kútsorozatból nyert vízzel
akarta a vízellátási problémát megszüntetni. A kutak létesítéséhez a csehszlovák
kormánytól kért garanciát arra, hogy a Sajó vizét nem szennyezik el a szlovákiai
vízgyûjtõn. 1966-ban ez a garancia már hatodik éve nem érkezett meg. Helyette
3

Tagjaink emlékezete és a forrásanyagként felhasznált könyv is különbözõképpen ítéli
meg az eseményeket.

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

31

1966.

döglött hal hullámok jelentek meg a vízgyûjtõ területen létesített papírgyár
kísérleti üzemelésével párhuzamosan (fenol- és higanyszennyezés).
Ekkor hoztuk nyilvánosságra az anizuszi mészkõre vonatkozó tanulmányunkat, amely módot adott a vízprobléma enyhítésére, de sokkal fontosabb,
hogy lefektette a karsztvízkészletek becslésének módszerét. Ez lehetõvé tette a
ladini mészkõ tudatos és hatékony bevonását a vízellátásba (pl. a tapolcai vízmûforrások hozamának növelése), és újabb források bekapcsolását a sajóparti vízmû
létesítési költségeinek csupán egy töredékéért.
Eddig jutottunk, amikor a szakosztályt feloszlatták ...
febr. 5. Az MKBT fõtitkárának újabb személyes tárgyalásai voltak várhatók
Miskolcon. Titkárunk kérte, hogy elõször vele beszéljen.
ápr. 16. Szabó László megvalósítási szerzõdést kötött Nébli Vendellel egy tranzisztoros hordozható vezetõképesség-mérõre.
máj. 18-19. Az MHT Karsztvízkutató Szakosztályának és a társrendezõül felkért Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak közös karsztankétja Miskolcon. Az ankéton elõadások sorozatában számoltunk be csoportunk sokéves bükki karsztkutató munkásságának eddigi eredményeirõl. Bár a meghívott szakemberek egy része bejelentette távolmaradását, de az összességében igen sikeres és elismeréssel végzõdött ankéton a szakterület tekintélyes képviselõi nagy számban vettek részt. A megjelenõ tudósokat arra
kértük, hogy fejtsék ki véleményüket, és mûködjenek közre a vitában. Az érdemi vita elérése céljából az ankét szakmai anyaga elõzetesen (egy hónappal
az ankét elõtt) megjelent 50 példányban "Összefoglaló jelentés a felsõanizuszi mészkõréteg Lillafüred és Jávorkút közötti szakaszának hidrológiai kutatásáról" címmel, és a meghívottak rendelkezésére bocsátottuk. Terveztünk
egy ankét utáni kiadványt is, amely a megjelent kiemelkedõ szakemberek
véleményét, kritikáit, tanácsait tartalmazta volna, azonban a csoport életében
bekövetkezett változások miatt ennek már az összeállítása is meghiúsult.
jún. 10. Levél ment dr. Juhász Andrásnak a Karszt- és Karsztvízkutató Szakosztály 33 tagjának aláírásával. A csoporttal szembeni közömbös, negatív,
esetenkénti ellenséges magatartása miatt felkértük, hogy mondjon le elnöki
tisztségérõl, és a kezelésében levõ közös pénzekkel számoljon el a csoport
vezetõsége elõtt.
jún. 18-19. Részt vettünk a budapesti karszt- és barlangkutató ankéton.
jún. 28. Az MHT Borsodi Csoportjának rendkívüli ülése a június 10-i,
dr. Juhász Andrásnak címzett (lemondásra felkérõ) levél nyomán. (A
csoportból jelen volt dr. Juhász András és Szabó László.)
Gerhard Károly ügyvezetõ elnök "... a mai ... ülés ... a szakosztály
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vezetõségén belüli egyenetlenség és viták miatt ..." ült össze. Az elnökség
megteszi elõterjesztését ...
Gulyás Zoltán titkár "... Csoportunk Karszt- és Karsztvízkutató Szakosztályának tevékenysége egyre inkább túlnõ feladatkörén. (A Bükk-hegység
egy részén vasárnapi táborozások, évente egy alkalommal nyári tábor) ...
Szakmai, közlekedési felszerelések, eszközök beszerzése nem az MHT és nem
az MTESZ feladata ... Ennek következménye az, hogy hiányos felszereléssel
csak veszélyes körülmények között végezhette a szakosztály a gyakorlati
kutatásokat. Nyilvánvaló, hogy a népgazdaság a gyakorlati barlangkutatáshoz szükséges felszerelést, eszközöket nem forgácsolhatja szét ... Hiányossága a szakosztályunk mûködésének, hogy a felszín alatti hidrogeológiai feltárásra, kutatásra, hasznosításukra vonatkozó tudományos munka csak a
Bükk-hegység egy részére és csak a karsztvízre irányul. Kívánatos volna,
hogy olyan szakosztály mûködne, amelyik Borsod megye egész területén folytat hidrogeológiai tudományos, kutató, feltáró, hasznosító munkát. (Nyilvánvaló, hogy a tudományos és a gyakorlati munkát szétválasztani nem lehet.
De ... a végrehajtás nem MTESZ és nem MHT feladat ... az MTESZ társadalmi munka útján szellemi terméket állít elõ. A szellemi munka eszközei az élõszó, a papír, az íróeszközök, stb., de nem munkaeszköze a gumicsizma, a kötélhágcsó, a lapát, a csákány, stb.) Csoportunkon belül eddig is vont el pénzügyi fedezetet a gyakorlati barlangkutatás végrehajtása, az MHT célkitûzései
eléréséhez szükséges tudományos munka elõl. Emiatt is, valamint az említett
hátrányok miatt meg kell szüntetni a csoportunkon belül a karszt- és barlangkutatás végrehajtását.
A jelenlegi Karszt- és Karsztvízkutató Szakosztály tagsága ... nem értené
meg, hogy az MHT-n ill. az MTESZ-en belül miért ne végezhetnék továbbra
is a gyakorlati karszt- és barlangkutatást. Tehát, ha azt az utat-módot választanánk az MTESZ-MHT munkája alapvetõ formájának a betartására, hogy ...
a tagság elé szavazásra vinnénk a kérdést, úgy - érthetõen - célunkat nem
tudnánk elérni ... Csoportunk vezetõsége saját hatáskörén belül ... érvényesíti saját akaratát."
Ezután "a káros kinövés lefaragására" javasolta a Karszt- és Karsztvízkutató Szakosztályunk feloszlatását.
Szabó László titkár ... "A Karszt- és Karsztvízkutató Szakosztály tagjai
nemcsak gyakorlati, hanem elméleti tevékenységet is végeznek, mint forrásmegfigyelés, vízelemzés, felszíni területek felmérése, a külszíni csapadékviszonyok figyelése, források és víznyelõk kapcsolatának vizsgálata, sózások,
stb. Az eddigi 16-18 nyomjelzõ vizsgálatból a szakosztály tizenkettõt végzett
... A szakosztály gyûjti a Bükki-karsztra vonatkozó adatokat, tehát tagjai
nemcsak vasárnapi kirándulásokat végeznek".
Gerhard Károly "Mi egy Hidrogeológiai Szakosztályt kívánunk létesí-
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teni. A kutatási részt szeretnénk megszüntetni, s helyébe egy tudományos
szakosztályt hoznánk létre. A Borsodi Hidrológiai Csoport költségvetésének
kb. a felét teszi ki a Karszt- és Karsztvízkutató Szakosztály igénye ... Ez
erõnket meghaladja, s biztonsági szempontok is vannak. A szakosztály tagjainak munkája értékes volt, de eddig csak a tradíciókra való hivatkozással
tudtuk a szakosztályt fenntartani."
Szabó László "... Miskolc város vízellátása nem megoldott probléma, s a
karsztkutatás a világon mindenütt fejlõdik." De ha a vezetõség kívánja, õk
lelépnek a színrõl, 35 ember kilép az egyesületbõl.
Kövessy Gábor elnök értesülése szerint "... július 1-jétõl sokkal
szigorúbbak lesznek a biztonsági elõírások."
Fázold Ádám "... a jövõben az egyesület ugyanúgy fogja segíteni a
társadalmi és tudományos munkát, mint eddig tette."
Szabó László "... a szakosztály emberei maguk adják össze a pénzt."
Majd kijelenti, hogy fõleg azért akarnak dr. Juhász András szakosztályi
elnöktõl megválni, mert véleményük szerint elsõsorban az elnöknek kell a
fegyelmet betartani. Elutazása miatt az ülés további részén nem volt jelen.
dr. Juhász András "... amit én akartam, azt mindig elgáncsolták."
Gerhard Károly "... személyi vonatkozású kérdésekkel nem kívánunk
foglalkozni. Nem kívánjuk támogatni a természetben való kutatási jellegû
munkát, mi kizárólag a tudományos munkával óhajtunk foglalkozni."
A vezetõség végül a következõ határozatokat hozta:
1. A vezetõség jelenlevõ tagjai úgy határoztak, hogy a Magyar Hidrológiai Társaság jóváhagyásától függõen 1966. július 1-jével kezdõdõen a Karszt- és Karsztvízkutató Szakosztályt Hidrogeológiai
Szakosztállyá alakítják át.
2. A vezetõség az átalakított szakosztály tevékenységébõl törli a gyakorlati karszt- és barlangkutatást.
3. A vezetõség fenti határozatáról a szakosztály tagjait írásban értesíti, és
egyúttal felkéri õket, hogy az átalakított szakosztály munkájában
vegyenek részt, s errõl a szándékukról az MHT Borsodi Csoportját
írásban 8 napon belül értesítsék azzal a nyilatkozattal, hogy alávetik magukat a Borsodi Hidrológiai Csoport vezetõsége határozatainak.
4. Az MHT Borsodi Csoportjának vezetõsége a Karszt- és Karsztvízkutató Szakosztály elnöke és titkára közötti egyetértés teljes felbomlása miatt mindkét fél meghallgatása után Szabó Lászlót a
Szakosztály titkári teendõi alól azonnali hatállyal felmenti és felszólítja, hogy a nála levõ szakosztályi anyag iratait és a tudományos dokumentációkat adja át a Hidrológiai Csoport titkárának,
Gulyás Zoltán fõmérnöknek, pénzügyi elszámolásait pedig rendez-
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ze az MTESZ titkárságánál, Domokos Vincénénél nyolc napon
belül.
Ezt követõen az MKBT ideiglenes hozzájárulása alapján dolgoztunk,
mint az MKBT Ém.-i Csoportja. Az MHT június 28-i határozatát elutasítottuk.
Levelet írtunk az MHT Borsodi Csoportja vezetõségéhez: a csoport
minden kéziratára, összefoglaló jelentésére vonatkozóan a szerzõi jogot
fenntartjuk az MHT-ból való kizárás határozatai ellenére. Feljegyzést
küldtünk ez ügyben az MHT elnökségi tagjának, dr. Alföldi Lászlónak is.
Bár még június 30-án is írtunk egy levelet az MHT Elnökségének, melyben kértük, hogy az MHT Borsodi Csoportjának 1966. június 28-i, rendkívüli vezetõségi ülésének határozatát vizsgálják felül, s a csoport további
mûködését tegyék lehetõvé (felvillantva annak lehetõségét, hogy ellenkezõ
esetben a tagság egyöntetûen kilép az MHT-ból), de gyakorlatilag június 29én csoportunk megszûnt az MHT szakosztálya lenni.
augusztus Hét moszkvai és két gliwicei barlangkutatót kalauzoltunk a Bükk
barlangjaiban. A létrási kutatótábort 13-21. között rendeztük meg.
õsztõl A csoport tevékenységét saját vezetõi és tervei alapján végezte, de jogilag
a Nehézipari Mûszaki Egyetem TDK Karszthidrológiai Szakcsoportjához
tartoztunk.
dec. 24. Éves jelentésünket megküldtük az MKBT-nek.
1966-ban a Palás-ág (Patyolat-ág) végén (a késõbbi Agyagfej-teremben)
bontottunk több alkalommal a víz útján lefelé igen keserves körülmények között.
Ekkor készített itt egy Ladics (alias Kvasztics Fedor) nevû barlangász egy agyagszobrot. Ez lett a hely névadója.
1967.
Fennállásának 50. évét ünnepelte 1967-ben az MHT. Az ünnepi Hidrológiai
Tájékoztató Király Lajos és Gerhard Károly tollából "A Magyar Hidrológiai
Társaság Borsodi Csoportjának 15 éve" címû összefoglalását tartalmazza. A ránk
vonatkozók: "... Az 1952 júniusában megtartott alakuló közgyûlés ... munkabizottság alakítását határozta el. ... Munkaprogramunk volt: Felkutatni, bemérni
a Bükk-hegységben található zsombolyokat és barlangokat, ezeket feltárni, s a
feltárt karsztüregekben karsztvíz-megfigyeléseket, méréseket végezni. ... Búvópatakok földalatti folyásainak megfestése, majd feltárása, forrásmegfigyelések,
vízhõmérséklet- és vízhozammérések, a karsztüregek, források kataszterbe
foglalása és végül az idegenforgalmi szempontból értékes barlangok feltárása ...
A Munkabizottság csakhamar Zsombolykutató, majd Karsztvízkutató Szak-

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

35

1967.

osztállyá alakult, és igen sok, értékes, feltáró és tudományos tevékenységet
végzett." ... "A Szakosztály tervet dolgozott ki a különbözõ egyesületekbe tömörült
bükki barlangkutatók összefogására, valamint a munkák tudományos megalapozására és irányítására." ... "A karsztkutatás mind nagyobb távlatokat nyit meg
helyes szemléletünk elõtt. Ma a primitív eszközökkel történõ kutatás helyett a
tudományosabban megalapozott munkáé a jövõ. Ismét be kellene vezetni a régi
gyakorlatot, hogy technikusi fokon adja a komolyan érdeklõdõknek a vízföldtani
tudást, mint azt 1955-ben 18 tanfolyamhallgatónak nyújtott. A hegyben való
víztárolás gyakorlati megoldásával hatalmas és világviszonylatban élenjáró
haladást lehetne elérni a karszttudományban."
Balogh Tamás ettõl az évtõl a DVTK-támogatás megszerzése érdekében a
DVTK barlangkutató csoportját vezette.
jan. 21. Dr. Szaladnya Sándor, az MTESZ helyi titkára kérésére tájékoztatást
adtunk a csoportunkról.
jan. 27. Ajánlólevelet írtunk Komlóssy Attila részére a pannonhalmi Sziklamászó Szakosztályba való felvételre.
febr. 11-12. A Létrási-Vizesben a palás-ági bontásnál az akkor még ablak magasságban levõ szûkületet (késõbb: Maxi-szûkület) egy magnéziumos fotózás utáni gyors levegõkitisztulás tette gyanússá. Átmásztunk és eljutottunk a
Lábnyomos-kürtõ mellett a Dög-szifonon át (amely akkor még teljesen
száraz volt, csak késõbb vizesedett el) a Kapás-ágba. Késõbb kibontottuk
"kiskalapáccsal" (Láner Olivér).
márc. 27. A csoport húsvéti szakestélyén huszonöten jelentek meg.
márc. 10. A csoport jóváhagyta Láner Olivér terveit, aki az egyetem TDK csoportjával szeretett volna együttmûködni.
ápr. 26. Az egységes egyetemi csoport közgyûlése. A jelen levõ 30 fõ döntései
voltak:
1. A választható diákelnök lesz a vezetõ, munkáját a vezetõség segíti.
2. Szakvezetõ: Nébli Vendel
Diákelnök: Szekszárdi József
Szakértõk: Balogh Tamás, Láner Olivér, Zámpory Vilma
Titkár: Gyurkó Péter
Pénztáros: Veres V.4
Anyagkezelõ: Eördegh Szabolcs
Kiemelt kutatásvezetõk: Liptai Edit, Majoros Zsuzsanna
4
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Késõbb derült ki, hogy mivel a csoport jelentõs része nem egyetemi hallgató vagy egyetemi dolgozó, a TDK-csoportnak nem lehet ténylegesen a tagja. Ily módon a MEAFC keretében, de a fenti felállásban végeztük tevékenységünket.
máj. 12. Az MKBT-tõl kutatási engedélyeket kértünk.
máj. 28. Vincze Ferenc lelkesedésének és példamutató, hatalmas munkájának
köszönhetõen bejutottunk a Speizi-barlangba! Ekkor még nem a szintes ágig,
"csak" kb. 25 méter mélységig. A nehéz és veszélyes bejárati szakasz miatt
késõbb új bejáratot kellett nyitni, ezért véglegesen csak szeptemberben nyílt
meg az út a barlangba. A szintes ágba, 90 méter mélységbe november második felében sikerült lejutni (Csontos János, Mezei Ferenc, Földi Zsolt).
nyár A Létrási-Vizes a Dög-szifonon keresztül, elázás terhe mellett, járható! Le
kellett csapolni, a szûkületet bõvíteni ... Kézi fúróval és "kiskalapáccsal",
Láner Olivér megoldotta.
jún. 12. Mûszaki leírást adtunk az NME-TDK kutatási munkáihoz. Szakértõk,
titkár és kutatásvezetõk: Balogh Tamás, Láner Olivér, Zámpory Vilma, Gyurkó Péter, Liptai Edit, Majoros Zsuzsanna, Tokár Ferenc, Vincze Ferenc.
jún. 28. Vezetõségi ülés volt, melyen a következõ döntések születtek:
1. Amíg az OTvH nem ad kutatási engedélyeket, nem robbantunk és nem
publikálunk.
2. Az MHT Borsodi Csoportjával a kapcsolat rendezésének nincsenek
meg az objektív és a szubjektív feltételei.
3. A MEAFC-csoport Létrás-tetõn, a TDK-csoport az István-oldalon
tevékenykedik.
4. Az emberek a két csoport tagjaiként szerepelnek. A MEAFC felé vezetõ: Láner Olivér. A csoport ekkor vette fel Marcel Loubens
nevét, s ettõl kezdve MEAFC Marcel Loubens Barlangkutató
Szakosztály néven szerepelt.
A névválasztást a gyakran megváltozó felügyeleti szerv miatti gyakori
névváltozás indokolta. Egy jól bevált névvel a csoport bármely felettes szerv
esetén ugyanazon a néven szerepelhetne. Névadónak egy neves barlangkutatót szerettünk volna választani, de természetesen csak egy akkor már halott
személy neve jöhetett szóba. Legszívesebben Vass Imre nevét vettük volna
fel, de ilyen nevû csoport abban az idõben már létezett. Így esett a választás
az 1952-ben elhunyt Marcel Loubensre.
júl. 23. Az MKBT közgyûlésére meghívót kapott a csoportunk.
aug. 10. A heti gyûlések idõtartamára állandó helyünk lett a TIT-ben. Megindult
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a "Karszt- és Barlang Szabadegyetem", amely több mint egy évtizedig tartott.
augusztus Két lengyel barlangkutató volt a vendégünk.
okt. 20. Anyagi támogatás hiányában 10,- Ft/fõ/hó hozzájárulást ajánlottak fel a
csoport tagjai közös kiadásaink fedezésére.
nov. 15. Nébli Vendel összehívta a miskolci barlangkutató csoportok vezetõit,
akik közös akciótervet dolgoztak ki a csoport önállóságának fenntartása mellett. Résztvevõk: Nébli Vendel (TDK), Láner Olivér (MEAFC), Balogh Tamás (DVTK), Gyenge Lajos (Ady E. Mûv. Ház Csoportja), Várszegi Sándor,
Kositzky József (Miskolci Bányász).
nov. 25-26. Második túra a Speizi-barlangba. Megkezdõdött a barlang felmérése
(Liptai Edit, Szeremley Géza, Gyöngyi László). A mérés az 1968-as nyári táborban folytatódott Liptai Edit vezetésével.
dec. 26. - jan. 2. Lengyel meghívásra Szomorú Zsuzsanna, Ertsey Ágnes,
Gyurkó Péter és Szeremley Szabolcs téli táboron vettek részt Zakopánéban.
Megnézték a Czarnát, a Mentusát és két kisebb barlangot.
1968.
Az MHT 1964-67. évi tevékenységérõl 1968. március 8-án kiadott "Fõtitkári
beszámoló" ezt írta rólunk: "A (miskolci) Csoport Karsztvízkutató Szakosztálya az
elmúlt évek során nagy munkát végzett a bükki karszt feltárása érdekében. A többéves munka eredményét ankét keretében ismertették. E kutatómunka mellett a
Szakosztály tevékenysége az utóbbi idõben elég nagymértékben eltolódott a
Karszt- és Barlangkutató Társaság tevékenysége felé. Ez összefüggött a Szakosztály tagságának összetételében bekövetkezett változásokkal. A Szakosztály
mûködésével kapcsolatban sajnálatos személyi ellentétek is fölmerültek. A
Csoport Vezetõsége ezért a központi Vezetõséggel egyetértésben úgy határozott,
hogy a Karsztvízkutató Szakosztályt megszünteti, és helyette Hidrogeológiai Szakosztályt szervez, elsõsorban mûszaki és tudományos kérdések vizsgálatára, felszámolva ezzel a gyakorlati kutatás és feltárás munkáját, mely a Társaság profiljába eddig is nehezen volt beilleszthetõ."
jan. 18. Két NDK-beli vendégünk volt a Létráson.
ápr. 8. Bokodi Béla tévériporter táviratot küldött az egyetemre, hogy 11-én érkezik, és riportot szeretne készíteni velünk.
ápr. 11. Bokodi Bélát kérésére a csoport az újonnan feltárt Szamentu-barlangba
vitte (volna el, ha a bejárat utáni kuszoda elõtt vissza nem fordult volna).
Jóval késõbb, Kunkovács László ment le egy alkalommal fotózni.
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máj. 10. Kutatási engedélyeket kaptunk a kért barlangokra.
júl. 30. Láner Olivér lemondása miatt, az õ javaslatára a firmatanács
megválasztotta, majd ennek alapján a MEAFC elnöksége formálisan is
felkérte Majoros Zsuzsannát a természetjáró szakosztály keretében mûködõ
barlangkutató szakcsoport vezetésére.
(A firmatanácsot Láner Olivér lakásán tartottuk. A csoport mindig maga
választotta a vezetõit. Nem a "fenntartó szerv" jelölte ki a vezetõt, hanem
csak a csoport által már megválasztott személyt "kérte fel". Az ilyen és
ehhez hasonló döntéseket ebben az idõben - az egyesületi-korszakot
megelõzõen - a firmatanács hozta, melyen az összes firma - ma talán
kutatásvezetõnek neveznénk - részt vett.)
aug. 8. Az NME-TDK KSzCs-tól táborozási hozzájárulás címén 2770,- Ft-ot
kaptunk (számlák ellenében) az István-barlangban végzett munkálatainkért.
aug. 19-20. Az elsõ létrás-tetõi barlangász ügyességi verseny lebonyolítása
14 fõ részvételével. A versenyen az elméleti felkészültség, a kötések, a
csomók és a barlangi mozgástechnika ismerete alapján alakult ki a sorrend.
A versenyt azért találtuk ki, mert a MEAFC nem adott támogatást,
mondván: "Ez nem versenysport." Hát akkor legyen az!
aug. 24. Az elsõ létrás-tetõi barlangászdal-pályázat megtartása. Pályázni lehetett saját vagy egyéb dallamra írt, a barlangokról, a barlangkutatásról,
illetve a barlangkutatókról írott dallal.
dec. 26-31. Ötnapos földalatti tábor a Szepesi-barlangban Földi Zsolt, Gyurkó
Péter, Komlóssy Attila, Szeremley Szabolcs és Zámpory Vilma részvételével.
1969.
jan. 9. Folynak elsõ munkálataink a pinceklub építésében. Megszakításokkal
1971 áprilisáig dolgoztunk annak reményében, hogy önálló helyisége lesz a
csoportunknak. Sajnos nem sikerült a tervünk. (Amikor kész lett, egy
gyülekezet kapta meg.)
jan. 22. A Marcel Loubens Barlangkutató Csoport kibõvített vezetõségi ülése.
Jelen voltak: Majoros Zsuzsanna (Marcel Loubens), Gyenge Lajos (DVTK),
Várszegi Sándor (Bányász), Szekszárdi József (TDK), Simsa Péter (Vörös
Meteor) mint a jelzett csoportok vezetõi, valamint csoportunk 10 kutatásvezetõje. A megtárgyalt téma: az észak-magyarországi barlangi mentõcsoport
létrehozása.
jan. 26. A Vörös Meteor Barlangkutató Csoport meghívására a Mátyás-hegyibarlangba látogatott el csoportunk tagjai közül Buris Mária, Majoros Zsuzsanna és Majoros György, Liptai Edit, Csorba János, Ivanovics Kálmán.
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febr. 1. Csoportunk felhívással fordult az ország barlangkutató csoportjaihoz,
hogy a miskolci csoportok közös rendezésében Bánkúton 1969. július 20. és
27. között önköltséges "barlangászhét" legyen. A célja a barlangkutatók és a
Bükk jobb megismerése lett volna. Programként külszíni és barlangi túrákat,
a barlangászverseny megszervezését és a barlangok közös bontását adtuk
meg. (A végleges program a visszajelentkezések alapján dõlt volna el.) A
minimális visszajelentkezés miatt azonban nem került sor a tábor megrendezésére.
febr. 20. A MEAFC Marcel Loubens Barlangkutató Szakosztályának vezetõségi
ülése az egyetem TDK-csoportjával való szorosabb együttmûködés mellett
döntött.
febr. 21-22. Elsõ alkalommal történt próbamentés - zuhogó esõben - a
Létrási-Vizes-barlangból, nyolc fõ részvételével. A "baleset" 20:10-kor
történt a barlangban. Az értesítést 22.00-kor adták le Lillafüredrõl. Az elsõ
ember a "baleset" színhelyére 0.30-kor ért ki. A töréses "sérült " Zámpory
Vilma volt, a résztvevõk hajnali 5 körül hozták ki a felszínre. Itt köszönték
meg a részvételt, és árulták el nekik, hogy "csak gyakorlat" volt.
febr. 24. Kérést küldtünk az NME KISZ-bizottságához, hogy a MEAFC Marcel
Loubens Barlangkutató Szakosztály önálló KISZ alapszervezetet alakíthasson a hatékonyabb munkavégzés érdekében.
márc. 13. - máj. 2. Az Ém.-i Barlangi Mentõszolgálat részére dr. Kubassy
László, a miskolci mentõállomás vezetõje középfokú mentõtanfolyamot tartott (melyen a január 22-i megbeszélés ellenére csak a mi csoportunk vett
részt).
(A mentõszervezetünk a budapesti barlangi mentõszolgálattól függetlenül
létezett. Késõbb Dénes György - a budapesti csoport alapítója, vezetõje kezdeményezte, hogy lépjünk be hozzájuk, adnak tagkönyvet, emblémát., ...
stb. Jóval késõbb ezt meg is tettük, de ennek semmilyen írásos nyomát nem
találtuk: sem a belépés idõpontja, sem az idõtartama nem ismert. Az azonban
valószínûsíthetõ, hogy a Gonda Gyula által 1979-ben újjászervezett mentõcsoport már nem lehetett tagja budapesti mentõszervezetnek.)
máj. 20. Az Ém.-i Barlangi Mentõszolgálat 13 tagja elsõsegély-nyújtásból
vizsgázott dr. Kubassy László mentõállomás-vezetõ elõtt.
aug. 9. Lorberer Árpád vezetésével két lengyel és öt olasz barlangkutató érkezett a nyári táborunkba.
aug. 12. Hat katowicei barlangkutató csatlakozott a táborunkhoz.
augusztus Tokár Ferenc és Vincze Ferenc részvételével sikerült megtalálni és
beazonosítani a Létrási-Vizesben az addig a Tó felõl ismert Felsõ-ág
betorkollását a Kereszt-ág/Kapás-ág találkozásához. (Ez ma a Háromszög-
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terem.) A "nyomjelzõ" anyag a Felsõ-ágból leszórt cigarettatörmelék volt. (A
Felsõ-ág elnevezése késõbb Vértes-ágra változott.)
Ebben az idõszakban tudtuk meg azt is, hogy az egykori halastóban levõ
Tavi-nyelõ és a Létrási-Vizes-barlang összefügg. (Egészen pontosan: november 23-án festettük meg fluoreszceinnel a Tavi-nyelõ vizét. A jelzõanyag a
Vizes-bg. Tavában jelent meg.)
szept. 18-20. A létrási kutatóházunkba ekkor történt az elsõ betörés. Az elvitt
felszerelés jelentõs értékû volt. Késõbb a betörés többször is megismétlõdött.
nov. 3-4. Lakatos László balesete a bódvaszilasi Meteor-barlangban. A riasztott
mentõszolgálatosaink közül Majoros Zsuzsanna, Tokár Ferenc, Szeremley
Géza, Gyurkó Péter és Zámpory Vilma vettek részt a mentésben. Jelen volt
dr. Kelen Gábor orvosunk és dr. Kubassy László mentõfõorvos is. A földalatti mászáson kötélszakadás miatt lezuhant Lakatos Lászlóról leesett a sisak is, és zuhanáskor beütötte a kisagyát. A baleset du. 6-kor történt, riasztás
9.45-kor volt. A sérültet reggel 10 óra körül sikerült kihozni. Többé nem tért
magához, a kórházban halt meg két hónap múlva.
nov. 17. Az Ém.-i Intézõ Bizottság Természetvédelmi Szekciójának ülése. A jelenlevõ 12 fõ között volt Balogh Tamás, Láner Olivér és Majoros Zsuzsanna.
A központi téma Borsod megye barlangkutatásának jelenlegi helyzete és a
jövõbeni munka koordinálása volt.
nov. 26. Az Ém.-i Barlangi Mentõszolgálat felújított riadóláncai elkészültek, az
indító emberek címeit megadtuk az illetékes helyi hatóságoknak.
1970.
máj. 23. Meghívót kaptunk az MKBT ünnepi közgyûlésére.
jún. 6. A Baradla-barlang egy rövid szakaszának (az Óriás-termi víznyelõ
sziklatömbök közti labirintusának) felmérésén Szenthe István meghívására
részt vettek: Majoros Zsuzsanna, Szekrényi Jenõ, Csorba János.
jún. 20-21. A dorogi barlangnapon egy fõ vett részt.
nyár A nyári tábor nagy eredménye volt a Dög-szifon átbontása a Létrási-Vizesbarlangban. A szifonon valójában két "elsõ" áthatolás volt. Elõször 1967 februárjában a Kapás-ág felõl Liptai Edit átkúszott a szifonon, és az utóbb Lábnyomos-kürtõnek nevezett részig jutott el. Késõbb a Maxi-szûkület áttörése
után, a szifon átbontását követõen az Agyagfej-terem felõl a Kapás-ág irányába történt meg másodszor is az "elsõ" áthatolás. A szifon és a kürtõ azonosítása késõbb történt meg a lábnyomok felfedezése után.
augusztus Két katowicei barlangkutatót láttunk vendégül.
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aug. 28-30. Talajmechanikai fúrásokat végeztünk a Tuskósnál, a Speizi I.-nél, a
Motopilpónál a további bontási irányok kijelölése céljából.
nov. 26. Az MKBT Miskolci Területi Osztályának a megalakulása. Az elnök
dr. Juhász András, a titkár Majoros Zsuzsanna lett. Vezetõségi tagok: Gyenge
Lajos, Várszegi Sándor, Szeremley Szabolcs.
1971.
Az NME MEAFC Marcel Loubens Barlangkutató Csoport és az NME TDK a
VITUKI felkérésére vízméréseket végeztek a Szepesi-barlangban. A kapott
összeg 1358,- Ft volt.
jan. 27. Az MTESZ-ben összevont ülés lett volna a miskolci barlangkutatók részére, de csak a mi csoportunkból jelent meg kilenc fõ.
febr. 17. - ápr. 21. Szerdánként, a 19.00 és a 21.00 óra közé esõ idõszakra edzés céljára megkapta a csoport az egyetemvárosi E/4-es kollégium
tornatermét.
márc. 15. Levél az MKBT Kartográfiai Bizottságától: az "... április elejére
kitûzött barlangtérkép-kiállításon szervezetünkben elismert, nagy múltú
kutatócsoportotok felmérõ munkáját néhány térképpel, vázlattal mutassátok
be."
márc. 21. Majoros Zsuzsanna és Zámpory Vilma ötlete alapján Lénárt László
kezdeményezésére ezen a napon állítottuk be az elsõ, csepegésmérésre
szolgáló edényeket, valamint a lég- és vízhõmérõket a Létrási-Vizesbarlangba. Ettõl kezdve kisebb megszakításokkal ugyan, de kb. 15 éven át
gyakorlatilag folyamatosan mértünk a barlangban.
márc. 31. Miskolcon az MTESZ-ben diavetítés volt a karszt- és barlangkutatással foglalkozó csoportok részére. Csak a mi csoportunk jelent meg.
máj. 3. Az MKBT Miskolci Területi Osztály elnöke az új szervezeti formát úgy
értelmezte, hogy a csoportunk önállósága ezzel megszûnt. A MKBT fõtitkára
a vitás kérdésben való döntést visszautalta a Miskolci Területi Osztály vezetõségének. Az elnök a nézetén nem változtatott. A további viták elkerülésére
csoportunk a Miskolci Területi Osztállyal fokozatosan felszámolta a kapcsolatát mindaddig, míg önállóságunkat a MTO-on belül nem láttuk biztosítottnak.
aug. 8. Rongálás (cseppkõtördelés) és szemetelés (ruhadarabok, üres konzervdobozok) nyomait találtuk a Szamentu-barlangban.
okt. 18. A Marcel Loubens és a TDK csoportok minden tanácskozásán részt vehet a másik csoport vezetõje - tanácskozási joggal.
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nov. 21. Feljegyzés "illegális búvárakcióról" a Szepesiben. A dr. Mozsáry Gábor vezette (búvár)csapat barlangbejáratban talált sáros felszerelése egy lezajlott merülésre engedett következtetni. A feljegyzésbõl nem derült ki, hogy
a merülés megtörtént-e vagy sem (csak sejteni lehetett, hogy igen). (Kutatott
barlangban az ott kutató engedélyes csoportot legalábbis illett volna értesíteni!)
november A Létrási-Vizes-barlang IV. bejáratának megnyitása. (Már volt Vértes-ág, de a Dög-szifon még nem volt leszívva.) Egy éjszaka, mivel sokan
voltak a házban, Szabó Károly, Serbán Gabriella és Gyurkó Barnabás lementek a Kapás-ágba mászni. Nem keresgéltek, egyenesen oda mentek, mivel
már korábban mutatta valaki: van ott fent valami! Szabó Károly elõször a
mostani két létra közötti párkányra mászott fel. Utána faékekkel és szögekkel a késõbbi felsõ létra tetejénél lévõ kilépõbe. Itt kb. 3 méterre szabad volt
az út, majd gyökerek és kövek zárták el az utat.
A következõ héten egyedi és gyors megoldást választottak: patkó alakban
telefonkábelt húztak ki a feltételezett külszín és a kürtõ teteje között. Ezen az
akción népes csapat vett részt: az elõbbiek, valamint Majoros Zsuzsanna,
Zámpory Vilma, Kiss Attila, Ivanovics Kálmán és még néhányan. Sokan kívülrõl kopogtattak, Szabó Károlyék bentrõl vezényeltek. Így egy mogyoróbokor került gyanúba. Fölszedték, és egy üreg volt alatta. Ez a jelenlegi bejárattól jobbra volt, de csak egy kézfogásnyi hasadék vezetett az aknába. Késõbb a jelenlegi lejárat anyagát beletermelve nyílt meg a mostani út, amely
már elég széles volt.
dec. 16. A csoportunk végezte a vízszintméréseket a Szepesi-barlang szifontavánál, de a szerzõdést a VITUKI a Miskolci Területi Osztállyal akarta
megkötni, nem a MEAFC-cal. Az adatközlést felfüggesztettük.
1972.
Az erdészettõl tûzvédelmi megbízatást vállaltunk a létrás-tetõi részre. Ez volt
a társadalmi munkánk, amelyet a létrási ház használatával támogatott a BEFAG.
(A barlangkutatást ugyanis az erdészet nem támogatta.) Ennek megfelelõen a csoportunk legaktívabb tagjai "tûzõri igazolványt" kaptak.
Az MKBT tájékozódni szeretne (Majoros Zsuzsától és Zámpory Vilmától) az
idei Barlangnapon általunk kiírt rendezvényrõl. Bár a Barlangnap rendezésében
nem vettünk részt, de "témapótlásként" túralehetõséget biztosítottunk barlangjainkban.
jan. 9-10. Az elsõ légzõkészülékes merülés a Vizes tavában. Résztvevõk: Katonka Imre merülõbúvár, Söphen László biztosítóbúvár, Monostori Ervin
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rádiós, Gyurkó Barnabás, Ivanovics Kálmán, Ivanovics Iván, Maróthy László, Szabó Károly, ill. egy Csülök becenevû pesti barlangász. A IV. bejáraton
levonuló csapat a Tóban 10,5 fokos 1,6 m mély vizet - továbbjutási lehetõséget azonban nem - talált.
jan. 28. Betörést észleltünk a létrási házba. Az eset január 23-28. között történhetett. Eltûnt 2 hálózsák, 1 gázfõzõ, 1 takaró, 1 szódásszifon, 1 melegítõ
ruha, 2 törülközõ, 1 svéd mikroszkóp + tönkre ment a zár.
júl. 24-29. Ötnapos földalatti tábor a Szepesi-barlangban. A résztvevõi: Bodri
Gyula, Balás László, Pápa Antal, Lénárt László, Emánuel T. György voltak.
aug. 8-27. Nemzetközi barlangkutató tábor az NSZK-ban. A táboron Majoros
Zsuzsanna is részt vett, és sikerült a csoportunknak a nyugatnémet kutatókkal jó kapcsolatot kiépíteni. (Karl Hager, Nürnberg; Szenthe István
ajánlásával.)
nov. 2. Elsõ ízben tartottunk nyílt klubnapot a szülõk számára, hogy lássák
hová, kik közé megy a gyerekük barlangászni.
november Egy NDK-beli vendéget vittünk le a Létrási-Vizes-barlangba.
dec. 14. Úgy határoztunk, hogy a "Kutatási jelentések"-re írt visszatérési idõt
szigorúbban be kell tartani, hogy ne menjen le feleslegesen a mentõcsoport a
leszállók után. Egy-egy kanadai és francia barlangkutatót láttunk vendégül
Létráson.
dec. 23. A csoportunk eddigi utolsó nagyobb szakadása a Bükk csoport megalakulása volt. Az elvi megalakításának bejelentése ezen a napon történt
meg. A tényleges alakuló ülés Kazincbarcikán 1973. február 16-án volt.
Ezen a csoportunkból részt vettek: Szabó Károly, Serbán Gabriella, Komlóssy Attila, Somodi László, ... illetve a kezdeti idõkben velük barlangászott
Kutas Tamás is.
1973.
Az év során kiírt "irodalmi pályázaton" több figyelemre méltó mû
született: Hõs eposz a Speizirõl, Speleologus Hungaricus, Mese felnõtt
gyermekeknek, ... (talán egyszer közkincsé is válnak).
január "Titkos megállapodás" az együttmûködésrõl: a MEAFC, a Herman Ottó
és a TDK csoport írásban rögzítette, hogy egymás kutatásterületét kölcsönösen elismeri, és tiszteletben tartja. Ennek célja a korábbi nézeteltérések lezárása és a további "közös" feltárások megelõzése volt.
márc. - ápr. Ismét elsõsegélynyújtó tanfolyamot végzett a barlangi mentõszolgálatosaink közül 13 fõ. A tanfolyam elõadásainak megtartása után dr. Ku-
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bassy László igazgató-fõorvos levizsgáztatta a résztvevõket.
ápr. 5. Tartottunk egy vizsgajellegû felmérést, mert korábban viták voltak egyes
barlangi elnevezések körül. A feladat egy Vizes-beli túraútvonal leírása volt
az útba ejtett barlangrészek megnevezésével, valamint egy egyszerû térkép
rajzolása a Létrás környéki barlangok elhelyezkedésérõl. Az általános kép
lehangoló volt: az elnevezések, a szifonok nem ismertek. A legjobb
eredményt (természetesen) Vincze Ferenc érte el.
május A nyári közös nemzetközi egyetemi barlangkutató táborba szóló meghívót lengyel, csehszlovák, olasz, angol, német, román, orosz kutatóknak
küldtük el.
jún. 18. Egy közös Egyetemi Barlangi Mentõszolgálat terveit küldtük meg az
OTvH-nak.
jún. 8-10. Szenthe István alsóhegyi nemzetközi táborán 11 fõvel vettünk részt.
július Az egyetem III-IV. éves geológus-geofizikus hallgatóinak terepgyakorlata
a Kaukázusban. A barlangászaink (Bodri Gyula, Balás László, Újszászi József, Pápa Antal, Lénárt László) egy komolyabb barlang meglátogatását is
kiharcolták.
aug. 13. A csoport tagsága számára kiírt barlangászdal-pályázat gyõztese
Sebestyén István önálló szerzeménye, "A csend világa" címû dal lett. A
dalt ma "Barlangász Himnusz"-ként ismeri az egész ország barlangos
társadalma.
augusztus Csoporton belüli ügyességi versenyt rendeztünk ezen a nyáron is, a
tábor ideje alatt.
augusztus (a tábor után) 14 ¿agañi, lengyelországi barlangkutató jelent meg
Létráson. Igen jó kapcsolatot sikerült velük kialakítani.
dec. 25. - 1974. jan. 4. A ¿agañi barlangkutatók meghívására Vincze Ferenc, Virág Zoltán, Csorba János, Bodri Attila nemzetközi téli táboron vett részt
Zakopane mellett.
Mentés a Vizesben. Iglóvári Tibor szorulásának és kimentésének története a
saját visszaemlékezése alapján: "... a szûkület nevére nem emlékszem, de egy U
alakú, olyan, amelyiknek az egyik szára kb. 0,5 m, a másik kb. 1 m, a közepe 1,52 m körüli. Egy fekete leszállásunk volt kettesben Virág Zolival. Azt mondta, hogy
nagyon jó a terem a szûkület után, nézzük meg!
Befelé semmi gond nem volt, átküszködtem magam, Zolinak simán ment.
Nézelõdtünk odabent, de visszafelé bármennyire recsegtek a csontjaim, csak beszorulni tudtam, mert hassal fordulva a térdem nem hajlott vissza, homorítva
pedig a csípõmmel volt gond. A toláshoz maximum Zoli volt az ellensúly, ami
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kevés volt. Ráadásul õ még a teremben volt. Nagy nehezen azért kicibált, hogy
mentésért mehessen. Volt nálam óra, kiszámoltam, hogy oda-vissza úgy 40 perc,
a csapat összeáll negyed óra alatt, így öt perc mozgás, öt perc pihenéssel kibírható. Persze méz nem volt nálam. Elkezdtem mászni fel a falra, majd pihenés,
de egyre kevésbé ment a mászás, egyre hamarabb fáztam. Közben megállt az
órám is: végtelennek tûnt az idõ, az elemekkel is spórolnom kellett. A sötétben egy
idõ után már hangokat is hallottam.
Nagyjából 2 óra múlva jöttek, mert máshol is volt túra, teát fõztek, összeszedtek mindent, vagyis szerencsém volt, hogy elállt az órám. Megjelentek négyen
egy liter forró teával és fél kiló csokival. Amikor a hõmérsékletem helyreállt,
akkor elkezdõdtek a próbálkozások. Sima húzás-tolás nem hozott eredményt, a
vésési kísérlet reménytelennek tûnt. Egy szál gatyára vetkõztem, ketten toltak,
ketten húztak, plusz kötél, és hatalmas recsegések, ropogások után bekerültem az
egyenes ágba. Kis pihenõt közbeiktatva átkerültem a túlsó száron is, de már mint
egy rongybábú, mert erõm az csepp sem volt. Majdnem ölben kellett kivinni.
Mobiltelefon persze akkor még nem volt, a szüleim semmit sem tudtak, de
rendkívül megörültek, amikor vasárnap éjfél körül hazaértem. Egy életre szóló
élményt szereztem viszont, és azóta igen tisztelem a szûkületeket!"
(Megjegyzés: A szûkület, amely a Visszhang-terem azóta is egyetlen megközelítési lehetõsége, egy korábbi beszorulás kapcsán Kutas-szûkület néven híresült el. Ennek az eseménynek Kutas Tamás volt a fõszereplõje. Az eseményrõl
"Nyolc óra a hideg barlangban. Bányászok, honvédek hõsi küzdelme egy barlangkutató megmentéséért" címmel az ÉSZAKMAGYARORSZÁG egyik 1963. februári
száma tudósított.)
1974.
január A nürnbergi barlangkutatók meghívása érkezett meg a nyári táborukon
való részvételre (nem tudott senki elmenni útlevél-problémák miatt).
jan. 25. A VITUKI a csepegésmérési adatokat továbbra is a Miskolci Területi
Osztályon keresztül szeretné átvenni.
márc. 14-17. Elsõ közös túránk rimaszombati vendéglátóinkkal az Ardói-barlangban. Majoros Zsuzsanna, Lénárt László, Sebestyén István és Újszászi József voltak a résztvevõk.
ápr. 5. A létrási arborétum leégett. További komoly erdõtüzet akadályoztunk
meg a tûzoltásunkkal, amelynek résztvevõi Balogh Iván, Bányász Margit,
Dienes Endre, Gyöngyi László, Tokár Ferenc, Klie Zoltán és Zámpory Vilma
voltak.
ápr. 8. Elõször kaptunk ígéretet az OTvH-tól arra, hogy anyagilag is támogatja
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a barlanglezárási terveinket.
május Három rimaszombati kutatót kalauzoltunk az István-lápai-barlangban.
május Lénárt László: A Létrási-Vizes-barlang környezetében lévõ mészkõösszlet hézagtérfogata és áteresztõképessége c. diplomatervéhez szükséges
mérések elvégzéséhez a csoport jelentõs segítséget nyújtott.
június A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei5 Idegenforgalmi Hivatal megbízásából
elvégeztük az István-barlang kopogózását. A munkáért kapott 5000,- Ft a
csoportunk elsõ jelentõs bevétele volt az utóbbi idõben, melyet a közös kiadásaink fedezésére használtunk fel.
jún. 15-16. A "miskolci MKBT-csoportok segítségével" szervezett barlangnapon részt vettünk három fõvel, valamint kiegészítõ programot is adtunk a
csoportok vezetõinek.
júl. 31. 11 barlangra kértünk (és kaptunk) kutatási engedélyt az OTvH-tól.
aug. 24. - szept. 2. Közös lengyel (¿agañi) - magyar - román (kolozsvári) expedíció a Szelek-barlangjában, Sonkolyoson. Részt vettek tõlünk: Gyöngyi
László, Bodri Attila, Erdei Péter, Vincze Ferenc, Virág Ágnes, Virág Zoltán,
Szabó József, Wodala Gabriella. Késõbb felkerestünk kisebb barlangokat,
valamint a Tordai- és a Túri-hasadékot, a Fogarasi-havasokat. A lengyelek
visszatértükben néhány napig a vendégeink voltak Miskolcon és Létráson.
okt. 24. - nov. 4. Az õszi esõzések árvizet okoztak az István-barlangban. Kopogózásért és iszaptalanításért 10.000,- Ft-ot kapott a csoportunk.
nov. 2. Illegális behatolókat "fogtak" az István-barlangban az árvízi károk helyreállításán dolgozók: Lukács Lászlót és Kovács Pétert. Nevezettek az Istvánlápai-barlang engedély nélküli bejárására is készültek ugyanakkor.
nov. 9. Ugyanezen két személyt - egy nagyobb társasággal, megfelelõ barlangos
felszerelés nélkül, sõt kiskorú gyerekkel - a Létrási-Vizesben is viszontlátták.
Az ügyben jegyzõkönyv született "idegenforgalmi és természetvédelmi területre történt behatolás tárgyában" feljelentés céljából, de végül nem küldtük
el a rendõrségnek.
nov. 12. Az egyetemi (TDK és a Marcel Loubens) csoportok képviselõit meghívták az MKBT Borsodi Területi Osztálya vezetõségi ülésére, hogy a XX.
országos barlangnapot a miskolci csoportok egységesen, együtt szervezzék.
nov. 21. Elõzetes javaslatot küldünk a Borsod Touristnak egy barlangokat bemutató fényképalbum kiadásához. A tervezett 120 kép a csak barlangászok
által járt barlangokban készült volna, de a nagyközönség számára. A kiadan5 Az

1984 elõtti szabályok szerint a névben a "megyei"-t kisbetûvel kell írni, 1984 után
pedig naggyal. A szövegben ennek megfelelõen fordul elõ.
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dó könyv (vagy füzetek) megjelenési formáira több változatot is kidolgoztunk, azonban eredmény nem született.
1975.
A MEAFC-tól elsõ, rendszeres, évi támogatásként 3000,- Ft-ot kapott a csoportunk.
Kutatási engedélyt kértünk a létrási területre. (Létrás-tetõ, Szárdóka, Nyavalyás.)
január A Meggyes-barlang (Borókási I. sz. víznyelõ) feltárása -14 méterig. Közös munka - egymás tudta nélkül - a Herman Ottó-csoporttal.
jan. 23. Lénárt László szervezésében és elõadásaival újabb, hét elõadásból álló
szpeleológiai elõadássorozat indult meg az MHT, az MKBT helyi szervei és
az NME barlangkutatóinak közös rendezésében.
február A VITUKI szerzõdést kötött a MEAFC-cal a Marcel Loubens Barlangkutató Szakcsoport által a Létrási-Vizes-barlangban végzendõ további csepegésmérésekre. A megbízás értéke 20.000,- Ft volt évente.
febr. 4-14. A ¿agañiak meghívására Csontos János, Erdei Péter, Gyöngyi László, Sebestyén István, Szenthe István, Vincze Ferenc vett részt a téli táborukon, Zakopánéban.
febr. 19. Közgyûlést tartott a MEAFC, tizenketten vettünk rajta részt.
márc. 12. Mivel elértük a minimális létszámot, kértük, hogy a csoport MEAFC
Marcel Loubens Barlangkutató Szakcsoport néven nyerjen felvételt a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatba.
márc. 29. Mint egyetemi barlangkutatók a TDK Herman Ottó Karszthidrológiai
Szakcsoportjával közösen kezdeményeztük egy rendszeres, barlangkutatási
témával foglalkozó lap kiadását az egyetemen belül. A kiadvány nem jutott
tovább az elsõ szám kéziratos változatánál a MEAFC elnökségének
elutasítása miatt. A címe "Szpeleológia - A Nehézipari Mûszaki Egyetem
barlangkutatóinak kiadványa", tervezett példányszáma 200 lett volna
negyedévenként.
márc. - máj. A Szinva-völgyi források vízmintavételeit végezték a csoportunk
tagjai a VITUKI tavaszi nyomjelzésvizsgálatán.
július A helyi lapok barlangi vonatkozású adatait küldtük meg az MKBT Dokumentációs Szakbizottságának.
nyár Ismét bontottunk a Szárdóka északi oldalán, a dolomithatárhoz közel levõ
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Szilfás-nyelõben. Bejutni nem sikerült. (A kb. 1964 óta itt folyó munkák jelentései mindig is a nagy kövek közül elõtörõ erõs huzatról beszéltek. Jóval
késõbb, 1993-ban pár napos munkával itt tártuk fel a 190 m mély Jáspisbarlangot.)
nyár Jelentõsebb barlangi bontásunk volt a Vesszõs-gerinci-barlangban nagy,
mosott kövek között. A bontás elsõ szakasza õsrégészetileg is jelentõs lehet.
nyár Bontás közben Szenthe István beszorult a Rókalyuk nevû borókási barlangban. A robbantás kiszellõzése után megbontott robbantási törmelékbõl
felszabadult gázok következtében csak több órás erõfeszítés után tudott
kijönni. A jelenlevõk (Balás Anna és Balás László, Emánuel T. György, Kiss
Erzsébet) a mentõket is értesítették, s oxigénpalackokat vittek le. A mentõk
által riasztott mentõszolgálatunk tagjai közül dr. Kelen Gábor, Lénárt László,
Gyurkó Péter, Erdei Péter, Csontos János és Gyöngyi László vett részt a
szerencsés kimenetelû mentésben.
július Felügyeleti szervünk, a MEAFC, alapvetõen sport klub volt. Hiányolta,
hogy nekünk, barlangászoknak, más szakosztályaitól eltérõen semmilyen
versenyünk nincs. Ezért kitaláltunk és kiírtunk - az országban elõször - egy
országos barlangász ügyességi versenyt, amelyet Marcel Loubens
Kupának neveztünk el. A kiírásunkat az MKBT Borsodi Ter. Oszt.
- ígéretével ellentétesen - nem juttatta el a csoportvezetõknek, így azt csak
Miskolcon, a barlangnapon tudtuk részletesen meghirdetni.
nyár A ¿agañiak vendégeként Erdei Péter, Csontos János, Vincze Ferenc és Hájer Klára 12 barlangot tekintettek meg Czêstochowa környékén.
nyár Szenthe István és Börcsök Péter hosszas - pesti, debreceni, rimaszombati
és miskolci barlangkutatók közremûködésével végzett - munkával bejutottak
a Bánkúti-visszafolyó barlangjába, a Diabáz-barlangba. Csoportunkból elsõsorban a feltárást eredetileg megkezdõ Szabó József vett részt a munkában.
A bejárati ácsolási feladatok miatt a további feltárás õszre maradt, amikor
150 m mélységig sikerült lejutni rendkívül nehéz körülmények között (vizes
aknák). A barlangra a debreceni barlangkutatók (a KLTE barlangkutató csoportja, Balás Anna vezetésével) kértek és kaptak kutatási engedélyt.
aug. 30-31. A XX. Országos Barlangnapon (Vándorgyûlésen) a térkép- és fotókiállításra anyagot adtunk, a kiállítás megrendezésében segítettünk. A fotóés diapályázaton különdíjat, illetve elsõ és harmadik helyezést értünk el. A
vándorgyûlés eseményei Diósgyõrben, az Ady Endre Mûvelõdési Házban
voltak megrendezve, a tábor Létráson, a kutatóház mellett volt. A Marcel
Loubens Kupa versenyszámai a háznál (elméleti kérdések) és a Létrási-Vizes-barlangban (biztonságos barlangi közlekedés) bonyolódtak. A két versenyszínhely között terepfutási szám is volt. A versenyre öt csapat nevezett
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be. A gyõztes "Bükk-csoport" (KVSE Természetjáró Szakosztály) vezetõjeként Szabó Károly november 5-én vette át az elnyert és feliratozott Marcel
Loubens Vándorkupát. (A csoport másik két tagja Andrzej Obregbski volt
Katowicébõl és Somodi László.)
Ez egyébként már a harmadik ügyességi verseny volt, amelyet Létrás-tetõn rendeztünk. Az elõzõ kettõ azonban csak "házon belüli" kiírás alapján
történt 2, illetve 7 éve.
augusztus A wroc³awi barlangkutatók nemzetközi táborában Bodri Attila és Lénárt László vettek részt. A Ladowa és a Wysoka barlangokat látták.
augusztus A TDK-sok egy leszállásánál kiakadt egy kötél a Király-zsombolyban. A mentõk riasztására a mentõcsoportunk Kiss Attila, Erdei Péter, Lénárt
László, Vincze Ferenc, Balás Anna, és László, Téglás Judit, Regéczy Ágnes,
Hajdú Mária részvételével rövidesen felszínre segítette a lentieket. Mindkét
mentésnél a telefonos összekötõ Majoros Zsuzsanna volt, és segített a lillafüredi helyõrség is.
õsz A rimaszombatiak meghívására Vincze Ferenc, Csontos János, Erdei Péter,
Lénárt László, Szombathy Zoltán, Mester Ágnes, Gyurkó Péter és Burdiga
Ottó megnézték az Ardói-barlangot, a Szilicei-jegesbarlangot és a Nagyzsombolyt.
dec. 18. Az OTvH felkérte Lénárt Lászlót, hogy vizsgálja meg a szomorúvölgyi
dolomitbányában - állítólag - újonnan megnyílt óriási méretû(?!) üregeket.
("Óriási méretû" üregeket nem találtunk. Vagy félreértés volt a hír, vagy
túl késõn - egy esetleges robbantást követõen? - történt a felkérés.)
december A debreceni MHSZ búvárai merülést végeztek a Létrási-Vizes-barlang tavában.
1976.
jan. 21. Szakosztályi (vezetõség választó) közgyûlés.
Határozatok:
A szakosztály tagja lehet: akit felvettek, aki fizeti a tagdíjat, aki aláveti
magát a szakosztály rendszabályainak, aki részt vesz a gyakorlati
munkában.
Tiszteletbeli tagok lehetnek a régi, kiöregedett firmák, szavazati joggal
nem rendelkeznek. A tiszteletbeli tagok névsorának összeállítása az
új vezetõség feladata lesz.
Az egyesület emblémáját minden tag viselheti, de a tagsága
megszûnésekor köteles visszaadni.
Az új vezetõség: elnök - Majoros Zsuzsanna, szervezõtitkár - Lénárt
László, technikai titkár - Vincze Ferenc, pénztáros - Szombati Veronika, irat-
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táros - Hajdú Mária, fotó- és diatáros - Csorba János.
Az "egri munkáért" (a Dobó-bástya megerõsítése) kb. 300.000,- Ft-ot
kaphat a szakosztály. A pénz felhasználási lehetõségeként felmerült a létrási
ház megvásárlása is.
febr. 6. Az erdõgazdaságnak kinyilvánítottuk szándékunkat a leselejtezett létrási munkásszálló megvásárlására! A BEFAG válaszában biztosított, hogy
az eddig igénybe vett helyiségeket továbbra is használhatjuk bérleményként
2,40 Ft/hónap/m2 áron. (Késõbb - a nemzeti park megalapítása után - a házat
a BNP "kapta meg".)
febr. 2-14. Vincze Ferenc, Erdei Péter és Gyöngyi László lengyelországi
barlangi túrán vettek részt. A Kasparowa, a MroŸna és a Zimna barlangokat
látták.
febr. 14. Kazamata-bejárás Egerben Liptai Edit szervezésében. Közben az egri
vár egy részén végzendõ munka helyszínét is megszemléltük. A tárgyalások
megszakadtak, mert a MEAFC nem egyezett bele a munkába, s a vizsgált
falszakasz a következõ évben leomlott.
márc. 15. Engedélyt kaptunk a Borókási-barlangok (Róka, Meggyes, Legyes,
Cseresznyés, Dagonyás) feltáró kutatására feltéve, hogy a Herman Ottó csoporttal egyeztetünk. A kutatásvezetõ: Szenthe István, helyettese: Balás Anna
lett. Ugyanekkor több más kutatási engedélyünk is megérkezett:
· A Szamentu-barlang felmérése. Kutatásvezetõ: Sebestyén István,
helyettese: Csorba János.
· Savósi-útmenti-barlang: feltárás. Kutatásvezetõ: Erdei Péter.
· Szepesi-barlang: lezárás, a mellékágak felmérése, a vaslétrák cseréje.
Kutatásvezetõ: Csontos János, helyettese: Koroknay József.
· Az Útmenti-barlang feltáró kutatása. Kutatásvezetõ: Majoros
Zsuzsanna, helyettese: Tokár Ferenc.
· A Speizi I-II-III. barlangok feltáró kutatása, felmérése. Kutatásvezetõ:
Vincze Ferenc, helyettese: Csontos János.
· A Cubákos-bg. feltáró kutatása és tanbarlangként való kiépítése
(feltéve, hogy a Barlangtani Intézet ezt külön engedélyezi!).
Kutatásvezetõ: Erdei Péter, helyettese: Majoros Zsuzsanna.
· A Létrási-Vizes-barlangban csepegésmérés végzése, a mellékágak
felmérése. Kutatásvezetõ: Lénárt László, helyettese: Gyurkó Péter.
· A Vesszõs-gerinci-barlang feltáró kutatása. Kutatásvezetõ: Majoros
Zsuzsanna, helyettese: Lénárt László.
· A Kis-Mogyorós-barlang feltáró kutatása, a bejárat lezárása.
Kutatásvezetõ: Burdiga Ottó, helyettese: Szombathy Zoltán.
márc. 17. Alapszabály-készítõ közgyûlést tartottunk Kiss Attiláék lakásán.
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április Hét fõbõl álló lengyel (gliwicei) és öt fõbõl álló magyar csoportot
kalauzoltunk a Bükkben egy hétig (Szabó József).
ápr. 13. Lénárt Lászlót az MKBT Ém.-i Ter. Szerv. vezetõségi tagjává választották.
ápr. 17. A rendõrséggel együtt két elcsavargott gyereket kerestünk a Bükkben.
Köszönõlevelet kaptunk a rendõrségtõl.
ápr. 24. Két fõvel részt vettünk az MKBT évi küldöttközgyûlésén.
május Három NSZK-beli barlangkutató látogatott meg bennünket a Létrástetõn.
máj. 1-10. ¯agañi barlangkutató barátaink tízéves évfordulójának ünnepségein
Csontos János, Erdei Péter, Gyöngyi László és Vincze Ferenc vettek részt.
máj. 3. A Herman Ottó Csoporthoz tartozó Mészáros Károly szerencsétlenségének helyszíni, rendõrségi kivizsgálásánál Lénárt László is jelen volt.
máj. 10-21. Az MKBT és a TIT Természettudományi Stúdiója által szervezett,
és Budapesten, Miskolcon, valamint Pécsett bemutatott "Barlangok világa"
címû fotókiállításon a 13 szerzõ között Lénárt László, Somodi László és
Tokár Ferenc képei is ott voltak.
máj. 19. Mészáros Károly halálát követõen az MKBT Ém.-i Ter. Szerv. vezetõsége Lénárt Lászlót választotta meg ügyvezetõ titkárnak egyelõre
ideiglenesen egy évre. Az elnök változatlanul dr. Juhász András maradt.
jún. 18-20. A XXI. Országos Vándorgyûlésen Pécsett 13 tagunk vett részt. A
Marcel Loubens Kupáért három csapatot indítottunk.
jún. - okt. A B.-A.-Z. megyei Idegenforgalmi Hivatal megbízásából az Annamésztufabarlang kopogózását, teljes biztonsági felülvizsgálatát végeztük el,
valamint felmértük a barlangot és elkészítettük az M=1:100-as térképét. A
munkánk ellenértékeként 20.000,- Ft-t kaptunk.
júl. 16. - aug. 1. Belga ismerõseink (Jean-Claude Deleby, Bruxelles) nemzetközi barlangkutató táborán Majoros Zsuzsanna és Kiss Attila vett részt.
júl. - aug. Erdei Péter a ¿agañi barlangkutatók által szervezett törökországi barlangkutató expedícióban vett részt. Számos barlangban járt, közte Törökország második legmélyebb barlangjában is. A több újonnan feltárt barlang
közül egyet a tiszteletére Magyar-barlangnak neveztek el.
szept. 11-12. Fotótúrán jártunk az Ardói-barlangban a rimaszombatiakkal (Lénárt László).
szept. 17. Az MKBT Ém.-i Ter. Szerv. térképkiadványt összeállító munkabizottságának ülése. Jelen voltak: Somodi László, Lévay Tibor, Szikszai
Tibor, Majoros Zsuzsanna, Lénárt László, Várszegi Sándor.
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Határozatok:
1. A "Bükki barlangok válogatott térképei" címû kiadványt a 25-éves
évforduló egyik mellékleteként szeretnénk megjelentetni.
2. Az MKBT rendes kiadványaként kívánjuk szerepeltetni. ...
8. A jelenlevõk a következõ barlangok térképeit szeretnék közölni: Istvánlápai, Fekete, István, Király L.-zs., Katowice-zs., Száraz-zs., Vártetõi, Borókás II-III., Sziklafal-alatti, Vadorzó, Létrási-Vizes, Útmenti, Speizi, Szamentu, Vesszõs-gerinci, Cubákos, Y, Anna, Lengyel, Sólyomkúti, Vénusz, Szivárvány, Õztebri, Fenyvesréti.
szept. 22. A csoportunk kezdeményezésére az MKBT Ém.-i Ter. Szerv. keretében a 25-éves évforduló ünnepségét elõkészítõ munkabizottság megtartotta
elsõ ülését. A jelenlevõ Szabadkay Béla, Balogh Tamás, Gyenge Lajos, Várszegi Sándor, Borbély Sándor, dr. Nébli Vendel, Lévay Tibor, Kuchta Gyula,
Gyurkó Péter, Láner Olivér és Lénárt László (Majoros Zsuzsanna, Germán
Erzsébet és Szekszárdi József kimentését kérte) a közös rendezés mellett
döntött. Részletes programot dolgoztak ki, amelyben elõadások, kiadvány,
térkép- és fotókiállítás, embléma, barlangi és felszíni túra, stb. szerepeltek.
okt. 5. Az MKBT. Ém.-i Ter. Szerv. vezetõségi ülésén felmerült mentõszolgálati
közös lerakatként a csanyiki vízátemelõ üresen álló épülete. (A közös lerakat
nem valósult meg, az épület azóta is üresen áll. Ma leginkább hajléktalanok
használják átmeneti téli szállásnak.)
dec. 17-19. Az Alba Regia-csoport meghívására négyen a Tési-fennsík két nagy
barlangját nézték meg.
1977.
jan. 12. Közgyûlést tartottunk a teendõk megbeszélésére.
jan. 7. - febr. 16. Az István-barlang kopogózásos felülvizsgálatát, valamint a
Nagy-Kupolacsarnok Megfagyott Vízesés nevû cseppkõképzõdményének letisztítását végeztük el 13.000,- Ft-ért. Munkánkról szakvéleményt készítettünk, melyben a mohásodás elleni védelemre és a tennivalókra is kitértünk.
A két munka elvégzésére 8 alkalommal, összesen 23 fõ vonult ki. Az átlagnál többet végzõk neve a következõ: Lénárt László, Mázik Erzsébet, Tokár
Ferenc, Burdiga Ottó, Kiss Attila, Szalai Ferenc, Mélypataki Zoltán, Trajter
Tamás, Majoros Zsuzsanna, Csontos János, Gonda Gyula, Fáy Márton. Megjegyzendõ, hogy a munkában a lillafüredi tûzoltó-parancsnokságnak is része
volt, ugyanis a sikálás után vízágyúval végigmostuk a falat, s a fellazított
borítóréteg nagy része így távozott el. A B.-A.-Z. megyei Idegenforgalmi Hivatalnak február 23-án jelentettük a munka elvégzését. Két év garanciát vállaltunk, amely katasztrófák (árvíz, földrengés) esetén érvényét veszti.
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február eleje Szabó Károly a czêstochowai barlangkutatókkal Törökországba
készült. Elõkészítõ edzésen vett részt Lengyelországban. Ugyancsak Lengyelországban túrázott Somodi László, Trajter Tamás és Hevesi Béla.
febr. 3. Az MKBT 1976. évi "Cholnoky-pályázata" bíráló bizottságának Lénárt
László is tagja volt.
febr. 9. A Bükki Nemzeti Park Baráti Körének elsõ, szervezõ elõadását tartották
meg ekkor.
febr. 23. A MEAFC küldöttközgyûlésére négy fõ kapott meghívót.
febr. 23. Az MKBT Ém.-i Ter. Szerv. vezetõségi ülése két bizottságot alakított a
szervezett barlangkutatás 25 éves tevékenységének megírására. A csoportok
tagjait ez után kérték fel a részvételre. Emiatt gyakorlatilag nem is alakultak
meg, ill. nem végeztek érdemi munkát:
a) Kuchta Gyula vezetésével az MKBT Ter. Szerv. megalakulásáig.
Tagjai: Borbély Sándor, Balogh Tamás, Szabadkay Béla, Láner
Olivér.
b) Várszegi Sándor vezetésével az azt követõ idõszakról. Tagjai: Lénárt
László, Germán Erzsébet, F. Tóth Géza, dr. Bársonyos Jenõ, Lévay
Tibor.
február Szabó Károly vezetésével "gyakorlati oktatást" tartottunk a csoport
tagjainak. Az elméleti oktatás Szabó Károly lakásán, a gyakorlati foglalkozások a Bükkben, külszíni sziklafalakon, barlangokban és felszíni terepbejárásokon voltak. A résztvevõk négy háromfõs csoportra osztva tevékenykedtek.
február A nemzetközi nyári táborunkra angol, svájci, belga, orosz, csehszlovák,
lengyel kutatóknak küldtünk meghívást - eddigi személyes találkozásainkat
figyelembe véve.
márc. 15. A 25 éves évfordulóra készülõ kiadványhoz az adatgyûjtést lezártuk.
márc. 23. Késõn észrevett elhalt terhessége miatti mérgezésben meghalt Balás
Anna (Münnich Gáborné) és meg sem született fia, Balázs.
ápr. 22. Az Alföldi Nyomda az 500 db jubileumi kiadvány elõállítását
31.000,- Ft-os áron hat hónap határidõvel vállalta! Végül az egyetem sokszorosító üzeme önköltséges alapon munkaidõn túl készítette el. Ekkor
kiadási engedélye még nem volt a kiadványnak.
A megjelenést követõen, májusban Várszegi Sándor többszörös félreértés
alapján levélben kérte Csótai Józseftõl, a MEAFC elnökétõl, a nevének törlését a könyvbõl. Ez nyilvánvalóan csak a már kinyomtatott 500 példány
megsemmisítésével és újranyomásával lett volna lehetséges. Ugyanakkor az
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MKBT Ém.-i Ter. Szervezete is azt közölte a Kulturális Minisztérium Kiadói
Fõigazgatóságával egy másik levélben, hogy a kiadványt nem támogatták,
mert az érdekeiket sérti. Természetesen nem is kapta meg az engedélyt a
kiadvány (utólag, a kinyomtatás elkészülte után sem), ezért Csótai József
október 15-én írásban utasította Lénárt Lászlót, a könyv szerkesztõjét, hogy
mind az 500 példányt semmisítse meg december 15-ig a Testnevelési Tanszék zúzdájában. A nyár folyamán azonban, a jubileumi találkozón már a
könyvek nagy része szét lett osztva, összegyûjtése lehetetlen lett volna. Végül december 5-én írásban is rögzített megállapodás született Várszegi Sándor és Lénárt László között, miszerint a "Történeti rész" hibáit újabb forrásmunkák feldolgozásával ki fogják javítani, és közösen megírják a miskolci
barlangkutatás történetét. Várszegi Sándor ezután a korábban írt levelének
figyelmen kívül hagyását kérte a minisztériumtól. A kiadási engedély aztán
utólag, 1978. január 25-én megérkezett.
máj. 6-9. A Brno melletti Morva-karszton megrendezett nemzetközi barlangász
találkozón Majoros Zsuzsanna, Gyurkó Péter, Mázik Erzsébet, Mélypataki
Zoltán, Tokár Ferenc, Tokár Ferencné, Szeremley Szabolcs, Erdei Péter,
Lénárt László és Csatlós Lóránt képviselte csoportunkat.
máj. 25. Lénárt László "A Bükk-hegység barlangjai" címmel TIT szervezésû
elõadássorozatot tartott a Bükki Nemzeti Park Baráti Körének elõkészítése
érdekében.
máj. 31. Tervezett TIT elõadások (1977-78-ra):
Lénárt László: A Bükk leghosszabb emeletes barlangja
Somodi László: Évezredes cseppkõcsodák
Tokár Ferenc: Barlangfeltárási eredmények
Majoros Zsuzsanna: Barlangok összefüggései
Vincze Ferenc: Veszélyes-e a barlang?
május Lénárt László lemondott az Ém.-i Ter. Szerv.-ben viselt titkári funkciójáról, bár a vezetõségnek tagja maradt. (A lemondásban jelentõs szerepe
volt dr. Juhász Andrásnak, a területi szervezet elnökének, a Borsodi
Szénbányászati Tröszt fõgeológusának.)
jún. 17-19. Jelentõs létszámmal (27 fõvel) vettünk részt a Tési-fennsíkon megrendezett barlangnapon (a XXII. Országos Vándorgyûlésen). Az ügyességi
versenyre két csapatunk nevezett be, de kutatóink nem bizonyultak elég ügyesnek a Marcel Loubens vándorkupa visszaszerzéséhez. A barlangi bontásra kiírt versenyen minden leszállóképes barlangászunk részt vett, és
19 méteres elõrejutást értünk el igen nehéz és kockázatos bontási körülmények között. Ezzel elsõ helyezést értünk el. Munkánkat a székesfehérvári
kutatók egy barlangi hangostelefonnal jutalmazták. Harmadnap az Alba
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Regia barlangot tekintettük meg. Különös élmény volt számunkra a bükki
viszonyoktól teljesen eltérõ barlangok megismerése, bejárása.
jún. 20. Lezárási tervet küldünk az OTvH-nak a Szepesi-, a Létrási-Vizes- és a
Kis-Mogyorós-barlangról. Az ügyben július 28-án a helyszíneken egyeztetõ
megbeszélést tartottunk.
jún. 25. A Borsod Tourist, az OTvH BNP és az általunk felvett jegyzõkönyv
szerint megállapodtunk az István-barlangi Kutya-lyuk olyan lezárásának
kivitelezésérõl, amely a lezuhanás, az illetéktelenek elleni behatolás,
valamint kõhullás ellen védelmet nyújt, egyúttal azonban lehetõvé teszi a
denevérek közlekedését, és a barlangból nem látható.
júl. 7. 12 db névre szóló tûzõri megbízatást kaptunk a BEFAG Lillafüredi Erdészettõl.
júl. 12. Kutatási engedélyeket kértünk, és július 22-én meg is kaptuk:
· Szepesi-barlang, Kristály-tavi-ág: Szeremley Szabolcs, Gonda Gyula,
· Létrási-Vizes-barlang, szifonon túli ág feltárása: Lénárt László,
Csatlós Lóránt.
júl. 30. - aug. 2. A moszkvai Gubkin Egyetem négy tanárát és 16 geológus hallgatóját kalauzoltuk Jósvafõn és a Bükkben.
júl. 17-31. Szokásos nyári táborunkat ismét Létrás-tetõn tartottuk meg. A tábor
programja "kísérleti" jellegû volt, ugyanis a Bükk barlangjainak megismerése és megismertetése volt a cél. Ennek megfelelõen csoportunkon (44 fõ)
kívül belga, szlovákiai magyar és több lengyel (¯agañ, Wroc³aw, és Gorzow)
kutatócsoportból 5-3-2-3-6 fõ volt jelen. Az átlaglétszám 28-29 fõ volt, de a
tábor minimális létszáma sosem csökkent 20 fõ alá. A külföldiek egy része
nem volt végig a táborban. A tábor befejezéseként kétnapos kirándulást
tettünk az Aggteleki-karsztra, ahol a Baradla- és a Vass Imre-barlangot látogattuk meg. A következõ évtõl azonban a hagyományainkhoz való visszatérést terveztünk, vagyis az 1978-as évtõl ismét szigorúan "munka" tábort
(bontás, térképezés, fotózás) szervezünk. Megjegyezendõ, hogy az 1976-os
táborhoz hasonlóan 1977-ben sem kellett tagjainknak élelmezési hozzájárulást fizetni, mivel keresetünk egy részét a táborra költöttük.
Az MKBT Ém.-i Ter. Szerv. vezetõségi ülésén (szept. 13-án) dr. Juhász
András elnök firtatására szóba került és kiderült, hogy a külföldiek kizárólag
egyéni meghívás alapján érkeztek a nyári táborba. Több hozzászóló egybehangzó
véleménye alapján, "mivel a szükséges engedélyek ... nem álltak rendelkezésre", a
vezetõség megerõsítette korábbi határozatát, miszerint: "külföldiek meghívása és
a Bükk-hegységben történõ táboroztatása csupán - az MKBT Területi Szervezetén
keresztül - a Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának engedélyével lehetséges!".
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A szervezett miskolci barlangkutatás 25 éves évfordulója megünneplésének
szervezését még 1976 szeptemberében az MKBT Ém.-i Ter. Szervezete kezdte el
Lénárt László vezetésével, egy munkabizottság felállításának javaslatával,
azonban az ezzel kapcsolatos nézeteltérések miatt végül külön MKBT Ém.-i Ter.
Szerv. szervezte "miskolci" (június 3-5.) és külön MEAFC M.L. Bg.kut.
Szakcsoport szervezte "csoport" találkozó (július 23-24.) lett megrendezve.
(Az 1976. november 23. dátumú "1. sz. (adatgyûjtõ) körlevél" egyik példányára Lénárt László ezt írta: "A Ter. Szerv. Vez. kizárt a szervezésbõl, így ez a
levél nem lett elküldve.")
júl. 23-24. Csoportunk tehát a nyári tábor középsõ szombat-vasárnapján rendezte megalakulása 25. és neve felvételének 10. évfordulóját.
E cél érdekében összeállítottuk az 1952-1977 között a csoportunkban barlangászó kutatótársak címjegyzékét. Az elsõ meghívó visszajelentkezõ lapját
igen sokan visszaküldték. A második meghívó a létrási táborunkba invitálta
csoportunk egykori és mai tagjait. Itt 135 fõ gyûlt össze, köztük több feleség,
gyerek, võlegény, ... stb.
A program az összegyûltek kora és egészségi állapota szerint alakult. A
gyülekezés ideje alatt focimeccsek zajlottak, este megemlékezés, névsorolvasás és ünnepi tábortûz volt. Másnap barlangi túrák, külszíni séták kerültek
sorra. Közben a fénykép- és térképkiállításunkat is meg lehetett tekinteni.
A találkozó elérte célját. Régi, tapasztalt barlangkutatók találkoztak fiatalokkal. Elmesélték egymásnak tapasztalataikat, élményeiket. Így mindenkiben kerekebb, teljesebb kép alakult ki a csoport tevékenységérõl, összetételérõl, eredményeirõl és kudarcairól. Egyhangú volt az állásfoglalás, hogy minden évben kell egy hétvége, amikor lehetõséget teremtünk csoportunk tagjainak az összejövetelre, találkozóra. Ezt az igényt 21 levél és távirat írója is
alátámasztotta, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak eljönni, de lélekben
velünk voltak.
A találkozó résztvevõinek emléklapot és "A 'Zsombolyosok'-tól a Marcel
Loubens Csoportig" címû kiadványunkat osztottuk ki, amelyet kifejezetten
erre a találkozóra készítettünk.
Megemlítendõ, hogy az MKBT Ém-i Ter. Szerv. keretében szervezett
"miskolci" találkozónak 75 résztvevõje volt, köztük 23-an a mi csoportunkból, és kb. 20 fõ meghívott, tiszteletbeli vendég.
aug. - szept. Az István-barlang Kutyalyuk nevû természetes bejáratának lezárási
munkálataival bíztak meg bennünket. Megoldásként két, egymást részben
fedõ, sodronnyal borított vasrácsot készítettünk, amelyet a bejárati kürtõ
falába mélyített üregekbe cementeztünk be. A beszerelésért csoportunk
7000,- Ft-ot kapott. Az összesen 138 óra munkát a következõk végezték: Lénárt László, Gyurkó Péter, Vincze Ferenc, Majoros Zsuzsanna, Csorba János,
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Tóth Zoltán, Mélypataki Zoltán, Kiss Attila, Szabó József, Répási Lajos, Somodi László, Kasza István, Tokár Ferenc, Csontos János.
okt. - dec. A Létrási-Vizes-barlang Tavi-ágából nyomjelzéssel kimutatott kb. 1
km-es szakaszból ekkor még csak kb. 20 m-t ismertünk. Október és december között a szokatlanul száraz idõjárás miatt a továbbjutást akadályozó szifon vize kb. 1,5 m-t süllyedt. A barlang végét jelentõ Tó vize szintén, amire
azelõtt csak az 1962-63-as feltárás idején volt példa. Különbözõ szivattyúzási módszerekkel megpróbáltuk a vizet eltávolítani, s a búvárok által ismert
hasadékon átjutni. Az idõjárás azonban megelégelte kísérleteinket, s a decemberi esõzések mind a Tavat, mind a szifont eredeti állapotára töltötték
fel.
szept. 29. MFT Ém.-i Ter. Szerv. szakülésén elhangzott elõadás: Majoros Zsuzsanna - Herédi Pál: Barlangi üledékvizsgálat penetrációs szondával.
okt. 13. Megérkeztek a megkért kutatási engedélyek:
· Vesszõs-gerinci-barlang. Kutatásvezetõ és helyettese: Majoros Zsuzsanna, Burdiga Ottó
· Útmenti-víznyelõ: Tokár Ferenc, Kiss Attila.
· Cubákos I.-II.: Gyurkó Péter, Csontos János
· Szamentu-barlang: Gonda Gyula
· Kis-Mogyorós-barlang: Kiss Attila, Burdiga Ottó
· Speizi I., II., III.: Vincze Ferenc, Mélypataki Zoltán
dec. 12. Az MKBT Oktatási Bizottsága a tervezett két féléves "Alapfokú barlangkutatói tanfolyam"-ra elõadóként Lénárt Lászlót is felkérte Barlangfeltárás témában.
dec. 16. Dr. Jakucs László levélben köszönte meg Lénárt László "Hidrogeológiai kirándulások a Bükkben" címû könyvének tiszteletpéldányát.
Az év folyamán végzett tudományos vizsgálatok között szerepel az 1971-ben
elkezdett csepegésmérések folytatása a Létrási-Vizes-barlangban, amelyhez
barlangklimatológiai mérések (10 lég- és 2 vízhõmérõ) is járultak, valamint a
mûszerek leolvasásakor denevérszámlálást is végeztünk (Lénárt László). Emellett
felmértük a Nyár-lyukat (Nyárjú-hegyi-bg.), a Panoráma- és a Kõlyuk-Galyaibarlangot (Szabó József), valamint újrarajzoltunk számos régi térképet a
jubileumi kiadványhoz (Láner Olivér). Penetrációs szondával vizsgáltuk a Zebrafolyosó végén levõ üledék-felhalmozódást (Majoros Zsuzsanna). Leírtuk az
Agyagfej-terem végében levõ agyagfal rétegsorát, lefényképeztük, és mintákat
vettünk belõle (Lénárt László). A Speizi-barlang környezetében rádiókip
méréseket végeztünk a végpontközeli Nagy-terembõl induló kürtõ kimérése
céljából, hogy biztonságosabb bejáratot nyithassunk. Ismételten mértünk ezzel a
módszerrel a jávorkúti út mentén a Létrási-Vizes-, a Kis-Mogyorós- és az akkor
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még ismeretlen Tavi-barlang(ág) felett is. A mûszert az OFKFV-tõl kölcsönöztük,
a mérések feldolgozását Majoros Zsuzsanna végezte.
A 25-éves kiadvány mellékleteként tervezett "Bükki barlangok válogatott
térképei" címû kiadvány végül nem jelent meg.
1978.
Csoportunkat ez évben két kellemetlen anyagi meglepetés érte. Egyrészt a
VITUKI bejelentette, hogy a csepegésmérési adatainkra a továbbiakban nem tart
igényt (ez 20.000,- Ft kiesését jelentette), másrészt a MEAFC is megvonta tõlünk
az addig sem túl jelentõs (3000,- Ft-os) támogatását. Így aztán az 1977-es évrõl
maradt összegbõl kellett élnünk. Ez évben egyetlen bevételünk az Idegenforgalmi
Hivatalnak végzett munkából származott (5000,- Ft). Ezt a tokaji Tisza-híd traverzei alatt haladó vízvezeték megjavításáért kaptuk. Szûkös anyagi lehetõségeink miatt ez évben jelentõsebb vásárlásaink nem voltak. Kiadásaink zömét a
tábori költségek, a barlangnapi túra, külföldi utak támogatása, a Karszt- és Barlangkutatók I. Országos TDK Találkozójának támogatása és felszerelések vásárlása jelentette mintegy 12.000,- Ft nagyságrendben.
febr. 27. A M.L. Bg.kut. Szakcsoport a közgyûlését Kiss Attiláék lakásán tartottuk. A két utolsó napirendi pontra (tisztségviselõ választása, egyebek)
azonban csak március 8-án került sor a TIT helyiségében.
márc. 5. A csoport által készített térképet küldtünk Szegedre Jakucs Lászlónak,
kérésére az Anna-mésztufabarlangról.
márc. 13. Lénárt László bejelentette, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni az MKBT ÉM.-i Ter. Szerv. vezetõségében.
márc. 13. Az MKBT kérésére jutalmazásra javasolt személyek: Lénárt László,
Majoros Zsuzsanna, Gyurkó Péter, Csorba János.
márc. 15. TIT Karszt és Barlang Szabadegyetem: Veszélyes-e a barlang? (elõadó:Vincze Ferenc horizontesztergályos).
ápr. 13. A GATE Mg. Fõiskola (Gyöngyös) Természetjáró Szakosztálya elõadásfelkérése "A tudományos és a gyakorlati barlangkutatás kapcsolata" címmel. Az elõadást Lénárt László tartotta meg a TIT Klubban április 24-én.
ápr. 14. A VITUKI közölte: utoljára átveszi az 1977. évi csepegési adatokat, de
fedezet hiányában a továbbiakra nem tart igényt.
ápr. 27. Jelentés megbízásos munkavégzésrõl: "A Tiszán átvezetõ híd traverzein
levõ vízvezeték két helyen hibásodott meg. A csavarok eltávolításával, új tömítések behelyezésével, majd a csõvégek újbóli rögzítésével a vízvezetéket
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üzemszerû, kifogástalan állapotban átadtuk. A munkát a híd traverzei között,
kötélen függve végeztük el." A munkában Vincze Ferenc, Hevesi Béla,
Máriássi Ferenc, Vigyó János és Lénárt László vett részt.
ápr. 29. Az MKBT küldött-közgyûlésén Gyurkó Péter könyvjutalomban részesült.
máj. 4. "Kihozzuk a felszínre a barlangokat" címû elõadástervezetet adtunk le a
TIT-nek. Elõadások:
Majoros Zsuzsanna - Lénárt László: Külföldi barlangkutató táborokban
jártunk
Gádoros Miklós: Mûszeres barlangi vizsgálatok
Somodi László: Bulgár barlangokban jártunk
Kessler Hubert: Bükki barlangkutatásaim összefoglalása
Majoros Zsuzsanna: Magyarországi karsztjelenségek, barlangok
Lénárt László: Külföldi barlangok
Lévay Tibor: Az István-lápai- és a Fekete-barlang
jún. 2. Elõadás a Borsodi Mûszaki Hetek keretében. Lénárt László - Majoros
Zsuzsanna: Szpeleológiai vizsgálatok a Bükk-hegység leghosszabb barlangjában.
jún. 24. Rendõrségi jegyzõkönyv alapján: Török Ferenc, aki korábban dolgozott
is a barlangászoknál, a Létrás-tetõi ház mellett eldugott kulccsal az épületet
kinyitotta, és hálózsákot, orkándzsekit és egy pár gumicsizmát vitt el, de
megivott egy üveg bort is, és magához vett némi aprópénzt. A pénz és a bor
nem lett meg, az egyéb tárgyak késõbb megkerültek.
Ugyanekkor az azonos épületben levõ, de különbejáratú helyiséget, amelyet a SZOT üdülõ természetjáró csoportja használt, ablakrácslevétel és ablakbetörés útján kinyitotta, és konzerveket és borotvakészletet tulajdonított
el.
A tettes a további útja során és az elkövetkezõ másfél hónap alatt még
számos erdész- és vadászházat keresett fel, valamint kiskertek épületeit "látogatta" meg, mígnem lebukott, és 3 év és 4 hónap szabadságvesztésre ítélték ...
jún. 27. Meghívót kaptunk a Vöröskereszt Elsõsegélynyújtási Munkabizottságának ülésére, mivel a napirendjükben "különleges barlangi elsõsegélynyújtó
csoport létrehozása" is szerepelt.
okt. 12-15. Karszt- és Barlangkutatók I. Országos Tudományos Diákköri Találkozója Miskolcon a Nehézipari Mûszaki Egyetemen. Részt vettünk mint "támogatók", a MEAFC M. L. Bg.kut. Szakcsoportként terepbejárásokkal,
barlangtúrák vezetésével, létrási táborral.
nov. 7. Délután budapesti kutatók és a B.-A.-Z. megyei Rendõrfõkapitányság
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csaknem egyidõben riasztott bennünket, mivel Bódvaszilason a 404-es barlangban 6-án, dél körül beszorult egy kutató. Csoportunk mentésben résztvevõ tagjainak elsõ csoportja (Gyurkó Péter, Somodi László, Gyöngyi László, Leskó Péter, Szeremley Szabolcs, Csorba János, Lénárt László és a TDKás Veres Lajos) késõ délután-kora este érkezett meg a barlang bejáratához
rendõrségi, majd határõrségi gépkocsival. Az éppen megérkezett elektromos
fúróberendezést segítettek levinni, majd a vésésben vettek részt. Hajnalban a
debreceni könnyûbúvárok Szenthe István vezetésével és aktív részvételével
kiszabadították a beszorult kutatót. A beépített felszerelés teljes kiszerelését
csoportunk végezte el (a többiek elmentek), s 18 órai munka után rendõrségi
gépkocsin tértek vissza Miskolcra.
nov. 17-18. A Debreceni MHSZ Könnyûbúvár Barlangkutató Csoport és a Marcel Loubens Barlangkutató Szakcsoport közös akciót hajtott végre a LétrásiVizes-barlangban. Bár a Tóban végzett merülés és bontás eredménytelen
volt, de a Tavi-ág elsõ szifonjának részbeni leszívása után a szifonon átjutó
Szenthe István és Turcsányi József 70-80 m-es új járatrendszerrõl számolt
be. A jelenlévõk az új szakaszt Búvár-ágnak, a leküzdött vizes részt Egységszifonnak javasolták elnevezni. A már régen keresett szifonkerülõ járat kibontása újult erõvel indult meg ismét.
december A MEAFC vezetõsége hivatalos levelében közölte, hogy a M.L.
Bg.kut. Szakcsoport felügyeletét és támogatását nem tudja megfelelõ mértékben biztosítani, ezért elnöksége meg kívánja szüntetni.
Több kísérletet tettünk támogató és fenntartó szerv "szerzésére" és létrehozására:
· A TIT Miskolc Városi Szervezete keretében Marcel Loubens Barlangkutató Baráti Kör alakult. Célja a Marcel Loubens Barlangkutató
Szakcsoport terepi kutatásaihoz szervesen kapcsolódó foglalkozások feltételeinek az eddigieknél jobb megteremtése. (Ez állandó helyiség biztosítását, rendszeres találkozásokat, szakmai elõadói esteket, publikációs lehetõségeket, terepi munkákat jelent.) Vezetõi:
Majoros Zsuzsanna, Lénárt László.
· A B.-A.-Z. megyei Idegenforgalmi Hivatalnak javasoltuk, hogy létesítsen saját amatõr barlangkutató csoportot. A csoport a hivatal barlangjaiban elvégezné a barlangkarbantartási munkákat, illetve szükség szerint egyéb tevékenységet is, számunkra viszont a hivatal
megteremtené a szükséges anyagi és erkölcsi hátteret.
dec. 22. A csoportért végül a TIT vállalt jogi felelõsséget.
Fotópályázat: Somodi László 3 fekete-fehér képét és 4 színes diapozitívját az
Országos Természetbarát Fotópályázat kiállításra, ill. bemutatásra elfogadta.
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Emellett képei "Az ember és a természet" címû kiállításon is szerepeltek.
1979.
1978 végén, 1979 elején a csoport aktív tagságának meghatározó egyéniségei
- többnyire fiatalok, Mélypataki Zoltán, Kasza István és társai - kiváltak a csoportból, és a Várszegi Sándor vezette Bányász Barlangkutató Csoporthoz mentek
át. Az idõsebbek közül többen vagy abbahagyták az aktív barlangkutatást (Tokár
Ferenc és társai), vagy alig jártak barlangászni (Vincze Ferenc, Gyurkó Péter,
Csorba János), vagy átpártoltak a sziklamászókhoz (Erdei Péter, Burdiga Ottó).
1979 elejére a barlangi aktivitás minimálisra csökkent.
Az év elején (február, március környékén) Majoros Zsuzsanna lemondott a
csoport vezetésérõl a BNP-nél január 1-jén kezdõdött munkaviszonya miatti
összeférhetetlenség elkerülésére. A szóba jöhetõ jelöltek (Gonda Gyula és Lénárt
László) közül Gonda Gyulát választotta meg a csoport vezetõnek, aki az önálló
egyesületben látta a kibontakozás lehetõségét. Tervei szerint ilyen - fenntartó
szerv nélküli - önállóság esetén, beleszólás nélkül intézhetnénk a dolgainkat.
Úttörõ elképzeléseinek helyességét a mai viszonyok egyértelmûen igazolják.
Nagy kár, hogy életében ezért nem sok elismerést kapott. Tevékenysége beleillik
a csoport legjelentõsebb vezetõinek sorába: Borbély Sándor létrehozta a miskolci
barlangkutatást, Láner Olivér újjászervezte, amikor az MHT megszüntette a
csoportot, Gonda Gyula pedig ismét újjászervezte, amikor a csoport meggyengült
az egyetemrõl való kényszerû távozás után.
A Gonda Gyula által választott út korábban nem lett volna lehetséges:
fenntartó szerv nélkül nem mûködhetett barlangkutató csoport, kutatási engedélyt
nem kaphatott. A társadalmi enyhülés hozta magával az önállóság megengedhetõségét. Gonda Gyula érdeme, hogy felismerte ezt a megnyíló lehetõséget, és
élt vele.
jan. 1. A MEAFC - mint "ígérte" - január 1-tõl a Marcel Loubens Barlangkutató
Szakcsoport tevékenységét megszüntette. Tulajdonképpen a Természetjáró
Szakosztályát szüntette meg, ezzel nekünk és az alpinistáknak el kellett jönni
az egyetemrõl. Ismét az "utcára kerültünk".
jan. 31. A TIT szabadegyetem elõadása - Somodi László: Romániai és bulgáriai
barlangkutató expedíciókon vettünk részt.
febr. 10. Elkészült Lénárt László "Barlangok a Bükkben" címû könyvének témavázlata. A késõbb oly sok fiatal kutatónak alapmûként szolgáló kiadvány
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Idegenforgalmi Hivatal kiadásában jelent
meg még ebben az évben.
febr. 25. Bíró Attila, Galán Mihály és Fehérvári Béla (tovább) bontotta a Bíbor-
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barlangot. A fal melletti cementálódott rétegben kb. 20 cm-t haladtak. Semmi
fontosat nem találtak.
A Bíbor-barlangot néhány évvel korábbi terepbejáráson Majoros Zsuzsanna fedezte föl, és nevezte el. Ugyanekkor találta meg Zámpory Vilma a
szomszédos nyílegyenes barlangot, amelyet közösen Részeg kígyó-barlangnak neveztek el. A Bíbor-barlang bontását õk ketten kezdték el, majd késõbb
Fehérvári Béla lépett Zámpory Vilma helyére. (1976-ban.)
febr. 26. Ekkor volt a Bükki Nemzeti Park Baráti Körének alakuló közgyûlése
részvételünkkel.
márc. 2. Jutalmazási javaslat az MKBT-nek: Lénárt László - az Országos TDK
találkozó szervezéséért, az évkönyv összeállításáért, a tagság létszámának
növeléséért, az igen aktív terepi munkájáért.
márc. 5. Visszakaptuk a rendõrségtõl a létrási házból ellopott hálózsákot, gumicsizmát, orkándzsekit.
március A kazincbarcikai szabadegyetemen elkezdõdött a Barlangok, barlangrendszerek c. elõadássorozat.
Lénárt László: A világ barlangóriásai
Majoros Zsuzsanna: Egy barlangkutató expedíció táborában
(dr. Jakucs László: Magyarországi karsztjelenségek, barlangok)
márc. 1. Elõadás Kazincbarcikán - Lénárt László: A barlangokról általában (40
fõ).
márc. 8. Elõadás Kazincbarcikán - Lénárt László: Magyarország barlangjai (25
fõ)
márc. 15. Elõadás Kazincbarcikán - Jakucs László. Részt vettünk: Majoros
Zsuzsanna, Lénárt László, Leskó Péter, Galán Mihály, Gonda Gyula,
Gondáné.
márc. 21. A jelenléti ív füzetében talált, egy megbeszélés odafirkált feljegyzései
már az önálló egyesületté alakulás elõkészítését sejttetik: "Szeremley: szervezeti szabályzat kell", "Olivér: TIT alapszabály után 2 hét", ... (Ugyancsak az
elõkészítéshez tartozhatott az április 11-én kiadott utasítás: "Mához két hétre
mindenki leltárt készít a nála levõ szakosztályi anyagokból!")
A Gonda Gyula által ugyanekkor kiadott, "további intézkedésig" szóló
"leszállási tilalom" oka ugyancsak lehetett az átalakulási procedúra, de egy
Speizi-barlangi (bal)eset miatt is történhetett. (Helén és a kõ?) Azonban sem
az esetrõl, sem a tilalom feloldásáról írásos anyagot nem sikerült fellelni.
Tény, hogy a Speizi-barlang mindig is, mint veszélyes omladék-labirintus élt
a köztudatban.
márc. 25. Bíró Attila, Kocsis Anita, Galán Mihály, Vincze Ferenc, Hájer Klára
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és Fehérvári Béla a Maxi-lukat bontották: "Kb. 50 vödörrel termeltünk ki.
Továbbra is rendkívül vizes löszt bontottunk, azonban már kavicsos anyagot
is találtunk a kb. É-i rányban található aknában. Az akna nagyon szûk, kb. 6
méter mély. Az alja törmelékes, agyag, lösz nincs. Az akna alján - nem biztos, de - gyenge szelelést éreztünk."
ápr. 1. Vincze Ferenc a puskaporosi sziklán sziklamászó gyakorlatot, illetve edzést tartott Fehérvári Béla, Kovács Zsolt, Bíró Attila, Kocsis Anita és Gonda
Gyula részvételével.
ápr. 19. Du. 6 órától kopogózás volt az István-barlangban. Részt vettek: Lénárt
László, Bíró Attila, Leskó Péter, Gyurkó Péter, Vincze Ferenc, Kovács Zsolt,
Gonda Gyula.
máj. 6. Bontás a Bíbor-barlangban (Lénárt László, Galán Mihály). Medvecsontok kerültek elõ.
máj. 23. Verseny a barlangnapon. (Kérdés, hogy melyiken, ugyanis az országos
barlangnap június 29. - július 1-jén volt Aggteleken! Azon más összetételû
csapatok voltak. Az egyik: Vincze Ferenc, Tokár Ferenc, Lénárt László.) Ezen a barlangnapon Gonda Gyula, Leskó Péter és Káveczki Tamás képviselte
csoportunkat. "Barlangi totó", kõzetismeret és különféle csomók ismerete
szerepelt a kérdések között. Csapatunk sikeresen teljesítette a távot, de az elméletben hiányosságok voltak.
jún. 13. Vincze Ferenc elõadása a mászás fogalmáról, nehézségi fokozatairól, a
helyes öltözködésrõl, a biztonsági eszközökrõl.
aug. 5. Fehérvári Béla és Kovács Zsolt a Bíborban bontottak. Sok csontot találtak.
szept. 12. A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület alakuló közgyûlése.
(Errõl, a csoport életének egyik legfontosabb eseményérõl, nem találtunk
semmilyen más dokumentumot, csak egy rövid hírt! Az eseményeket csak az
emlékezetünk õrizte meg.)
Az alakuló közgyûlés helye a TIT Kazincy Klubja volt a Széchenyi
utcán, létszáma 20 és 30 fõ közötti lehetett. Balogh Tamás is jelen volt, õ az
egyetlen, aki az eredeti és az újjáalakult csoportnak is alapító tagja. A
"régiek" közül Gyurkó Péter, Vincze Ferenc, Lénárt László és talán Csorba
János volt jelen. (Majoros Zsuzsanna az öt hetes kisebbik lánya miatt maradt
távol.)
A szervezés teljes egészében Gonda Gyula érdeme volt, és a legenda szerint az elsõ alapszabály egy horgászegyesület alapszabálya alapján készült.
Ez valóban így volt. A pártállam akkori idõszakában kizárólag horgász és
tûzoltó egyesületek létezhettek, semmilyen más önálló, fenntartó szervezet
nélküli társadalmi egyesület nem alakulhatott! A mozgáskorlátozottak egye-
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sületének megalakulását például azért nem engedélyezték, mert róluk az
állam "gondoskodik"! Az önálló barlangkutató egyesület megalakulásának
engedélyezése és bejegyzése példa nélküli volt abban az idõszakban! Az
alapszabály átvétele a horgászoktól (a megfelelõ módosításokkal) célszerû és
ésszerû volt: egyrészt mintául szolgált, másrészt lehetett rá hivatkozni, hogy
ez egy, az akkori tanácsi szervek által elfogadott formájú dokumentum.
Az akkori MKBT nemcsak hogy nem támogatta az elképzelésünket az
egyesület létrehozásáról, hanem sokáig az is kétséges volt, hogy egyesületként tagjai maradhatunk-e a társulatnak. Aztán telt az idõ, létrejöttek más egyesületek is, és megbékéltek a dologgal.
dec. 29. Gyurkó Péter beszámolója barlangi mentésrõl: "Éjjel 1/22 után telefonált
Komlóssy Attila, hogy a Király Lajos-zsombolyban maradt egy barlangkutató. A tûzoltóság autójával 2-kor mentünk az autóbusz-végállomásra Szikszaival. Ott már vártak: egy rendõrségi kocsi és egy másik tûzoltó. A rendõrségi
kocsival a létrási táborba mentünk, ahol téli tábor volt. Ott riasztottam
Szenthe Pistát, Erdei Pétert, Nagymihály Zoltánt. A rendõrség személygépkocsija a létrási rét sarkáig hozott bennünket (elõzõ délután 8-10 cm hó esett), onnan gyalog mentünk a Király-zsombolyhoz. Már ott volt a mentõ gk.
és a tûzoltóság gépkocsija. A zsombolyban maradt barlangászt addig a TDK
kutatói a felszínre segítették, sértetlenül. Kb. 5 órára hazaértünk."
A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesületnek Barlangi Mentõszolgálati
Alegysége alakult 23 fõvel. Vezetõje Gonda Gyula lett (1983-ig).
1980.
Ez év az egyesületünkben az alapozás éve volt. Az volt a törekvésünk, hogy a
barlangkutatásban fiatal tagjaink a késõbbi komolyabb munkához kellõ barlangi
jártasságot szerezzenek, önállóan alkalmazni tudják az újabb barlangi mászástechnikát. E cél érdekében kerestük fel a Budapest környékén lévõ Mátyáshegyi-,
Ferenchegyi- és Pálvölgyi-barlangot, a Bükkben pedig több alkalommal jártunk a
Szamentu-, az Útmenti-, a Cubákos-, a Vizes-, a Kis-Mogyorós-, a Speizi-, a
Vesszõs-gerinci-, a Szepesi-, az István-lápai-, a Szivárvány- és a Nagyhársasi-barlangban, valamint a Király- és a Kis-Kõháti-zsombolyban.
ápr. 18. Sikeres barlangfeltárás vette kezdetét ezen a napon. A barlangot dr. Hevesi Attila találta meg a Szarvaskõi Csúnya-völgyben, a Kajla-bérc oldalában. A nevét (Kajla-zsomboly) is innen kapta. Feltárásához - a május 1-jei
ünnepet kihasználva - háromnapos tábort szerveztünk.
június Indultunk a tatabányai "Barlangi napokon" megrendezett ügyességi versenyen. Késõbb megnéztük a helyi barlangkutatók mentõgyakorlatát a
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Szelim-barlangban.
jún. - júl. Részt vettünk a Vöröskereszt által szervezett elsõsegélynyújtó tanfolyamon. A tanfolyamot Farkas Mihály mentõtiszt tartotta, aki késõbbiekben
tényleges tagunkká vált.
õsz Beneveztünk az MKBT által meghirdetett barlangkataszterezési pályázatra.
Ennek kapcsán elkezdtük a lillafüredi István-cseppkõbarlang felmérését, és
rendszereztük a fellelhetõ történelmi adatait. Ez a munka áthúzódott a következõ évre is.
1981.
jan. - febr. Az év elején Majoros Zsuzsanna és Lénárt László vezetésével, valamint Podhorszky István, Galán Mihály, Kovács Zsolt, Csorba János és Fabó
Klára részvételével az István-cseppkõbarlangban több alkalommal végeztük
a barlang járatainak és a táróból megnyílt üregeknek a felmérését bányászkompasszal.
márc. 3-4. Vincze Ferenc ácsolási módszerekrõl tartott elõadást.
márc. - máj. A TIT városi székházában tíz elõadásból álló sorozatot terveztünk
alapvetõ, ugyanakkor közérdeklõdésre is számot tartó barlangkutatási
tudnivalókról. Az egyik elsõ elõadó Szenthe István volt.
máj. 1. Az ünnep adta munkaszünetkor háromnapos tábort szerveztünk a Kajlazsomboly bontására. A végponton hatórás váltással éjjel-nappal dolgoztunk.
A Töröküléses-járat utáni lejtõs szakaszban kb. 40 db 50 kg-os, törmeléket
tartalmazó nylonzsákot halmoztunk fel téglakötésben, melyet ideiglenesen
ácsolattal is megerõsítettünk. A munka során egy kb. 6 méter mélységû
betemetett függõleges, cseppköves aknát is kibontottunk, amelynek aljáról
további lejtõs járat indul. A bontási munkálatokkal párhuzamosan néhány
fotót is készítettünk a barlangról. Ebben a munkában Fabó Klára, Fabó
Tamás, Ficsór Lajos, Gonda Gyula, Galán Mihály, Kovács Zsolt,
dr. Kõhalmi György, Ónodi László és Papp László, valamint tagjelöltek
vettek részt.
június Barlangnapi rendezvényként megszerveztük és lebonyolítottuk a barlangász ügyességi versenyt a Létrási-Vizes-barlangban az alábbiak részvételével: Fabó Tamás, Frigyik Attila, Ficsór Lajos, Fehérvári Béla, Fabó Klára,
Galán Mihály, Gonda Gyula, Gyurkó Péter, Kovács Zsolt, Leskó Péter,
Ónodi László, Vincze Ferenc.
aug. 3-13. Négy fõvel táboron vettünk részt Aggteleken a Baradla-csoport
vendégeként. Túrák: Retek-ág, Béke-barlang, Vecsem-bükk, sziklamászás a
Baradla bejárata fölött. Munka: hosszmérés a Baradlában.
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szept. 2. A B.-A.-Z. megyei Idegenforgalmi Hivatal felkérésére vállaltuk a Boldogkõi vár falmerevítõ vastraverzeinek festését.
okt. 11. Megállapodást írtunk alá panel-bérházak hézagtömítési munkáinak elvégzésérõl.
okt. 18. Kinizsi Kupa. Részt vettek: 1. csapat: Ónodi László, György Miklós,
Kovács Zsolt, 2. csapat: Galán Mihály, Hajdú Zsolt, Fehérvári Béla, valamint Fabó Tamás egy harmadik csapatban. A versenyben 23 csapat közül a
9. és a 16. helyet szereztük meg. A versenyszínhely a Baradla- és a Békebarlangban volt.
okt. 28. Vezetõségi határozat: a pénzért végzett munkák tiszta nyereségébõl
30%-ot fordíthatnak a résztvevõ tagok számlával igazolt kiadásaikra, 70%
közös kiadások fedezésére szolgál. Ez a határozat a Borsod Touristnak
Tokajban végzett munkától visszamenõleg volt érvényes.
nov. 9. Írásbeli megállapodás született a BNP igazgatójával a létrás-tetõi kutatóház részbeni használatba adásáról. A "rész" a középsõ szobát jelenti, azonban
feltétel volt az éves kutatási tervek és kutatási dokumentációk, jelentések átadása. (Az év során ugyanis, a ház felújítása kapcsán el kellett hagynunk a
szobát, majd a visszaköltözésünk csaknem meghiúsult. Gonda Gyula azonban "kijárta" Stregova Sándornál, a BNP igazgatójánál, hogy - ha nem is
ugyanabba a szobába, amit elhagytunk, de - visszaköltözhessünk.)
Vezetõségi határozatok:
1/1981.: Barlangba leszállni csak az elnök, az alelnök, illetve ezek
távollétében valamely vezetõségi tag engedélyével lehet.
2/1981.: Új tag felvételi feltételei:
a) Két teljes jogú ajánló, akik felelõsek a jelölt tevékenységéért a próbaidõ alatt.
b) A jelölt fél évtõl egy évig terjedõ próbaidõt köteles letölteni. A vezetõségnek legkésõbb egy éven belül nyilatkoznia kell a felvételrõl
a két ajánló véleményének megkérdezése után.
c) Ha a jelölt a próbaidõ alatt munkát végez, a teljes jogú tagot megilletõ összeg 40%-át költheti barlangi felszerelésre, de csak a felvétel után veheti fel.
A Galán Mihály által készített kiviteli terv alapján tervezõi mûvezetéssel, a
Bükki Nemzeti Park megbízásából és finanszírozásával lezárható vasbeton bejárati aknát építettünk a Szepesi-barlangra. Ebben a munkában az alábbiak vettek
részt: Fabó Tamás, Ficsór Lajos, Fehérvári Béla, Fabó Klára, Kovács Zsolt,
Ónodi László, valamint néhány tagjelölt.
A téli tábor keretében a Szepesi-barlangban Fehérvári Béla, Kovács Zsolt,
Ónodi László tagok és Hajdú Zsolt tagjelölt háromnapos földalatti táborozáson
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vett részt. Ennek során kimászták a Nagy-mésztufagát fölötti függõleges kürtõt.
Késõbb ez a - további kürtõket és aknákat tartalmazó - rész a Borsó-ág nevet
kapta.
Ez évben új túraengedély-nyomtatványt vezettünk be, melynek gyûjtésével és
feldolgozásával Kovács Zsoltot bíztuk meg.
1982.
febr. 12. Vállaltuk a Bársony János utcai bérházak lépcsõházainak külsõ mázolási munkáit (drótkefézés, portalanítás, festés több rétegben, lakkozás, üvegfelületek letisztítása). Ebbõl és az alpintechnikával végzett lépcsõházfestés és
panelház-szigetelés évközbeni többi munkáiból származó jelentõs bevételünk
nagy részét a létrási kutatóház berendezésére fordítottuk. Emeletes ágyakat,
szekrényeket, aggregátort, motoros fûrészt, takarókat és egyéb felszerelési
tárgyakat vásároltunk, ezzel 12 személy fenntartózkodására tettük a helyiséget alkalmassá. A fennmaradó összegbõl fõleg közös használatú technikai
felszerelést (pl. köteleket) vásároltunk, valamint ebbõl fedeztük tagjaink
részvételét a különbözõ barlangos rendezvényeken (útiköltség, részvételi díj,
stb.).
május A pilisi Klastrompusztán rendezett Kinizsi Kupa barlangászversenyen a
Kovács Zsolt, Ónodi László, Szekeres József csapat 24 induló közül a
hatodik helyet szerezte meg.
aug. 28-29. A "30 éves a szervezett miskolci barlangkutatás" rendezvényein
csoportunk régi és mai tagjai közül (részben családosan) 53 fõ vett részt. (A
teljes létszám 155 volt.) A találkozó a létrási munkásháznál volt. Lénárt
László elõadás keretében ismertette a miskolci barlangkutatás történetét. Este
tábortûz volt, melyen az MKBT Ém.-i Területi Szervezete az emléklapokat
és az emblémákat kiosztotta. Több látogató túra volt a Létrási-Vizes-barlangban, de túlnyomórészt a régi emlékek felelevenítése, illetve jókedvû nótázás
volt jellemzõ az összejövetelre. (Az MKBT Ém.-i Területi Szervezete Gyurkó Pétert és Lénárt Lászlót a szervezésért jutalomban részesítette.)
nov. 21. A Létrási-Vizes-barlang Tavának szokatlanul alacsony vízszintje együtt
járt a búvárok által 1978-ban feltárt Búvár-(Tavi-)ág szifonjának teljes leszáradásával. Ezen a napon Szekeres József és Koncz Lajos a szifonon átkelve
ismét bejárta a búvárok által feltárt részt. A következõ hétvégén a Szekeres
József, Kovács Zsolt, Tohai István és Koncz Lajos összetételû csoport az elsõ szifontól kezdõdõen mintegy 300 méternyi új szakaszt tárt fel egy második vizes szifonig. A szokásos év végi téli tábor idejére a Búvár-ág elsõ szifonja lezárult, így a feltárás az új részben egyelõre befejezõdött. A téli tábor
alatt a szifonkerülõ járatok keresésére fordított jelentõs energia sem hozott
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eredményt.
dec. 18. A Magyar Vöröskereszt megyei titkársága felügyeletével a Létrási-Vizes-barlangban mentõgyakorlatot tartottunk. A terv szerint az elõre leindult
fotó-partit, melynek vezetõje Ónodi László, tagjai Kovács Zsolt és Hajdú
Zsolt voltak, kellett volna kimenteni a Tó utáni új, szûk, szifonos, vizes járatból, vízbetörést elképzelve. A mentõcsoport vezetõje Gonda Gyula, tagjai
Ficsór Lajos, Galán Mihály, Fabó Tamás, György Miklós, valamint a Vöröskereszt munkatársa, Krakkai József volt. Utunk elején elkísért minket mikrofonjával a Magyar Rádió Ifjúsági Osztályának munkatársa, Nyakas Szilárd
is. Azonban már az elején sejteni lehetett, hogy nem a tapasztalt kollégákból
álló fotó-partit kell majd menteni, hanem a "mentõcsoport" egyik tagját, nevezetesen Krakkai Józsefet, a Vöröskereszt fõelõadóját. Útközben többször
megszorult, emiatt teljesen elfáradt, kimerült, így aztán a Dög-szifon után
nem a Tó felé vettük az irányt, hanem kifelé, és az út második fele már valóban mentés volt, méghozzá éles, valódi, egy elfáradt, hitehagyott, egyre inkább tehetetlen ember mentése.
Bár még nem értünk a végére az 1980-ban megkezdett térképezési munkálatainknak az István-barlangban, de a barlang hosszára vonatkozó adatokat már
közöltük, ugyanis az addig köztudatban volt kb. 350 méteres összhosszat már az
addig felmért szakaszok is jelentõsen meghaladták (kb. 600 m!).
A Központi Földtani Hivatal kezdeményezésére egy geológiai park tervezési
munkáihoz kapcsolódva számba vettük és feltérképeztük a tapolcai felhagyott kõbánya barlangjait és egyéb karsztos formakincseit. Bár a fõ feladat szempontjából
részmunkát végeztünk, de a barlangazonosítás, a barlangfelmérés, a karsztformák
számbavételének tekintetében munkánk kerek egésznek tekinthetõ, melyet
karszt- és barlanggenetikai utalásokkal egészítettünk ki. Az adatfelvételben és a
feldolgozásban részt vettek: Lénárt László, Gáspár Zoltán, Majoros Zsuzsanna,
Szepesi József, Bereczki László, Szabó Tamás, Tohai István és Márton Levente,
a rajzokat Bujtás Lászlóné készítette el.
Vezetõségi határozatok:
9/1982.: Az egyesület tagjainak sportorvosi vizsgálaton kell részt vennie.
A vizsgálatokat dr. Kõhalmi György tagtársunk fogja elvégezni. Aki a
vizsgálaton nem, vagy csak részlegesen felel meg, nem, vagy csak
korlátozással kaphat leszállási engedélyt.
12/1982.: Azoknak a teljes jogú tagjainknak, akik az elmúlt évben semmi
aktivitást nem mutattak, levelet küldünk, amelyben kérjük, hogy tagságukat változtassák pártoló taggá.
13/1982.: Az egyesület tulajdonában álló tárgyak kihordási idejét a veze-
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tõség az alábbiakban állapítja meg:
a) Ruházat: a vásárlástól számított fél év.
b) Barlangkutatáshoz használt technikai eszközök (kötél, mászóés ereszkedõeszközök, hálózsák, fejlámpa, védõsisak, ... stb.):
2 év.
c) Egyéb technikai eszközök (fényképezõgép, mûszer, sátor, ...
stb.): 5 év.
A kihordási idõ letelte elõtt tönkrement eszközöket jegyzõkönyvvel
leselejtezzük.
19/1982.: A ház felszerelés-használati díjának megállapítása. A díjban három kategóriát különböztettünk meg: tag: 8 Ft/fõ/éjszaka; jelölt:
15 Ft/fõ/éjszaka; vendég: 35 Ft/fõ/éjszaka.
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A jávorkúti
magpergetõ.
Az 1950 körüli években
gyakran adott
szállást a barlangászoknak.
(2002 nyarán
egy rádõlt fa
miatt le kellett
bontani.)
Balogh Tamás
archívumából

A Száraztóivíznyelõnél:
Szabadkay Béla,
Balogh Tamás,
Gyenge Lajos,
Lang Arnold
erdész.
Balogh Tamás
archívumából

Kõlyuk II.
(ma Hillebrand
Jenõ-barlang)
1949.
(Várszegi Sándor,
Balogh Tamás,
két elfelejtett
nevû cserkész és
Szabadkay Béla)
Várszegi Sándor
archívumából
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Zsombolyos alakulási jegyzõkönyv, 1. lap.
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Zsombolyos alakulási jegyzõkönyv, 2. lap.
Hitelesítõ aláírók: dr. Krompaszky Géza és Prahács Katalin.
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Az aláírók nevei: Balogh Ferenc, Sasvári Ferenc, Krok István, dr. Krompaszky
Géza, Kinczler Gyula, Balogh Tamás, Prahács Katalin, Balogh Tamásné, Király
Éva, Csontos István, Papp Antal, Kosztelnik Lajos, Gönczy Károly, Gera
László, Hajós László, Borbély Sándor, Szabadkay Béla, Nemesánszky László,
Szeghy Béla, Soós István, Várszegi Sándor, Mattyasovszky János, Gulyás
László, Gulyás Gábor, Szepesi József, Kosárik László, Láner Olivér, Kuchta
Gyula, Krok István (másodszor), Molnár Jenõ, Gulyás Gyöngyi, Schmidt Tibor,
Gyenge János, Gyenge László, Nahalka Ferenc, Rácz Olga, Molnár Gyula.
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A Zsombolyosok az
1952. október 1819-én Aggteleken
rendezett hidrológiai ankéton. (Elöl:
?, Papp Antal, Balogh Tamás, Molnár
Jenõ, Schmidt Tibor
(félig takarva), Láner Olivér, Kuchta
Gyula. Hátul: ?)
Molnár Jenõ
archívumából
A Bolhási-víznyelõbarlang
feltárása - vödrözés, 1952. (A
képen Kuchta Gyula, a bal alsó sarokban részben látszódó
alakot és a gödörben levõ személyt nem ismertük fel.)
Kuchta Gyula archívumából

A Bolhási-víznyelõ megbontása: az elsõ
kövek kihúzása. Balról a második Prahács
Katalin, jobbszélen Láner Olivér.
Fotó: Molnár Jenõ

Koreai tagunk az 1950-es
évekbõl: Matyi (Csõ Bén Ling,
mellette Rácz Olga
és Bayer Sarolta).
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A bolhási tábor, 1953. - Fotó: Molnár Jenõ

Az 1953. október
3-10. közötti bolhási táboron Csák János forgatja a
"Zsombolykutatók"
c. filmet. A helyszíni felvételek egy
része a barlangba
befolyó víz miatt
más, részben külsõ
helyszíneken készült el végül.
Fotó: Molnár Jenõ

Vértes László és Jakucs László bükki látogatása a Zsombolyosoknál: a
vendégek középen állnak, jobbra Szabadkay Béla látható, hátul, félig
takarva, Nahalka Ferenc emelkedik ki a csoportból (a fán lógó kulacs
Balogh Tamásé) - Balogh Tamás archívumából
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A tornanádaskai
Kastélykerti-forrásnál,
1958.
Balogh Tamás
archívumából

A Speizi-víznyelõ elsõ
megbontása, 1955.
(Állnak: Láner Olivér, Kiss
Mária, Rácz Olga, Zámpory
Vilma.)
Balogh Tamás
archívumából

Szabadkay Béla és Lukácsik József
az 1950-es években.
Balogh Tamás archívumából

Láner Olivér és Rácz Olga a Vártetõi-barlang
Fehértermi-oldalágában. 1955 körül - Fotó: Kuchta Gyula

Bronzika-barlang
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Kuchta Gyula,
Jeszenszky Mária,
Molnár Jenõ,
Láner Olivér
Molnár Jenõ
archívumából

Kuchta Gyula és Molnár Jenõ
a Szt. István-cseppkõbarlangban
az 1958-as árvíznél.
Molnár Jenõ archívumából

A vesszõsi ház 1962-ben.
(Kutas Tamás, Zsellér György)
Kutas Tamás archívumából
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A Szepesi-barlang
bejárata 1963-ban.
(Kutas Tamás, ?,
Tokár Ferenc)
Várszegi Sándor
archívumából

Öltöztetik a
búvárt az
1962-es
Szepesimerülés elõtt
a vesszõsi
háznál.
Kutas Tamás
archívumából

Kutas Tamás
figyel egy olyan
telefonkészüléket, amely már
az 1962-es Szepesi-merülésen is
segítette a búvárok munkáját.
Kutas Tamás
archívumából
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A vesszõsi ház elõtt.
1963.
(Gyurkó Péter,
Szentkúti Béla,
Láner Olivér,
Huszár Tamás,
Jurek Sándor,
Madácsi József)
Gyurkó Péter
archívumából

Zámpory Vilma, Láner Olivér és
Gyurkó Péter az 1963-as Szepesitábor leszállása elõtt.
Gyurkó Péter archívumából

Szepesi sózás, 1963. augusztus. A só
leszállítása elõtt. Az elsõ csoport már
lent van. (Tokár Ferenc, Ócsay László, Füles [valódi neve ismeretlen],
Gyurkó Péter, Liptai Gábor)
Gyurkó Péter archívumából
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Avatás.
Létrási-Vizes-barlang, 1964.
(Csontos János, Mezei Ferenc,
Tokár Ferenc, Hornyák Erika,
Henyus (lengyel fiú), Mezey
Béla, Láner Olivér)
Az avatás résztvevõi a LétrásiVizes-barlang Hágcsós-termében.
(A hágcsót fogja Henyus, mellette áll Ertsey Ágnes, a két
világos alak között Hornyák
Erika, ...)
Gyurkó Péter archívumából
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A Szepesi-barlang
bejárata 1963-ban.
(Gyurkó Péter,
Mezei Ferenc)
Gyurkó Péter
archívumából

Szilfás-nyelõ,
1964.
(Balogh Tamás)
1993-ban itt
sikerült bejutni
az ország 4.
legmélyebb
barlangjába, a
Jáspisba.
Gyurkó Péter
archívumából

Jáspis-barlang,
Heliktitesterem (-160 m)
Fotó:
Kovács Attila

Lengyelország,
1964. november
(?, Mezei Ferenc,
Zbigniew Biernaczki,
Hornyák Erika,
Christian Parma,
Szabó László, ? ...)
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Az 1964-ben feltárt Iker-tebri-barlang ÉK-i ágának 2,7 m magasságú zavartalan üledékfelhalmozódásából vett minták elemzése alapján rajzolt eljegesedési görbe. Az üledék helyzete és kifejlõdése, valamint a barlang
térszíni viszonyai alapján a Mindel-eljegesedéssel lehet összefüggésben.
Készítette: Szabó László
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A Cubákos-barlang bejárata 1964-ben
(Balogh Tamás, Gyurkó Péter)

Cubákos-barlang, Lengyel-terem
Balogh Tamás archívumából

Gyurkó Péter archívumából

Nyitrai Péter és
Majoros Zsuzsanna
egy óriás pöfeteg
gombával, 1965-66
körül.
Gyurkó Péter
archívumából

Nyári tábor,
1966.
A létrási ház
udvarán.
(Csontos János,
Ladits I., Csontos
Sándor, Gyurkó
Péter)
Gyurkó Péter
archívumából
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Két hímzett karpaszomány a hõskori idõkbõl. Volt "tiszti" is, arany sávokkal és
körbefutó arany kerettel. Az MHT-ból
való kizárás után sokan kiszedték a feliratot, ez általános volt az idõsek között.
A "közlegény" paszomány fehér (ezüst)
hímzésû volt, a vékony csík talán az éveket jelezhette. Volt, aki a hátizsákján viselte az emblémát. A tagság megszûnte
után a paszományt vissza kellett adni.

Létrás-tetõ, 1967. (Zámpory Vilma, Balás László, Szeremley Szabolcs, ?,
Szomorú Zsuzsanna, Csontos János, Hájer Klára, Vincze Ferenc, Földi Zsolt,
Majoros Zsuzsanna, Liptai Edit, Gyurkó Péter)

Szobánk a
létrási házban 1965-ben.
(Hájer Klára, Buris Mária,
Majoros Zsuzsanna)
Gyurkó Péter archívumából
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Visszatérés a Speizi bontásból, 1967. [Gyurkó Péter, (hátul Földi Zsolt, Csontos
János), ?, Szomorú Zsuzsanna, Hájer Klára, Balás László, Szeremley Szabolcs]
Gyurkó Péter archívumából
A Speizi-barlang feltárását az MTI is hírül adta.
A bal oldalon: Vincze Ferenc.
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"Ócska ház, ...

... melyre hétköznap a Lujzi vigyáz."

Bronzika-barlang

Létrás-tetõ, 1967.
(Szomorú Zsuzsanna)
Gyurkó Péter archívumából

Létrás-tetõ, 1967. (Földi
Zsolt, Vincze Ferenc)
Gyurkó Péter
archívumából
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Tábor a Szepesiben,
1968. december.
(Gyurkó Péter, Földi
Zsolt, Zámpory Vilma,
Szeremley Szabolcs)
Fotó: Komlóssy Attila
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Igéret
Alulírottak - egyenként és összesen - barlangász becsületünkre fogadjuk az
alábbiakat:
1. A "Lengyel" barlangról - melyet 1967. aug. 21-én Balogh Tamás, mint
kutatásvezetõ vezetésével megismertünk - senkinek, semmi néven
nevezendõ információt nem adunk.
2. Magunk között - alulírottak! - magánbeszélgetés során csak akkor váltok szót
e barlangról, ha elõzõleg meggyõzõdtem arról, hogy idegen személy az
elmondottakról tudomást nem szerezhet.
3. Látogatóként vagy vezetõként csak a szakcsoport vezetõje által aláírt, elõre
kiállított kutatási jelentés alapján lépek a barlangba, illetve közelítem meg
a bejáratát.
4. Minden, másoktól hallott, a barlangra vonatkozó információt a szakcsoport
vezetõjének azonnal jelentem.
5. Ezen megállapodásról nem beszélek - magunk között sem.
Létrástetõ, 1967. aug. 22.
Elõttünk:

Balogh Tamás
Zámpory Vilma
Komlóssy Attila
Szeremley Szabolcs

Majoros Zsuzsanna
Balás László
Hájer Klára
Liptai Edit
Szomorú Zsuzsanna
Földi Zsolt

A szöveget Láner Olivér fogalmazta és írta, de az õ aláírása hiányzik!

Szobánk a létrási házban az 1970-es évek elején.
Jobbra az öltözõ- és mosdóhelynek leválasztott
sarok, a Kék Szalon. (A baloldalt szorgoskodó
személy: Zámpory Vilma.)
Csorba János archívumából
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1970-ben,
a TDK égisze
alatt végzett
munkán,
a Soltész-akna
bontása közben.
(Bodri Gyula,
Balás László,
Lénárt László)
Gyurkó Péter
archívumából

A ¿agañi BOBRY barlangkutató csoport elsõ látogatása alkalmával kiadott
expedíciós emléklap elõ- és hátoldala.

Szepesi-barlang
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A megállapodás
célja a korábbi
nézeteltérések
lezárása és a további "közös"
feltárások megelõzése volt.
Aláírók:
Mészáros Károly
(Herman)
Majoros Zsuzsa
(MEAFC)
Balás László
(TDK)

1974. szeptember. A lengyel
expedíció hazafelé megpihent
Létráson.
Gyurkó Péter
archívumából
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Búvármerüléshez készülve a Létrási-Vizesbe. 1972. január 9-10.
Hátsó sor (jobbról balra): Maróthy László, Monostory Ervin rádiós, Szabó
Károly, Ivanovics Iván, Csülök - rendes neve a homályba vész.
Elsõ sor: Katonka Imre merülõ búvár, Gyurkó Barnabás, Ivanovics Kálmán.
A képen nincs rajta Söphen László biztosító búvár.
Szabó Károly archívumából

Túra elõtt
Ómassán az
1970-es években. Hátul:
Tóth Zoltán,
Hevesi Béla,
Burdiga Ottó.
Elöl:
Somodi László, Máriássi
Ferenc, Kasza István.
Fotó:
Szabó Károly
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Létrás-tetõ az 1970-es években.
(Farkas Mihály, Fabó Tamás, Galán Mihály,
Gonda Gyula, Leskó Péter, Gyurkó Péter)
Fotó: Kovács Zsolt

25 éves találkozó. (Kordos Lászlóné, Bihary Zoltán, Szentkúti Béla, Ertsey
Ágnes, Hajdú Mária, Majtényi Lászlóné, Eördegh Szabolcs, Vincze Ferenc,
fölötte Gyurkó Barnabás. Elõtérben az Ócsay- és Gyurkó-gyerekek.)
Gyurkó Péter archívumából
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A Szeremley
Szabolcs vezetésével feltárt
Szamentu-barlang Kuszodáját a Felfedezõ-ágig 1974ben a székesfehérvári Erdészeti és Faipari
Egyetem Földmérési és
Földrendezési
Fõiskolai Karának hallgatói busszolával mérték fel a Természetvédelmi TDK-tábor '74. keretein belül.
Szeremley Szabolcs archívumából

A csoport 1978-ban. (Hátul áll: Virág Ágnes, Szabó József, Mélypataki Zoltán,
Répási Lajos - Máriássi Ferenc, elõtte Trajter Tamás. Középen: Vincze Ferenc,
Láner Olivér, Gyurkó Péter, Majoros Zsuzsanna, Kasza István, Somodi László,
Szabó Károly, Bettes Éva, Vigyó János. Lent: Lénárt László, Szeremley
Szabolcs, Csorba János, Gyurkó Gábor, Fehérvári Béla)
Gyurkó Péter archívumából
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Létrás-tetõ, 1964 nyarán. A pajta ...
Gyurkó Péter archívumából

... és az egykori pajta helye közelében
épült csûr 1999-ben.
Fotó: Gyúró Lehel
A létrási csûr
1984-ben.
(Szekeres József,
Márton Levente,
Mocsári Ildikó,
Tohai István,
Orosz György,
Drozda Sándor,
Ferenczy Gergely)
Fotó:
Somlóvári
László

A létrási csûr 2000-ben.
(File Gergely, Scheffer János)
Fotó: Botos Zsolt
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A létrási ház
1968-ban.
Gyurkó Péter
archívumából

A létrási ház
az ezredfordulón.
Fotó:
Botos Zsolt

A létrási rét
és a ház
1972-ben.
Fotó:
Gyurkó
Péter
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1999.

2001.
Mamutfogsor, Szt. István-barlang

A Maxi Kupa.
Fotó: Kovács Attila

Az 1975-ben útjára
bocsátott
Marcel Loubens
Vándorkupa.
A Láner Kupa.
Fotó: Kovács Attila
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Tekenõsvölgy,
1982. szeptember.
(Állnak:
Kovács Zsolt,
Galán Mihály,
György Miklós.
Guggolnak:
Hajdú Zsolt,
Ónodi László)
Révész Rita
archívumából

A 30 éves találkozó emléklapja.
Terv: Lénárt László, kivitelezés: Szombathelyi Györgyné
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A 30 éves szervezett miskolci barlangkutatás emlékére rendezett találkozó
résztvevõinek aláírásai. (Lénárt László meghívójának hátlapja.)
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A ¿agañi Bobry csoport meghívója a 20 éves jubileumi ünnepségükre.

Kõlyuk-galyai-barlang, Déli-Bükk

A 40 és az 50 éves találkozók emblémái.
Oláh Sándor grafikái
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50 év barlangkutatás

1983.
február Az elsõ szilárdtest-nyomdetektorok elhelyezése a Létrási-Vizes-barlangban dr. Somogyi György útmutatásai alapján Lénárt László vezetésével.
febr. 4. Meghívót kaptunk a Vöröskereszt tájékoztató beszámolójára a különleges mentõszolgálatok mûködésérõl, a szükséges tárgyi feltételek biztosításáról. Idézetek:
"... az alegység tagjai szenvedélyes barlangászok, erõs fizikumú, bátor és
fegyelmezett sportemberek, kiemelkedõ technikai jártassággal ..."
"... nem kaptunk engedélyt CB rádió vásárlására, mert nem szerepel a felszerelési normában."
A 21 db TGR típusú NDK fejlámpa beszerzésére "... a Bányászati
Anyagellátó Vállalat Központjától ... a megrendelésünket elutasították." A
Borsodi Bányaüzem kölcsönzött volna "21 drb RC 12-es lengyel fejlámpát,
de nem vehettük át, mert bebizonyosodott, hogy barlangi mászás viszonyai
között balesetveszélyes."
"A közös munka árán megvásárolt faház elhelyezésére nem kapott
engedélyt az alegység, pedig ebben minden elhelyezési és raktározási gond
megoldást nyerhetett volna."
márc. 30. A közgyûlésen Gonda Gyula lemondott elnöki és Barlangi Mentõszolgálati vezetõi tisztségérõl, Lénárt László és Papp László elnökjelöltek
közül pedig nagy többséggel Lénárt Lászlót választotta meg a 17 teljes jogú
jelenlévõ.
A mentõszolgálat vezetését Ficsór Lajos vette át 1988-ig. Addigra a tevékenység ellaposodott, az ügy kifáradt, és szervezett mentõszolgálat nem is
volt egészen 1990-ig, amikor a Szepesi-barlangban történt kettõs baleset után
"vezetõségi ülésen határoztunk arról, hogy az Észak-magyarországi Barlangi
Mentõszolgálat újjászervezését megkezdjük."
ápr. - máj. Barlangász önéletrajz-írás és MLBE emblématerv-kampány. Sem az
önéletrajzok, sem az (inkább csak ötletszintû, sem mint kidolgozottnak
nevezhetõ) emblémák felhasználásáról nem találtunk dokumentumot. (Állítólag saját tevékenységünket akartuk a nagyközönséggel ismertetni, kiadványt terveztünk, de a kezdeményezés befulladt.)
máj. 10-19. A NME Bélyeggyûjtõ Körének bélyegbemutatóján Lénárt László
"barlangkutatás" témában állított ki három tablón.
máj. 31. 3000,- Ft támogatást kaptunk a BNP-tõl az ellopott hõmérõk pótlására,
cserébe ígéretet tettünk a mérési eredmények - az eddigi publikációkon felüli
összefoglaló, és ezentúl a BNP-nek megküldött - éves jelentésben való közlésére.

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

101

1983.

jún. 7. Fantasztikus precizitású étrend-, költség- és beszerzési ütemezési tervet
készített Balogh Tamásné, Balogh Éva, Balogh Tamás és Láner Olivér a kutatótábor ellátására. A terv kiterjedt a nyári tábor napjaira, külön kiemelve a
táborverés és a táborbontás napjait, a napi étrendre, a napi anyagszükségletre, a gyorsan romló, a romlandó és az eltartható élelmiszerek napi mennyiségére, az élelmiszerek beszerzési ütemezésére, az egy fõre esõ, a napi és az
összes költségre. Valószínûleg sem azelõtt, sem azóta nem készült hasonló.
A tábor programja egyébként a Létrási-Vizes-barlang felmérése volt
Szenthe István vezetésével.
jún. 14. Nem sikerült Létráson "barlangi mentõszolgálati házat" építeni, pedig
már az alapot is kiástuk. Az eredeti tervben szereplõ "szerszámos kamra" tervei késõbb "emeletes faház"-ra változtak, de erre engedélyt nem kaptunk. (A
házalap a kutatóház fölött, a hegyoldalon kialakított "teraszon" volt kiásva!)
jún. 14. Az MKBT választmánya a csoportunkat - 10 fõ alá csökkent létszáma
miatt - "nem mûködõ"-nek nyilvánította! A válaszunkban jeleztük, hogy a
tényleges MKBT-taglétszámunk 14 fõ!
aug. 10. Az egyesület megnövekedett létszáma és aktivitása, valamint a Kutatóház korlátozott befogadóképessége miatt sátrak felállítására kértünk engedélyt a BNP-tõl.
dec. 30. Feltárás a Jávorkúti-víznyelõbarlangban. A barlangban tapasztalt rendkívüli szárazság miatt az ott túrázó fotós-partinak (Falucskai Zoltán, Kiss János, Szeles István) sikerült szárazon átkelni a az ÉK-i szifonon és kb. 65 m
összhosszban új szakaszt feltárni.
(A Kiss János nevéhez kötõdõ feltárások és felmérések 1984 januárjában
is folytatódtak, és a decemberihez hasonló hosszúságú, elágazó, új szakaszt
eredményeztek.)
dec. 31. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a miskolci szervezett barlangkutatás "hõskorának" nyolc tagja elfogadta egyesületünk tiszteletbeli
tagságát.
Kedves Tomi bácsi!
A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület alapszabálya értelmében tiszteletbeli tagokat választunk. Miután e lehetõségünkkel elsõ alkalommal éltünk,
igyekeztünk azokat megnyerni tiszteletbeli tagként, kik a miskolci barlangkutatás megszervezésével, aktív barlangkutató majd szervezõ munkájukkal lehetõvé tették, hogy mi, fiatalok, folyamatosan egyre tapasztaltabban,
egyre erõsebb barlangkutató csoportban végezhessük kedvenc tevékenységünket. A tiszteletbeli tagságodról szóló oklevelet 1984. január 25-én 18.00
órakor kezdõdõ közgyûlésünkön szeretnénk átadni. Ha van rá lehetõséged, ké-
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50 év barlangkutatás

rünk, gyere el a TIT helyiségébe (Szécheny u. 14., a Capri cukrászda felett).
Kérjük, hogy eddig tapasztalt segítõkészségedet ezután se vondd meg csoportunktól. Ígérjük, hogy csoportunk jelentõs rendezvényeirõl, tevékenységérõl
ezután is folyamatosan értesítünk.
A M. L. Bg.kut. Egy. nevében kívánok
Jó szerencsét!
Lénárt László elnök
Miskolc, 1983. december 31.
(Kapták: Balogh Tamás, Borbély Sándor, Láner Olivér, Kuchta Gyula,
Szabadkay Béla, Tapasztó György, Veit István, Veit Sándor)
Az évközbeni bontásaink a Szepesi-barlangban, a Kajla-bérci-barlangban és a
Nagy-Mogyorós-barlangban nem jártak számottevõ eredménnyel. Érdemi feltáró
munka elsõsorban a Létrási-Vizes-barlangban folyt. Döntõen a nyári tábor ideje
(augusztus 14-27.) alatt a Vértes-ágból nyíló Y-ág végén bontottunk. Elõbb a
munkahelyet tettük "kényelmessé", a törmelékbe mintegy 8 m hosszú közlekedõfolyosót vágva, majd egy szifont átbontva egy 2x2 méteres termecskéig összesen
kb. 16 m hosszan jutottunk elõre. Itt a katasztrofális levegõhiány miatt a munka
leállt. A feltárt szakasz egy igen érdekes járatbecsatlakozás: egy bejövõ fosszilis
patakmeder - kár, hogy nem tudjuk bontani a körülmények miatt. Fénykép és
felmérés ebben az évben még nem készült róla. A munkavégzésben legaktívabban
Kovács Zsolt, Ónodi László, Szekeres József, Szabó Tamás, Tohai István és
Drozda Sándor vettek részt.
Több kisebb üreg (Boldogkõvár, Ómassa, Ágasvár, Esztramos) felmérésén
kívül elkezdtük a Létrási-Vizes-barlang térképezését, újrafelmérését. Elsõ részeredményeket a Háromszög-terem - Vértes-terem - Twist-terem, illetve a Vértesterem - Vértes-ág szakaszról közöltünk. A méréseket falba fúrt fix pontokkal,
Szenthe István vezetésével végeztük.
Az év folyamán a Létrási-Vizes-barlangba 15, a felszíni forrásba 2, az Annamésztufabarlangba 5, a Miskolc-Tapolcai Tavas-barlangba 3, a Szepesi-barlangba
10, az István-lápai-barlangba pedig 4 szilárdtest-nyomdetektoros eszközt telepítettünk dr. Somogyi György (ATOMKI, Debrecen) vezetésével. Ezzel megkezdõdtek barlangjainkban a radonmérések, amelyek többször megváltozott helyen
és körülmények között, de sokáig valamilyen formában folytak, és a '90-es évek
közepén befejezõdtek. (Létrási-Vizes-barlang: 1992 végéig, Rejtek-forrás: 1997
végéig, István-barlang: 1998 végéig.)
A MKBT "negatív elismeréseként" értékeltük, hogy csoportunk jelentését az
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OKTH-MKBT viták miatt az 1982-es Cholnoky-pályázatról kizárta.
Az MKBT a barlangi kutatásvezetõi tanfolyam alóli felmentést, illetve a
kutatásvezetõi igazolványt dr. Gyurkó Péter, Lénárt László, Majoros Zsuzsanna
és Szeremley Szabolcs részére adta meg, így barlangi kutatásvezetõi gondjaink
néhány évre megoldódtak.
1984.
jan. 14. Újabb szakaszokat sikerült bejárni (Kiss János, Falucskai Zoltán, Veit
Péter) a Jávorkúti-víznyelõbarlang decemberben feltárt szakaszán túl, egy agyagszifonig. Az új részek hossza kb. 80 m. Térképvázlatát és fotódokumentációját is elkészítettük (Kiss János, Repei Róbert, Koncz Lajos).
jan. 25. Átadtuk az emléklapokat a közgyûlésen a választott tiszteletbeli tagjainknak.
márc. 10. A Szepesi-barlang Nyugati-ágának bontására indult csapat nehéz laposkúszással, de szárazon átjutott az ág végét addig jelentõ szifonon. Az újonnan felfedezett barlangrészbõl kb. 300 métert bejártak. Számos kürtõt és
tágas folyosókat találtak, valamint denevéreket is, amelyek egy még
ismeretlen bejáraton érkezhettek. A feltáró túra résztvevõi Ferenczy Gergely,
Kiss János és Tohai István voltak. A térképezési munkálatokban késõbb
Repei Róbert, Drozda Sándor, Kovács Zsolt és Veit Péter is részt vett.
Felmérni csak kb. harmadát sikerült az új járatoknak, mert a szifon ismét víz
alá került.
(Érdekesség, hogy ekkor került a szifonon túli részbe az a teáskanna,
amelyet 1993-ban a barlangösszeköttetés megtalálásának bizonyítására
hoztak ki magukkal a Láner-barlang felõl átjutók.)
márc. 27. A BNP-nek (dr. Bartucz Ferenc igazgatónak) címzett levélben több
elvégzendõ munkára, feladatra tettünk javaslatot, illetve felajánlást:
1. A Róka-kút túlfolyójának átépítése saját erõbõl.
2. Szerszámos kamra építéséhez "társadalmi munka".
3. Szobafestés, takarítást követõ szobacsere Létráson.
4. A Létrási-Vizes-bg. lezárása, a tervet mellékeltük.
5. Csepegésmérési, denevérszámlálási, hõmérsékleti és vízszint adatok
felajánlása.
6. A lillafüredi idegenforgalmi barlangok takarítása.
7. Az István-barlang mohátlanítása térítés ellenében.
8. Az István- és az Anna-barlang kopogózása.
9. A Szeleta-barlanghoz készített tablók kihelyezése.
10. A Bükköt bemutató geológiai-barlangtani kiállítás létrehozásában
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való részvétel.
11. Észak-magyarországi barlangokról szóló kiadvány megírása,
szerkesztése.
12. Tájékoztató táblák fõutak menti kihelyezése.
május A "Magyarország barlangtérképei" sorozatban készülõ "Jávorkúti-víznyelõbarlang" címû kiadvány lektorálását Borbély Sándor és Kuchta Gyula
- a miskolciakra nézve sértõ fogalmazás miatt - nem vállalta.
jún. 30. Késõbb Lénárt László írt (nem túl pozitív) lektori véleményt a Kárpát
József által összeállított anyagról. A térkép végül megjelent (Magyarország
barlangtérképei, 6., 1986.), és tartalmazza a Kiss János és Repei Róbert által
felfedezett és felmért kb. 130 méternyi szakaszt, a feltárók említésével
együtt.
jún. 29. - júl. 1. Az MKBT XXIX. Vándorgyûlése Ódor-váron. Két csapatunk
indult a Marcel Loubens Kupáért, emellett túráztunk a Hajnóczy- és az
Ódor-vári-barlangban.
júl. 6-8. Az Alba Regia Barlangkutató Csoport vendégeiként Csõszpusztán jártunk (dr. Lénárt László, Kiss János, Kovács Zsolt, Márton Levente, Révész
Rita, Tohai István). Túráztunk az Alba Regia-barlangban és a Bongó-zsombolyban.
júl. 25. A Denevér Barlangkutató Csoport (Krajecz Mihály) nyílt barlangi napjához kérte túravezetõi segítségünket a Szepesi- és a Létrási-Vizes-barlangba. Ez a számunkra nem túl sok elõnyt szolgáltató "együttmûködés" 1990-ig,
a Szepesi-barlang kettõs balesetéig tartott, akkor megszakadt.
júl. 31. Válaszlevelet írtunk dr. Bartucz Ferenc igazgatónak (BNP), aki Viktor
Róbert (létrás-tetõi) gondnok panaszai alapján szemrehányó levélben kért
magyarázatot a barlangkutatók "engedetlen" magatartására. A válaszlevélben
hangsúlyoztuk, hogy éppen a bennünket vádoló gondnok viselkedése és
együttmûködésre képtelen hozzáállása a gond.
júl. 31. Szerzõdést írtunk alá a BNP-vel a Létrási-Vizes-barlang lezárására.
aug. 11-26. Az évi rendes nyári kutatótábor célja a Szepesi-barlangban feltárt új
szakasz Spirál - Speizi - Iker-tebri - Nagy-Mogyorós felõli feltárása, a Létrási-Vizes lezárása és a szakaszos hidrogeológiai-klimatológiai mérések folytatása. A Spirál-barlang bontását Lénárt László javasolta, és a táboron a
munkát végig õ vezette. Ennek kapcsán a Spirál-barlang bejáratából kb. 30
köbméter törmeléket termeltünk ki, de a belsõ szakaszból is szállítottunk ki.
Ideiglenes ácsolatokat építettünk, és újrakezdtük az '50-es években felhagyott bontást. A tábor végére már kb. 10 méteres továbbjutást értünk el.
A tábor elején lengyel barlangkutatók jártak többek között a Fekete- és a
Vizes-barlangban Szekeres József vezetésével.
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szept. 13-16. A 20 éves szervezett miskolci egyetemi barlangkutatás alkalmából
rendezett "Oktatási intézmények karszt- és barlangkutató tevékenységének
tudományos eredményei" címû konferenciát szállás nyújtásával, barlangi
túravezetéssel, a baráti találkozó szervezésével és lebonyolításával (is) segítettük, támogattuk, valamint dr. Lénárt László, Majoros Zsuzsanna, Miklós
Gábor, Szabó Tamás, Szepessy Kornél, Szeremley Szabolcs, Veres Lajos tartott (részben egyedül, részben társszerzõvel) 11 elõadást. A diaparádén vetítettünk, a kiállításhoz anyagokat (bélyeg, képeslap, ásvány, dokumentációk)
adtunk. Ugyancsak nagyfokú segítséget adott cikkek írásával Borbély
Sándor, dr. Lénárt László és Majoros Zsuzsanna, lektorálással pedig Balogh
Tamás és Láner Olivér "A miskolci egyetemi karszt- és barlangkutatás
résztvevõi, eseményei, eredményei, 1964-1984." címû kiadvány
elõállításához.
október elején a Létrási-Vizes-barlang lezárásának mûszaki átadása elõtt megrongálták a barlangajtót. A sarokpántokat lefeszítették, és az I-es bejárat
friss, még meg nem kötött betonozását részben szétverték.
nov. 11. Engedélyt kértünk az OKTH Ém.-i Felügyelõsége igazgatójától (Gavallér Istvántól) rendszeres klimatológiai mérésekre az Anna-barlangban
(Szabó Tamás, Ferenczy Balázs, Veit Péter). Mérések voltak, egy 24-órás is,
azonban a középiskolai dolgozat végül - Szabó Tamás balesete miatt - nem
készült el. Az adatok egy lámpaflóra publikációban késõbb megjelentek.
Az év során Lénárt László a "Létrási-Vizes-barlang komplex barlangtani vizsgálata" címû értekezésével egyetemi doktori címet szerzett.
1985.
Feltáró munkánkban a hatalmas munkavégzés mellett szerencsénk is volt, ezzel együtt az utóbbi idõszak legsikeresebb éve volt ez.
A '60-as évek végének feltárásai (Speizi, Szamentu) óta külszínrõl nem jutottunk be új barlangba. Kis barlangból "csináltunk" nagyot az elmúlt idõszakban:
ilyen volt az Útmenti-barlang 1976-ban vagy a Kajla-zsomboly a '80-as évek elején. Nagy barlangot is sikerült növelnünk: a Létrási-Vizes-barlang Búvár-ágát
1978-ban, a Szepesi-barlang Nyugati-ágának Homok-szifonja utáni részt 1984ben tártuk fel.
Az 1985-ös év feltárásai határesetet jelentenek: a tapolcai felhagyott bányában
egykor nyilvántartásba vett Fecske-lyuk 3-4 m hosszú volt - jelenleg kb. 210 m.
Az '50-es évek elején feltárt Spirál-barlang mélysége 14 m, a hossza 43 m volt. A
végponton levõ törmelék eltávolítása után talált szûkületen átjutva a barlang új
adatai közelítõleg: 69 m, illetve 400 m. A feltárás mellett új bejárati ácsolatot ké-
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szítettünk, valamint teljesen "átrendeztük" a régi Spirál-barlangot. (Új lejárat,
csaknem betemetett termek, teljesen kibontott, addig eltömõdött járatok stb.) Az
új részek helyzete, jellege, méretei, a kõzet dõlésiránya mind-mind a Szepesi-barlanggal való kapcsolatra utaltak. Az elért sikerek újabb lendületet adtak a feltáró
munkának.
Az év folyamán a tudományos kutatómunka a szokott tempóban és eredménnyel folyt. A radonmérések részben bõvültek, részben külföldön is bemutatásra kerültek külsõ tagtársunk jóvoltából. A hõmérsékletméréseket részben bõvítettük, részben - mivel a hõmérõket az Anna-barlangból ellopták - szûkítettük.
A vízszintméréseket és csepegésméréseket folytattuk, utóbbiból szakelõadást is
tartottunk. A denevérmegfigyeléseket biológus vezetésével folytattuk. Hozzákezdtünk a lámpaflóra eltávolítási lehetõségének vizsgálatához.
jan. 17. Türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 58. évében meghalt
Láner Olivér bányaipari geodéta és technikus. (Eredetileg orvosnak készült,
de az orvosi egyetemrõl végzõs hallgatóként távolították el, politikai okokból.) Munkahelyén érte a halál, élete utolsó percéig dolgozott. Személyében
a miskolci és a magyar barlangkutatás egyik kiemelkedõ személyét vesztettük el, aki a barlangkutatás érdekében több mint három évtizeden át hatalmas
munkát végzett mind terepen, mind pedig a szervezés, nevelés, oktatás terén.
(A Majoros Zsuzsanna és dr. Lénárt László által írt nekrológja a Karszt és
Barlang 1985. évi számának 76. oldalán olvasható.)
február Közgyûlés:
Lénárt László javaslatára a Spirál-barlangot ezentúl Láner Olivér-barlangnak fogjuk nevezni.
Szekeres József tagsága törlésének megvitatása! Szekeres József a létrási
házban lakott (ideiglenesen, az engedélyünkkel), de majdnem felgyújtotta. Megégett több bútor, õ pedig súlyos égési sérüléseket szenvedett. Ijedtében elrohant, otthagyva csapot-papot, s csak a véletlenen
múlt, hogy a tûz magától bealudt.) Ezen a közgyûlésen próbaidõre bocsátottuk.
Jutalmazások: Galán Mihály, Ferenczy Gergely, Ferenczy Balázs és
Orosz György könyvjutalmat kaptak.
febr. 13. Engedélyt kaptunk az OKTH Ém.-i Felügyelõségétõl a Létrási-lápa
teljes, általános feltáró és radiológiai kutatására. Kutatásvezetõ: dr. Lénárt
László, kutatásirányítók: Veres Lajos, Galán Mihály, Tohai István. Engedélyt
kaptunk a Kajla-zsomboly feltáró kutatására is. Kut.vez.: dr. Lénárt László,
kut.ir.: Kovács Zsolt, Márton Levente.
febr. 26. Engedélyt kaptunk az OKTH Ém.-i Felügyelõségétõl az István-, az
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Anna- és a Miskolc-Tapolcai Tavas-barlang általános, de elsõsorban radiológiai kutatására. Kutatásvezetõ: dr. Lénárt László, kutatásirányítók: Kiss
János, Szabó Tamás, Ferenczy Balázs.
márc. 9-érõl 10-re virradó éjjelen a Baradlában tettünk egy hosszútúrát. Bemenetkor az Acheronon hatalmas szennyhab vonult lefelé, melynek a nyomait
észleltük. A Morea-hegy alatti zuhogónál 2 m-es habrétegben "gyönyörködtünk". Ennek egy része a járdát is elérte. Visszafelé jövetkor már alig-alig
volt észrevehetõ a szennyezés. Az esetet jelentettük a barlang igazgatójának.
ápr. 14. A BNP kérésére rövid összefoglaló értékelést küldtünk az Anna-mésztufabarlang idegenforgalmi részének bõvítési elképzeléseirõl. A késõbb részletesen és több variációban is megkért terv meg is valósult: a barlang feletti
használaton kívüli pincében barlangföldtani állandó kiállítás nyílt. Megtekintését a barlang vendégei az újonnan vágott tárón át, egy módosított, járatismétléseket nem tartalmazó útvonal végén tehették meg a barlanglátogatás
befejezéseként.
(Bár a Bükki Nemzeti Park a kiállítás állandó bõvítését is tervezte, de sajnos nem lett hosszú életû. A barlangi klímát a kiállított tablók nem bírták,
penészedtek, tönkre mentek. A kiállítási anyag ilyen ütemû romlásának kijavítására nem volt pénz. Az ezredfordulón a már régen nem üzemelõ, ócska
villanyszerelési anyagokat és az egykori kiállítás roncsait tartalmazó pincét a
BNP kiüríttette, kitakaríttatta, végleg bezárta.)
máj. 2. Júliusra meghívtunk hét krakkói barlangkutatót.
nyár Utánpótlásunk egyik lehetséges megoldásaként dr. Lénárt László kezdeményezésére és vezetésével beindítottuk a "Kis barlangkutatók baráti körét".
A résztvevõk számára rendszeres foglalkoztatást biztosítottunk. Közülük
több fiatal késõbb igen aktív tagunkká vált. (Pl.: Reusz Géza és Reusz Gábor, Nagy Flórián, Bogsán Ákos, Balla Béla, ...) A "kis barlangászokkal"
dr. Lénárt Lászlón kívül legtöbbet Balla Béláné és Timkó Attila foglalkozott,
de sokan mások is részt vettek a túrákon, foglalkozásokon. Révész Rita
szakdolgozatának témaválasztásához is hozzájárultak a "kis barlangászok".
A foglalkozások kb. 1990-ig tartottak, és mivel a fiatalok oktatására, az
utánpótlás nevelésére a csoportban mindig is megvolt az igény, 1993-tól,
megváltozott formában, a rendszeres nyári gyerektáborokban éledt újra a
"kis barlangászok" hagyománya.
jún. 28-30. A Jósvafõn megrendezett vándorgyûlésére 24-en mentünk el. Jártunk a Baradla- és a Béke-barlangban és részt vettünk a Baradla jósvafõi bejáratánál elhelyezett emléktábla avatásán. Indultunk a Marcel Loubens Kupán, ahol 12 csapat közül a hetedik helyet szereztük meg úgy, hogy öt csapat
feladta küzdelmet. A csapatunk összetétele a következõ volt: Kovács Zsolt,
Tohai István, Ferenczy Balázs. Szombaton délután a barlangkutatással kap-
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csolatos szakelõadások után került sor az elõzõ évi Cholnoky-pályázat díjainak átadására, ahol a második helyért járó emléklapot és díjat vehettük át.
júl. 23-án 16 óra 30 perckor Budapestrõl elindult az I. Pierre Saint Martin expedíció Ausztrián, NSZK-n át Franciaországba. Célja Marcel Loubens síremlékének megkoszorúzása, a baleset helyének megismerése volt. (Emellett biológiai, geológiai és geodéziai feltárásokat, illetve méréseket is terveztek.) Az
egyesületünkbõl delegált résztvevõk Galán Mihály és Tohai István voltak. A
túrán Tohai István közel 1000 méterig jutott le, így õ lett az akkori magyar
mélységi rekorder.
aug. 17. Kóra Károly a ¿agañi speleoklub meghívására egy magas-tátrai táborban vett részt augusztus 10-21. között. Ez alkalommal 6 czêstochowai és 1
¿agañi barlangkutatóval a Pod Want¹ barlangban is járt.
szept. 11. Benyújtottuk az idõközbeni rongálások miatt 30.000,- Ft-ra megnövelt összegû számlát a BNP-nek a Létrási-Vizes-barlang bejáratának lezárásáról. A munkát 1984-ben kezdtük meg, de az ajtók forgóit lefeszítették az
ajtók felrakása elõtt. Ezt most sikerült végre rendbe rakni.
szept. 20. A hatvani Bajza József Gimnázium Országjáró Diákköre jelentkezett
a Létrási-Vizes-barlang bejárására október 19-re és 20-ára Nagy János túravezetésével. (Késõbb az õ nevéhez fûzõdött az egyesületen belül megalakult,
bár csak igen rövid ideig létezett Hatvani-csoport létrehozása.)
szept. 30. A BNP elfogadta a Létrási-Vizes-barlang létráinak és hídjainak építésérõl küldött árajánlatunkat. A tervezett munkák a Hágcsós-terem feletti híd,
a hágcsós-termi létra, az Ablakhoz felvezetõ és a kapás-ági létra, a Sóhajokhídja, valamint a Tó fölötti kötélzet cseréje, felújítása voltak, amik elsõsorban a meglévõ eszközök pótlását, illetve kiegészítését jelentették.
dec. 8. Ferenczy Gergely és Kiss János átküzdötte magát a Láner Olivér- (Spirál-) barlang "vetkõztetõ" szûkületén, és felfedezte a meredek aknákkal lefelé (a Szepesi-barlang felé) tartó, jelentõs méretû új részeket.
1986.
Az István-barlang növényesedésének vizsgálata során a reflektorok hõmérsékletemelõ hatását vizsgáltuk nagy részletességgel. Megállapítottuk, hogy a nagyteljesítményû reflektoroktól 50 cm távolságban 20-30 C°-os hõmérsékletemelkedés is lehetséges a levegõben, de még a talaj is 2-5 C°-ot melegszik a lámpák
erõsségének és a megvilágítás szögének függvényében.
A Szepesi-barlang Nyugati-ága újrafelmérésének elsõdleges célja volt a tufaszintek követése, egymáshoz való viszonyának tisztázása. Ennek érdekében ké-
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szült egy torzított hosszmetszeti térkép, melyen a járat formáját ábrázoltuk. Természetesen a munka során szerepelt elképzelésünkben az is, hogy az ágról részletes, az eddiginél pontosabb felmérés készüljön, mely megkönnyíti az új részek
bekapcsolásáért végzett munkát. Dr. Lénárt László javaslatára a munkát Ferenczy
Gergely és Repei Róbert végezte, geológus-kompasz és mérõszalag felhasználásával.
A Láner Olivér-barlang végpontján több mint 500 munkaórában próbáltunk
továbbjutást kierõszakolni Ferenczy Gergely vezetésével, de próbálkozásainkat
nem kísérte szerencse.
A hatvani barlangkutatók "Orion" néven Nagy János vezetésével egyesületünkön belül terveztek önálló barlangkutató csoportot alapítani.
január Kétnapos túrán vett részt az István-lápai-barlangban Albert László, File
Ferenc, Kóra Károly és Vadász István. Ekkor került sor a Zeg-zug-ág
végének bontására minden különösebb eredmény nélkül.
február Dr. Gyurkó Péter kezdeményezésére az Egyesület megalapította a Láner Olivér Vándorkupát (aláírók: dr. Lénárt László, dr. Gyurkó Péter, Kovács
Zsolt, Ónodi László). Célja: a barlangkutatásért és az egyesületi közösségért
legtöbbet tevõ, magatartásával kiemelkedõ kutatótársunk jutalmazása.
febr. 5. Évi rendes közgyûlésünkön a tavaly elhunyt Láner Olivért örökös tiszteletbeli elnöknek választottuk.
febr. 6. Az MKBT Ém.-i Ter. Szerv. jutalmazásra terjesztette fel a csoportunkat.
Végül az MKBT két tagunkat jutalmazta egész évi munkája alapján, dr. Lénárt László pedig "Kiváló munkáért" miniszteri kitüntetést kapott az MKBT
75 éves jubileumi közgyûlésén.
febr. 24. Camille Ek belgiumi egyetemi tanár vezetésével végeztünk CO2 méréseket a Létrási-Vizes-barlang belsõ részében. Ezen vizsgálataink részben annak térbeli kiterjedésére szolgáltattak volna adatokat, részben denevérökológiai vizsgálatok alapját képezhették volna. Sajnos a vizsgálathoz felhasználható, karakterisztikus eltéréseket nem tapasztaltunk.
márc. 14. Levélben kértük a BNP segítségét a '85 végén feltárt Spirál- (Láner
Olivér-) barlang jelentõs méretû és jelentõségû további részeinek feltáró kutatásához és tudományos feldolgozásához. A kéréseink:
· a megnövekedett létrási forgalom miatt a kutatóház bõvítése raktárral,
cserépkályha építése a szobába,
· anyagi támogatás a barlangbejárat megfelelõ kiépítéséhez,
· anyagi támogatás a barlangjáráshoz szükséges felszerelések vásárlásához (ruha, világítás),
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anyagi támogatás a továbbkutatáshoz (szerszámok, mérõeszközök).

márc. 22. A fokozottan védett barlangok körébe javasoljuk a Láner Olivér-barlang és a Fecske-lyuk felvételét.
ápr. 9. Az MKBT elnökségi ülése elfogadta javaslatunkat, miszerint a Létrástetõi-barlang nevét hivatalosan is változtassuk az eredeti felfedezõkre jobban
utaló, a gyakorlatban elterjedt, szélesebb körben használt Szepessy-barlangra!
(Az azonban, hogy hogyan kell helyesen írni a nevet, még ma sem
tisztázódott. Nem tudjuk biztosan ugyanis, hogy Szepesi vagy Szepessy
Zoltánnak kell-e írni a nevét a tragikus sorsú mérnöknek, akinek - a legenda
szerint - a felesége jelölte ki egykor a barlang bejáratának a helyét.)
ápr. 29. Két nagyobb amatõr társaság is bejelentkezett Létrási-Vizes-túrára.
(Bõhm Tamás orvostanhallgató és turista ismerõsei, valamint Nagy János a
jászfényszarui ORION gyárból 20-fõs érdeklõdõ csapattal.)
máj. 7. A BNP az április 10-i helyszíni egyeztetés alapján megrendeli a LétrásiVizes elõtti hordalékfogó gátak megépítését.
máj. 13. Az MKBT elnökségi ülésének egyik napirendi pontja: "Javaslat barlangász központok létesítésére" volt. Az Adamkó Péter által benyújtott elõterjesztésben a javasolt három központ közül az egyik a Bükk Nagy-fennsíkján
létesülne késõbb kijelölendõ helyen. Az MKBT ezeket külsõ támogatással
építette volna meg, ha megvalósultak volna. (A Kossuth-barlang és a Pálvölgyi-barlang elõtere volt a másik két helyszín.)
nyár Aktívan részt vettünk a MAFILM, az MTV és az OKTH által készített,
Magyarország barlangjairól szóló film forgatási munkálataiban, a felvételek
elkészítésében közremûködve szervezõként, túravezetõként és segítettünk a
barlangok bevilágításához szükséges eszközök be- és kiszállításában. Felvételek a Bükkben, Aggtelek környékén, az Alsó-hegyen és Esztramoson voltak, miskolci, létrási, aggteleki és szilvásváradi központokból indulva. A különbözõ helyszíneken változó létszámmal számos tagunk segédkezett, de
voltak, akik a kéthónapos forgatáson végig részt vettek. (Pl. Nagy Flórián,
vagy dr. Lénárt László. Az õ neve az elkészült film mindkét részében szakértõként van feltüntetve.)
jún. 18. Meglepetésszerûen, miközben mi még az elõzõ évi barlangfelfedezések
lázában égtünk és a további kutatások helyét és módját tervezgettük, a Bükki
Nemzeti Park (dr. Bartucz Ferenc igazgató) megpróbált kitenni bennünket a
létrási házból a "megnövekedett idegenforgalomra" hivatkozva. Az elõzetes
megbeszélés nélkül aláírásra megküldött megállapodás szerint megszûnt volna a külön szobánk, bár a ház igénybevételénél az egyesület elsõbbséget "élvezne". Az általunk eddig a bútorokra fordított összeget a BNP természete-
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sen megtérítené. A kutatóház használatáért ezentúl 20,- Ft/fõ/éjszaka térítési
díjat kellene fizetnünk, de a BNP szükség szerint felülvizsgálva a helyzetet
ettõl a megállapodástól is elállhatna. A válaszban 34 éves amatõr (azaz ellenszolgáltatás nélküli) barlangkutató tevékenységünkre, kiemelkedõ szakmai
sikereinkre és a valóságban nulla idegenforgalomra való hivatkozással a javaslatokat udvariasan, de határozottan visszautasítottuk.
jún. 28. A Cholnoky-pályázaton egyesületünk a III. helyezést érte el. Az ezzel
járó oklevelet és 4000,- Ft-ot az egyesület nevében dr. Lénárt László vette át
a Pál-völgyi-barlangnál a barlangnapon.
jún. 29. - júl. 11. Kb. 20 fõs drezdai csoportot láttunk vendégül Létráson. (Vezetõjük Roland Winkelhöfer volt.)
júliustól Szerda helyett csütörtökre helyeztük át a heti csoportgyûlések idõpontját. (Az eredetileg - az '50-es évektõl - péntekenként megtartott gyûlések a
szabadszombat bevezetésekor kerültek át szerdára.) A gyûléseket továbbra is
minden héten megtartottuk, általában a TIT helyiségében, kivéve a júliusaugusztus hónapokat, amikor mindig más helyen, alkalmilag valaki (Gyurkó
Péter, ...) lakásán.
aug. 9-23. Nyári táborunkat Létrás-tetõn tartottuk, ahol több mint 70-en fordultak meg. Ez idõszak alatt Barlangjáró I. tanfolyamot szerveztünk, melyen
20-an (egyesületünkbõl 15-en) tettek sikeres vizsgát. Elhelyeztük Láner
Olivér emléktábláját, és elsõ alkalommal dr. Gyurkó Péternek ítéltük oda a
Láner Olivér Kupát. (A Kupát eddig elnyertek listája a "Jutalmazások" címû
fejezetben található.)
szeptember A BNP megbízásából három hordalékfogó gátat készítettünk a Létrási-Vizes-barlang bejáratánál, a befolyó patak medrébe. A munkát határidõre és megbízóink megelégedésére végeztük el, elsõsorban dr. Gyurkó Péter
példamutató vezetésével.
okt. 21. Szerzõdésben vállaltuk a Szegedi Közlekedési Vállalat lillafüredi szakszervezeti üdülõje (Erzsébet sétány 7. sz.) alatti barlang- és pincerendszer
kitisztítását, kopogózását és geodéziai felmérését. A takarítás megszervezõje
és egyik legaktívabb résztvevõje Nagy Zsuzsanna volt, a geodéziai felméréssel Kovács Zsolt foglalkozott. A munkát decemberben végeztük el.
okt. 30. Vezetõségi ülés: az MKBT Ém.-i Ter. Szerv. csoportunkból dr. Gyurkó
Pétert és Nagy Flóriánt részesítette pénzjutalomban.
nov. 11. A MAFILM-nek elküldtük a bükki és aggteleki barlangok filmezésekor
használt barlangász technikákról szóló végsõ számlánkat 9952,- Ft-ról. (Az
eredeti - eszközelhasználódásból eredõ - összeget, 42.506,- Ft-ot, a
MAFILM nem fogadta el, nem fizette ki!)
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nov. - dec. Az év végén a Létrási-Vizes-barlangban a Búvár-ág szifonját nyitva
találtuk, így annak fõ ágát teljes hosszában (kb. 300-350 m) egy vízzel telt
szifonig bejártuk. Mintegy 30 méteres új szakaszt is talált Vadász István és
Nagy Zsuzsanna egy sziklaél lekalapálásával. Ezek után igyekeztünk minden
embert mozgósítani, így egy hét múlva fotó-, bejáró- és mérõtúra indult a
barlangba. Kb. 80 méternyi poligont vettünk fel. Többször nem tudtunk mérni ember- és idõhiány miatt, aztán pedig már lezárt a szifon. Az új rész gazdag formakincse és fantasztikus képzõdményei figyelemre méltóak. A szifon
november 15. és december 13. között volt nyitva, s bezáródását látszólag
semmi sem indokolta, mert a meginduló hóolvadás elõtt zárt le rendkívül
gyorsan. Úgy tûnik, a Tó vízszintjéhez nem lehet egyértelmûen kötni a szifon vízszintjének változását.
dec. 5-7. A Bobry Barlangászklub megalakulásának 20 éves évfordulóján, Kóra
Károly és Vadász István képviselte a csoportunkat ¯agañ-ban.
december A Szepesi-barlang Nyugati-ága legutolsó szifonjának idõleges megnyílása után megpróbáltunk újabb járatokat feltárni. Néhány méteres új szakasz után nagyméretû kürtõbe mászott fel Vadász István, de egy szerencsés
kimenetelû kõomlás és egy esés jellegû leugrás megakadályozta a további
kutatást.
(Késõbb már senki nem kereste fel ezt a részt még egyszer, bár az 1993as sikeres összebontáskor ezen a kürtõn keresztül vezetett az út a Lánerbarlangból a Szepesi-barlangba.)
1987.
Mivel a TIT Miskolci Városi Szervezetének épületét renoválták, így gyûléseinknek évközben elõbb a Vörösmarty Mûvelõdési Ház adott otthont, decembertõl
pedig a Kossuth Gimnáziumban tartottuk meg.
febr. 12. Nagy Flórán és File Ferenc jelentkeztek az egyesületbõl a bódvaszilasi
Barlangjáró II. tanfolyamra, és sikeresen el is végezték.
febr. 20. Kértük a BNP-t intézkedjen a szakszerûtlenül foglalt forrás, a Rókakút rendbehozataláról, mivel ez a létrási ház víznyerõ helye.
febr. 20. Jutalmazás a közgyûlésen: Ferenczy Gergely, Nagy Zsuzsanna, File
Ferenc, Vadász István 500-500,- Ft pénzjutalmat kapott, Nagy Flóriánt az
MKBT Ém.-i Ter. Szerv. pénzjutalma mellett az egyesület könyvjutalomban
is részesítette.
febr. 27. Közgyûlési határozat: tagrevízió. Felszólító leveleket küldtünk a közgyûlésen meg nem jelenteknek. Ekkor került sor Szekeres József kizárására
is a barlangászathoz méltatlan viselkedése miatt.

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

113

1987.

márc. 3. Felkérést kaptunk a BNP-tõl a Tuskós- és a Kis-Mogyorós-barlangok
bejáratának védõkorláttal való ellátására.
márc. 4. Munka közben, detektorcserérõl visszatérõben a Hajnóczy-barlangban
meghalt dr. Somogyi György. (Ugyanebben az évben halt meg Lukácsik József is.)
márc. 27. Az MKBT az egyesületet a sokéves, jól dokumentált, sokirányú tudományos barlangkutató tevékenységért, kiemelten a Létrási-Vizes-barlang
klimatológiai, hidrogeológiai, geológiai, biológiai kutatásáért, azok dokumentálásáért a közgyûlésén Kadiè Ottokár Emléklappal tüntette ki.
jún. 2. Wroc³awi barlangászok jelentkeztek ismételt kapcsolatfelvételre, június
27. - július 6. közötti expedícióra, István-lápai-, Vizes-, Pénzpataki-barlang
beli túrákra, 15 fõvel. Kb. ugyanakkor (június 20. - július 3.) drezdai
barlangkutatókat is fogadtunk.
jún. 26-28. Barlangnap a Bükki Nemzeti Parkkal közös szervezésben Létrás-tetõn. Barlangtúrák, a Marcel Loubens Kupa versenyei, elõadások és tombola
volt a program, valamint emléklapok, ill. a recski bányából származó "barlangi" oolitok is átadásra kerültek. Ez alkalomra az OKTH Barlangtani Intézete készített egy nagyméretû térképlapot, melyen a Bükk-hegység barlangokban leggazdagabb területén a barlangbejáratok vannak feltüntetve. Mindezek ellenére gyengén sikerült a rendezvény. Sajnos a vezetni képes tagjaink
oly mértékben maradtak távol, hogy ez a leszállások megszervezésében komoly problémát okozott. A túraismertetõ füzet sem készült el. A Marcel Loubens Kupa versenye már valamivel jobban sikerült, a versenyfeladat ötlete
pedig (a Létrási-Vizes-barlang legszûkebb részeiben is "megsétáltatott" 1,4
méter hosszú fenyõstomp) remek volt.
augusztus A nyári kutatótáborról írtuk: "a Speizi újraácsolásába kísérletképpen
kezdtünk bele. Körülbelül 1 köbméter föld kitermelése után körülácsoltuk a
beomlott barlang bejárati részét, hogy majd a tavaszi hóolvadás és esõzés után maradjon valami belõle. (Akkorra beomlott, így nem kívánunk ezzel a
lyukkal foglalkozni.)"
(Ennek ellenére évekkel késõbb a barlangbejáratot ismét kiástuk, a 2000.
évben pedig a BNPI megbízásából a bejárati ácsolat helyett 8 m mély, terméskõvel kifalazott aknát készítettek Bátori Károly és társai. A barlang azóta
is az egyik perspektivikus bejutási pontja a még ma is csak részleteiben ismert, feltételezett Létrás-tetõ - István-lápa közötti barlangrendszer szintes
szakaszának.)
aug. 29-30. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának megbízásából életvédelmi
korlátokat készítettünk a Kis-Mogyorós- és a Tuskós-barlang bejáratához. 40
cm mélységû betontuskókba állítottuk be az elõzõleg vásárolt csövekbõl he-
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gesztett védõkorlátot. A munkákban Ónodi László, File Ferenc, Reusz Géza,
Nagy Flórián és Nagy Zsuzsanna vettek részt. Rákövetkezõ héten a munkálatok befejezéseként barnára festettük mindkét korlátot.
szept. 3. Megküldtük a számlát (6464,- Ft) a Tuskós- és a Kis-Mogyorósbarlang bejáratának védõkorláttal történõ ellátásáról a BNP-nek.
okt. 6. Pár kutatási terv, ami azóta sem valósult meg:
1. Az István-barlang új bejáratának kitûzése.
2. Tájékoztató táblák a jelentõsebb barlangjainkhoz (Vizes, Szepesi, István-lápai, Láner).
3. Vízmérõ bukók beépítése a Vizesbe.
Ami megvalósult: a kõzethõmérésre alkalmas furatokat a Vizesben
elkészítettük és belevaló talajhõmérõket is sikerült szerezni. A mérésekrõl
elõször 1988-ban számoltunk be az évkönyvünkben.
nov. 7. A létrási háznapló szerint ez a nap a NAGY ÁTTÖRÉS NAPJA, mivel hosszas
"vésésünk" eredményeként a Láner Olivér- (Spirál-) barlang szûkülete megszûnt!
dec. 8. Megállapodást kötöttünk a Kossuth Gimnáziummal, hogy minden héten
csütörtökön 18.00-19.45 óra között az iskola tantermében egyesületi gyûlésünket megtarthassuk. Az iskola a terem használatáért díjat nem számított
fel, cserébe azonban vállaltuk az iskola barlangász vagy természetjáró diákkörének vezetését.
dec. 8. A MKBT Ém.-i Ter. Szerv. az egyesület következõ tagjait jutalmazta,
elsõsorban a barlangnaphoz kapcsolódó munkájukért: Hadobás Sándor, Kovács Zsolt, Szepesi József - pénzjutalom, Balla Béla, Balogh Tamás, Reusz
Gábor, Reusz Géza - könyvjutalom.
Ebben az évben számos barlangos bélyeg- és képeslap-bemutatón vettünk
részt részben rendezõként, de elsõsorban kiállítóként. (dr. Lénárt László,
dr. Gyurkó Péter, Hadobás Sándor.)
1988.
Szalai Ferenc - a tavalyi megállapodásnak megfelelõen - elvállalta a Kossuth
Gimnázium természetjáró szakkörének vezetését. Kiállítást rendezett, túrát, elõadást szervezett, de nem sikerült terveit valóra váltania. Talán ennek is tudható be,
hogy a csoportgyûlésünknek helyet adó gimnáziumból az iskolaév végén el kellett jönnünk, s csak õsszel találtunk új helyet a 44. sz. Általános Iskolában.
febr. 4. Közgyûlés:
Tagfelvétel: Szalai Ferenc, Nagy János, Jáger Miklós, Nagy Flórián. Ifjú-
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sági tag: Reusz Géza, Reusz Gábor, Balla Béla. Törlés: Balás László,
Bíró Zsuzsanna.
Új tisztségviselõk: gazdasági vezetõ: Révész Rita; titkár: Nagy Zsuzsanna; fegyelmi biz. tagja: Ferenczy Balázs.
Jutalmazások: egész évi tevékenységéért Ónodi Lászlót és Szalai Ferencet, Kovács Zsoltot pedig több éven át végzett titkári tevékenységéért
500-500,- Ft pénzjutalomban részesítette a vezetõség. Ugyanekkor a
pénzügyek intézésétõl megvált dr. Gyurkó Péter munkásságát külön
ajándékkal ismertük el.
márc. 26. Az MKBT közgyûlésén Szeremley Szabolcs sokéves barlangkutató
tevékenységéért Vass Imre Emlékérmet kapott. Ez csoportunk egyik legmagasabb szintû elismerése. Sajnos betegsége miatt nem tudta a helyszínen átvenni az érmet. Gádoros Miklós fõtitkár késõbb Szeremley Szabolcs egri
lakásán adta át dr. Nébli Vendel és Szalai Ferenc jelenlétében.
május 12 fõvel beléptünk a Társadalmi Természetvédelmi Szolgálatba.
máj. 12. Megbízást kaptunk a KVM Észak-magyarországi Felügyelõségétõl az
esztramosi 1/1988 sz. barlang feletti fúrással harántolt üreg feltárására. Ennek keretében a barlang környezetében elvégeztük a geológiai mérések alapjául szolgáló geodéziai munkákat. A geofizikai adatok alapján bontásos barlangfeltárást végeztünk, melynek keretében 5 munkanap alatt mintegy 8-10
köbméternyi kõzetet emeltünk ki sajnos különösebb eredmény nélkül, mert
megbízásunk idõre, nem eredményre szólt. A szervezést Majoros Zsuzsanna
végezte, a bontásban dr. Lénárt László, Balla Béláné és Balla Béla vett részt
legaktívabban.
máj. 28. A "Radon a környezetben" konferencia zárónapján a Hajnóczy-barlangba szervezett emléktúrán emléktáblát állítottunk dr. Somogyi Györgynek
a barlang Nagy-termében. (Késõbb az Ódor-vár alatti táborhely mellett kopjafát is állítottak az emlékére.)
június A tési barlangnapon rég nem látott létszámmal, 20 fõvel vettünk részt. A
Marcel Loubens Kupáért kiírt versenyen két csapatunk közül az Ónodi László, Kovács Zsolt, File Ferenc összetételû együttesünk a III. helyet szerezte
meg.
júl. 21. - aug. 1. Kiemelkedõen jól sikerült egyesületünk 11 tagjának a podóliai
gipszkarszton tett barlanglátogatása, melyet nagy részben Nagy Zsuzsanna
szervezett. (Az egyesület más tagjai a nyár folyamán Marokkóban, a Kaukázusban, Lengyelországban és Erdélyben is jártak.)
aug. 27. Meghívó levelet küldünk régi Zsombolyosoknak a nyári táborunk záró
tábortüzén való részvételre. Közülük néhányan (így Burdiga Ottó, dr. Komlóssy Attila, Kutas Tamás, dr. Nébli Vendel, Tokár Ferenc) jelentek meg
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mindössze. Beszélgetésre, tapasztalatcserére, emlékek felelevenítésére vártuk
õket, de szerettünk volna megalapozni egy késõbb kiadandó Zsombolyos
emlékkönyvet is.
szept. 8. A létrási házból való kényszerû távozásunk egész évben, sõt évek óta
napirenden van, még ha az év végéig nem is került rá sor. A csoport számára
katasztrofális lenne a kutatóbázis elvesztése. A házzal kapcsolatos problémák
megoldására többverziós javaslatot nyújtottunk be a BNP Igazgatóságának:
1. Új barlangos ház építése a létrási háztól Ny-ra, kb. 800 méterre, a gerinc túlsó oldalán, a Disznós-forrás közelében, nagymérvû BNP és
erdészeti segítséggel.
2. A BNP-tõl átvennénk a létrási házat, ellenszolgáltatásként (természetvédelmi) munkát ajánlottunk.
3. A létrási ház egyik szobájában olyan kulcsosházat üzemeltetnénk, amelynek tiszta bevétele a BNP-é lenne.
szept. 20. Engedélyt kértünk az Anna- és az István-barlangban szilárdtestnyomdetektorok elhelyezéséhez, radonmérések céljára.
szept. 29. Pályáztunk, és 45.000,- Ft vissza nem térítendõ támogatást kaptunk a
B.-A.-Z. Megyei Közmûvelõdési Módszertani Központtól egyéni felszerelések vásárlására. Ezzel megkezdõdtek rendszeres pályázataink, amelyeknek
(nem egyetlen, de azóta is) elsõdleges ügyintézõje, kitalálója, nyomonkövetõje Nagy Zsuzsanna lett. A számos sikeres pályázat kapcsán az évek során
jelentõs pénzeket sikerült szereznünk az egyesület adminisztrációs költségeire, a létrási ház fenntartására, a kutatótáborok támogatására, a kutatáshoz
szükséges felszerelések megvásárlására, számítógép beszerzésére, évkönyveink és más különbözõ kiadványok nyomdaköltségeire. (Egy sikeres pályázaton nyert pénz járult hozzá ennek a kiadványnak a megjelenéséhez és az 50
éves találkozó megtartásához is.)
õsz Az Egyetemi Sportcsarnok festési munkáiban 13 fõ vett részt. A Speleo
GMK alvállalkozójaként elvégeztük a Sportcsarnok homoktól való portalanítását és üvegeinek fóliázását. Kiemelkedõen sokat dolgozott Veres Imre és
File Ferenc.
1989.
jan. 19. Tisztújító közgyûlés. Az új vezetõség: elnök: dr. Lénárt László, titkár:
Nagy Zsuzsanna, alelnök: Galán Mihály, a fegyelmi bizottság elnöke: Szabó
József, tagok: Kovács Zsolt, Ferenczy Gergely, az ellenõrzõ bizottság
elnöke: Csorba János, tagjai: dr. Gyurkó Péter, Szabó Tamás, vezetõségi
tagok: Ónodi László, Reusz Géza (mint legaktívabb ifj. tag).
Tagfelvétel: Bátori Károly, Dajka Zoltán, ifj. Kiss András, Langó Mária,
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Berdán Zsolt, Hacsa Gyula, Kovács Attila, Répászkyné Németh
Mária, Veres Imre, Kovácsné Csodó Mária, Cserháti Zoltán.
Jutalmazás (pénzjutalom): Nagy Zsuzsanna, Nagy Flórián, Reusz Gábor
és Géza, Vincze Ferenc.
Egyebek: a csoportgyûléseken nagyobb teret kell szentelni a tudományos
vizsgálatok eredményeinek ismertetésére, a heti csoportgyûlések helye
ezentúl a Hazafias Népfront miskolci székházában lesz, illetve
haladéktalanul meg kell kezdeni az építendõ új kutatóbázis
tárgyalásait a BNP-vel.
Tiszteletbeli tagnak választottuk Szeremley Szabolcsot.
febr. 11. Kis barlangászok túrája a Lilla-barlangba.
márc. 6. Jutalmazás: az MKBT az április 15-i közgyûlésén Nagy Zsuzsannát az
1988. évi kiemelkedõ aktivitásáért és eredményes szervezõ munkájáért
könyvjutalomban részesítette.
márc. 13., jún. 29., okt. 26. Több alkalommal jártunk a felhagyott recski rézbánya 900 és 1200 méteres szintjein megcsodálni az ott fejlõdõ fantasztikus
mészképzõdményeket.
márc. 30. Helykijelölési bejárást tartottunk a leendõ kutatóház tervezett helyén
(a létrási kutatóháztól Ny-ra, kb. 800 méterre, a gerinc túloldalán, a Disznóspatak közelében) a meghívott Miskolci Tanács Építési Osztály, a tûzoltóság,
a polgárvédelem, a posta, az ÉKÖVÍZIG, a BNP, az ÉMÁSZ és a vízmûvek
meghívott képviselõivel.
ápr. 12. A B.-A.-Z. Megyei Bíróság Epk 100075/1989/2 ügyszámú határozatában az egyesületet Marcel Loubens Barlangász Egyesület (Miskolc, Szabó L.
u. 18.) néven nyilvántartásba vette. Ebben az évben kaptunk adószámot is az
APEH-tõl (19070575-2-05).
ápr. 10. Az ÉKÖVIZIG-nek írt levelünkben elvi építési engedélyt kértünk egy
Létrás-tetõn építendõ 50-70 négyzetméter alapterületû kutatóházra, fáskamrára, raktárra, WC-re. A kérelem indoklása, hogy a létrási kutatóházban használt szobát egyrészt "kinõttük", másrészt a BNP szeretné, ha minél elõbb
távoznánk belõle.
április Megállapodást kötöttünk a BNP-vel, miszerint vállaljuk a Létrás környéki barlangok rendszeres állagmegóvását, a barlangokról szerzett tudományos
információ folyamatos "szállítását", Létrás-tetõ környékén tûzõri tevékenységet. Cserébe a BNP "minden segítséget megad" a kutatási tevékenység
folytatásához.
nyár Az ANP megbízásából a Baradla-barlang Hangverseny-termének újrabetonozását és csónakjainak festését végeztük el. A feladatokat Veres Imre vezetésével és Galán Mihály rendkívül aktív mûvezetésével, tagjaink egy ré-
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szének átlagon jóval felüli munkavégzésével sikeresen megoldottuk. (A
Szent István-barlang terápiás célra történõ kiépítését is megkaphattuk volna,
de a munkát - az aggteleki tapasztalatok birtokában - az egyesület nem vállalta.) A Hangverseny-terem újrabetonozásában 24 fõ 1091 munkaórát, a
csónakfestésnél pedig 14 fõ 157 munkaórát teljesített. Mindkét munkát figyelembe véve kiemelkedõen sokat dolgozott Veres Imre (155,5 óra), Reusz
Géza (153 óra), Ferenczy Gergely (138 óra) és Galán Mihály (107 óra).
jún. - júl. Szögeczki László Nagy-Britanniában járva több "kisebb", többnyire
abráziós barlangot keresett fel.
aug. 8. Nem kaptunk támogatást a Láner-barlang lezárására a BNP(KVM)-tõl.
aug. 14-20. A 10. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus keretében rendezett
nemzetközi barlangos bélyeg- és képeslap-bemutatón, Budapesten dr. Lénárt
László is kiállított. A kiállítás és az emlékbélyegzés lebonyolítását dr. Lénárt
László és Balla Béláné végezte. A kongresszust a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat rendezte Budapesten, a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem épületében. A fõrendezvényt elõ- és utókirándulások vették
körül. Egyesületünk tagjai mind a központi rendezvényen, mind az utókirándulásokon (elsõsorban a bükkin) szervezõként, túra- és barlangvezetõként
vettek részt.
aug. 7-19. Nyári kutatótáborunk programja a Szepesi-barlang (újra)térképezése
és a Láner Olivér-barlang bontása volt. Ugyanekkor vendégül láttuk
rimaszombati barátainkat is.
szept. 2. A Kis Barlangászok Baráti Körének túrája az esztramosi Földvári-barlangban. Jelen volt 22 fõ.
szept. 8. Az ÉKÖVÍZIG bejárása (a BNP és az MLBE képviselõinek részvételével) a létrási kutatóháznál, valamint a két javasolt új területen. Két fontos
állásfoglalás hangzott el:
1. A nyári (barlangkutató és úttörõ) táborok szennyvízelhelyezését meg
kell oldani.
2. Elvileg egyik bemutatott terület sem kifogásolható vízügyi szempontból.
szept. 21-24. Meglátogattuk a rimaszombati barlangászok kutatási területét a
Derencsényi-karszton. Elsõ nap a Szilistye (Slizke) közelében levõ
kutatóházuk melletti Podbanište-barlang alacsony, vizes folyosóiban
(k)úsztunk a barlangi patakban, majd másnap a Pelsõci-fennsíkon levõ
Csengõ-lyukhoz kalauzoltak el bennünket.
szept. 25. Az ÉKÖVÍZIG a barlangkutató ház létesítéséhez a szakhatósági hozzájárulást megadta. Feltételei:
· a házba a víz nem vezethetõ be,
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a szennyvizek zárt gyûjtésérõl és elszállításáról gondoskodni kell,
az ûrgödrös árnyékszéket vízzáróan kell megépíteni,
a szemét gyûjtését és elszállítását meg kell oldani.

szeptember Hárman (Ferenczy Gergely, Reusz Géza és Vadász István) újra bejárták a Szepesi-barlang (most már Borsó-ágnak elnevezett) egyik oldalágát,
rövid új szakasszal bõvítve eddig ismert hosszát.
okt. 23. A BNP megerõsítette korábbi (kutatóház létesítést) támogató határozatát, és felszólított, hogy kezdjük meg a létesítési engedélyezési eljárás lefolytatását.
nov. 3. Szétküldtük a meghívókat a kutatóház ismételt helykijelölõ bejárására.
Kapták: Megyei Tanács VB. Mûszaki Fõosztály, Városi Tanács VB. Mûsz.
Fõo., Megyei KÖJÁL, Megyei Polgárvédelmi Parancsnokság, Megyei Tûzoltóság, BNP, BEFAG, ÉMÁSZ.
nov. 13. Az ÉMÁSZ bejelentette, hogy a kutatóház helykijelölõ bejárásán nem
vesz részt (mert villamos energiát nem kértünk), az építkezés megkezdéséhez pedig hozzájárulását adta.
nov. 15. A helykijelölõ meghívónkra a Miskolci Tanács Építési Osztálya válaszában nem közölte, hogy részt vesz-e a bejáráson vagy sem, és az sem derült ki a levélbõl, hogy hozzájárul-e az építéshez, azonban felhívta a figyelmünket, hogy az építésnél az igényességre kell törekedni, és hogy tervszinten az egyeztetésekhez rendelkezésünkre áll.
nov. 16. Rendkívüli közgyûlés. A téma: önálló kutatóház építése. Jelen volt 29
fõ teljes jogú, pártoló és ifjúsági tag.
Az elsõ kérdéscsoportot 1 fõ kivételével mindenki támogatta: akarja-e,
hogy önálló kutatóházat építsünk? (Igen vagy nem, illetve támogatja-e
anyagilag, szervezéssel, szakmai munkával, egyéni fizikai munkavégzéssel.)
A következõ a kõ- vagy faház kérdése volt. 17 fõ kõházra szavazott, 5 faházra, 4 tartózkodott. A házépítési munkálatok felelõs, teljes jogkörû megbízott munkavezetõje Galán Mihály lett egyhangúlag.
Végül a házépítésre szánt pénzek összegyûjtésére, illetve a házépítés utáni barlangkutatás megkönnyítésére az egyesület egyhangúlag alapítvány létrehozását határozta el a szabad pénzeszközeinek 80%-a erejéig. Az alapító
tagok magánszemélyek (29-en, kivétel nélkül az egyesület tagjai) lettek
minimum 100,- Ft (összesen 13.700,- Ft) alapítási összeggel, valamint jogi
személyként az egyesület, 200.000,- Ft összeggel. Az alapítvány kuratóriumi
elnökének Galán Mihályt választottuk, ügyvezetõ elnöknek pedig Nagy
Zsuzsannát. A kuratórium tagjai lettek: Ferenczy Balázs, Ferenczy Gergely,
dr. Gyurkó Péter, Kovács Attila, Kovácsné Révész Rita, dr. Lénárt László,
Szabó Tamás, Szalai Ferenc, Veres Imre.
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(Érdekesség, hogy az ekkor létrehozott "A Bükki Barlangkutatásért" Alapítvány a megyében az elsõként bejegyzett alapítvány volt.)
nov. 27. A helykijelölõ bejárást követõen a BEFAG az alábbi megállapításokat
tette:
· az lenne célszerû, ha a barlangkutatók a jelenleg is használt létrási
házban tevékenykednének tovább;
· egyébként elvi hozzájárulását adja a területén történõ házépítéshez, de
más helyet javasol a felújító vágás területe helyett;
· a kezelõi jogot nem adja át. A területfelhasználásra bérleti szerzõdést
fog kötni.
dec. 22. Kis barlangászok túrája a Baradlában.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága kérésére elkészítettük a Fecske-lyuk és a
Láner Olivér-barlang lezárási tervét, s megküldtük számukra. A barlangok lezárására azonban nem kerülhetett sor, mert megbízást nem kaptunk.
Rendszeres heti gyûléseinket ez év végétõl a miskolci Tudomány és Technika
Házában tarthattuk meg. (Elõzõleg a Hazafias Népfront helyiségében, míg elõtte
a 44. sz. Általános Iskolában voltunk megtûrtek).
1990.
Az év folyamán jelentõs barlangfeltárásokra került sor:
· kibontottuk a Balekina- és a Speizi-barlang beomlott bejáratát;
· feltártunk a Csókás-réti-víznyelõbarlangban 100 m új részt (Kiss János), feltártuk a Vadmacskás-nyelõt (15 m hossz, Kiss János), a savósi Hétpróba-barlangot (15 m mély, Ferenczy Gergely), a lustavölgyi Nyelesgambi-barlangot (-8 m, Bátori Károly, Ferenczy Gergely, Vadász István), a Nagymezõi-hasadékbarlangot (40 m mély,
Kiss János);
· három új, kis andezit üreget találtunk a Zempléni-hegységben (Majoros Zsuzsanna);
· új részleteket tártunk fel a Létrási-Vizes-barlangban (Visszhang-terem,
150 m, Ferenczy Kristóf, Kovács Viktor), a Vénusz-barlangban
(kb. 15 m, Kiss János) és a Tuskós-barlangban (kb. 10 m).
A nyári tábor során a Létrási-Vizes-barlangban mentési gyakorlatot tartottunk
az egyesület 24 tagjának részvételével.
január Érvényes vezetõségi határozatok:
· Új tag felvételének követelményei: fél év próbaidõ, két teljes jogú tag
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ajánlása. A vezetõségnek 1 éven belül nyilatkozni kell a felvételrõl.
Azokat a teljes jogú tagokat, akik semmilyen aktivitást nem mutatnak,
a vezetõség levélben kéri, hogy változtassák tagságukat pártoló
taggá.
Az egyesület a tulajdonában álló eszközök kihordási idejét az alábbiak
szerint állapítja meg: ruházat: fél év; technikai eszközök (kötél,
szerszám, mászóeszközök, sisak, lámpa, hálózsák): két év; egyéb
eszközök (sátor, fényképezõgép, mûszerek, motoros fûrész): öt év.
A létrási ház használati díja: tagoknak 10,- Ft, tagjelöltnek 15,- Ft,
vendégnek 40,- Ft naponta.

jan. 18. Közgyûlés:
· A Láner Olivér-barlang a felmérések alapján már 81 m mély.
· A barlanglezárásokra (Vizes, Láner, Fecske-lyuk) továbbra sem kapunk támogatást a BNP-tõl.
· Új ellenõrzõ bizottság: Szabó Tamás (dr. Gyurkó Péter, Ferenczy
Balázs).
· Új fegyelmi bizottság: Kovács Attila (Kovács Zsolt, Ferenczy Gergely).
· Beszámoló "A Bükki Barlangkutatásért" Alapítvány létrehozásáról.
· Új alapszabály kell (a társadalmi/törvényi változások folytán kötelezõ
korrekció miatt).
· Jutalmazások: Galán Mihály, Nagy Zsuzsanna, Veres Imre, Reusz Géza, Szalai Ferenc.
· A Létrási-Vizes-barlangban 15 éve folyó denevérszámlálásról és a
100. detektorcserérõl szóló képeslap kiadásához nyújt támogatást a
vezetõség, melynek koordinálását dr. Lénárt László végzi majd.
jan. 30. A miskolci erdõfelügyelõség az 1989. november 21-i helyszíni szemle
alapján levélben tájékoztatott arról, hogy az 55F erdõrészletben levõ erdõ
termelésbõl való kivonásával (kutatóház létesítése miatt) nem ért egyet. Véleményük szerint mindenkinek az lenne a legjobb, ha a létrási BNP-ház bõvítésével vagy korszerûsítésével lehetne megoldani a kutatóbázis létesítését.
febr. 22-25. Galán Mihály, Kovács Attila és Veres Imre háromnapos túrán vettek részt az István-lápai-barlangban.
tavasz Kovács Zsolt különdíjat nyert a gödöllõi II. Országos Környezettudományi Diákkonferencián barlangi témájú elõadásával, a Létrási-Vizes-barlang
Y-ága üledékrétegsorának statisztikai feldolgozásával.
márc. 5. Varga Ferenc igazgató kérdésünkre tájékoztatott, hogy a BNP továbbra
sem tervezi a létrási kutatóház funkciójának megváltoztatását, ezért a kutatóház kezelõi jogát semmiképpen sem adja át. Továbbra is javasolta egy új barlangkutató bázis megépítését.
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márc. 28. Engedélyt kértünk és kaptunk a Vadmacskás-nyelõ, a Csókás-réti-víznyelõbarlang és a Vénusz-barlang feltáró kutatására. Kutatásvezetõ: dr. Lénárt László, kutatásirányító: Kiss János.
máj. 19. - szept. 23. A 80 éves szervezett magyar barlangkutatás tiszteletére
barlangföldtani bélyeg- és képeslap-bemutatót rendeztünk Aggteleken, a Barlang Múzeumban, 20 négyzetméter területen. Rendezõk (rajtunk kívül): az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, a Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulat Észak-magyarországi Területi Szervezete, a Nehézipari Mûszaki
Egyetem (Földtani Intézet; Bélyeggyûjtõ Kör) és a Zempléni Múzeum voltak. Kiállítók: dr. Lénárt László (bélyeg), Zempléni Múzeum (képeslap,
összeállította Balla Béláné, dr. Lénárt László).
máj. 24. Engedélyt kértünk és kaptunk a Cseresznyés-teber és a Balekina-barlang kutatására. Kutatásvezetõ: dr. Lénárt László, kutatásirányító: Ferenczy
Gergely, Vadász István.
jún. 2. Nyíregyházi barlangászok nyílt napján dél körül, a Szepesi-barlang Húszas-aknájában az egyik vendégtúrázó, Angyal Lajos, lezuhant a létráról, estében magával sodorva egyik túratársnõjét is. A zuhanás közben mindkét lába és a medencéje súlyosan roncsolódott, a mentés során pedig a mellheveder okozta szorítás miatt részlegesen lebénult mindkét karja. A hiányos mentõfelszerelés és a riadólánc mûködõképtelensége nagyban befolyásolta a
mentés kimenetelét, amely végül is kilenc órán át tartott. Szerencsétlen volt
az a körülmény is, hogy több tagunk Csurgón tartózkodott a baleset idején.
Õket a csurgói erdész szállította a Szepesi-barlanghoz. Egyesületünk fiatal
tagjai rendkívül sokat segítettek. Õk hozták ki a másik sérültet, aki szintén
orvosi segítségre szorult.
jún. 3. A "Szepesi-baleset" kapcsán kértük a Bükki Nemzeti Park igazgatójától
a bükki táborozások és a barlangi túraengedélyek kiadásának megszigorítását. Anyagi segítséget szerettünk volna kapni a barlangajtók karbantartására,
és egyúttal a létrási kutatóház ügyében is személyes találkozót kértünk.
jún. 26. Válaszában a BNP (Varga Ferenc) tájékoztatott, hogy szigorúbban fogják elbírálni a jövõben a barlangkutatással kapcsolatos ügyeket. A barlangajtó felújításával kapcsolatban jelezte, hogy a "biztonságos lezárást" mi terveztük és készítettük ... azonban a felújításról késõbb még tárgyalhatunk.
június Még ebben a hónapban felterjesztettük a "Szepesi-mentésben" kiemelkedõ teljesítményt nyújtó dr. Komlóssy Attilát és Ferenczy Kristófot Életmentõ Emlékérem kitüntetésre. Sajnálatos módon javaslatainkat nem vették
figyelembe. Vincze Ferenc azonban több sikeres bükki barlangi mentésben
való részvételéért, a mentések során tanúsított magatartásáért "Életmentõ"
kitüntetést kapott, amire méltán büszke lehet õ is és az egyesület is.
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június Ebben a hónapban készült el dr. Lénárt László környezetvédelmi szakmérnöki diplomaterve "A bányászati tevékenység során feltárt barlangok
okozta környezetvédelmi problémák az Esztramos-hegyen" címmel, és ebben a hónapban volt a diplomavédés is.
júl. - aug. Július közepe és augusztus vége között hat hetet töltött Kínában egy
kisebb társaság részeként Nagy Flórián, Reusz Géza, Szabó Zoltán, Tallós
Tibor és Vadász István. Ez alkalommal ellátogattak a Guilin környéki karszthegyekhez is, ahol megnéztek 2-3 nem idegenforgalmi barlangot.
aug. 19. A Társadalmi Természetvédelmi Szolgálat tagjaként az egyesület
három fõvel (Nagy Zsuzsanna, Vincze Klára, Reusz Gábor) képviseltette
magát a Bükk-fennsík lezárását célzó Zöld Párt/BNP akcióban.
szept. 21-23. A "Szepesi-baleset szervezõi" újabb nyílt napot hirdettek meg a
Bükkben, amihez túravezetõi segítségünket kérték. Udvariasan, de nagyon
határozottan elhárítottuk, és a jövõbeni együttmûködéshez személyes megbeszélést javasoltunk.
okt. 10. Az egyesület belépett a Magyar Természetbarát Szövetségbe.
nov. 1-2. A B.-A.-Z. megyei egyesületek II. nyílt napján a miskolci Rónai Mûvelõdési Házban egyesületünk - a csoport életét bemutató, "MLBE 19521990." feliratú és sok fotót tartalmazó - nagy méretû táblával, képeslapbemutatóval és diavetítéses elõadással szerepelt.
november Miután kissé elegünk lett abból, hogy ebben az évben számos barlangi balesetnél kellett asszisztálnunk (a Szepesi-baleset ideje alatt, ugyanazon a nyílt napon a Szivárvány-barlangban is volt egy kisebb baleset, valamint késõbb, a nyár folyamán, a Jávorkúti-víznyelõben kötélrögzítési hiba
miatt 16 métert zuhant egy kutató) november végén egyesületünk kezdeményezte, hogy a Bükkben mûködõ csoportok vezetõi jöjjenek össze "barlangi
mentés" ügyben. A találkozó résztvevõi, Lengyel János (Myotis), Czakó
László (Debreceni Búvár Klub), Mátyus Csaba (Herman O. S.C.), Nagy Zsuzsanna (MLBE), Galán Mihály (Speleo Gmk.), valamint dr. Komlóssy Attila
(a Miskolci Mentõszolgálat részérõl) egyetértettek abban, hogy pénz
hiányában (azaz az alapvetõ mentéshez szükséges felszerelések nélkül) tehetetlenségünk megmaradna (hiába lennénk szervezettebbek). Ezért úgy
határoztunk, hogy létrehozzuk a "Barlangkutatók Észak-magyarországi
Mentõszolgálatának Alapítványá"-t, amelynek alapító okirata november 30ára el is készült. Az alapítói közgyûlés dr. Komlóssy Attilát a kuratórium
elnökévé, Ónodi Lászlót ügyvezetõ elnökévé választotta. Az alapító tõke
70.000,- Ft volt. Az alapítvány végleges bejegyzése 1991. január 8-án történt
meg.
Az évközbeni alapszabály-módosítás és az alapítványok létrehozásának
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elõkészítõje és bejegyzõje Nagy Zsuzsanna volt.
1991.
Ebben az évben nem jelent meg az évkönyvünk! A már 1976-ban tervezett, de
elõször csak 1977-ben kiadott elsõ évkönyv óta erre eddig csak a számos nehéz
problémával terhelt 1979-es évben (kényszerû távozásunk a MEAFC-tól, az
egyesület alapítása, ...) volt példa.
Az MKBT év végi közgyûlésén létszámunkra való tekintettel 13-an vehettünk
volna részt. Sajnos csak 12-en érkeztünk meg Budapestre, s talán ennek is
"köszönhetõ", hogy egyetlen szavazattal maradt le a miskolci jelölt (dr. Lénárt
László) a fõtitkárválasztáson, melyet igen sajnáltunk. E választástól reméltük,
hogy végre a vidéki tagság is szóhoz juthat a társulatban.
január 9. A mentõ alapítvány és a mentéshez szükséges anyagi alapok megteremtésével párhuzamosan megkezdõdött az Észak-magyarországi Barlangi
Mentõszolgálatnak az újjászervezése is. Néhány kivételtõl eltekintve mindenki az önálló egyesületté való szervezõdést támogatta, kinyilvánítva, hogy
csakis ebben az esetben vesznek részt a munkában. Ennek megfelelõen 1990
decemberében lelkes szervezés kezdõdött, melynek eredményeként januárban megalakult a "Barlangi Mentõk Észak-magyarországi Egyesülete". Tagjainak 70 %-a (29 fõ) az MLBE tagjai közül került ki. A BMÉE az év során
három mentõgyakorlatot tartott: a Fekete-barlangban, Lillafüreden egy orvoskonferenciához kapcsolódóan a felszínen és a Vecsem-bükki-zsombolyban a budapesti barlangi mentõszolgálattal közösen.
jan. 15. 50.000,- Ft-ot pályáztunk az Országgyûlés Bizottsági Fõosztály pályázatán költségvetési támogatásra. (Célok: mérõeszközök, barlangjáráshoz
szükséges eszközök, ruházat, barlanglezárás, publikációk.)
jan. 16-24. A mentõszolgálati tagok technikai felkészültségének megalapozása
és fokozása céljából Bánkút környékén Barlangjáró II. (technikai) tanfolyamot szervezett a mentõegyesület. A felsõ-borovnyáki adóház épülete adott
otthont, az adótorony pedig kötéltechnikai gyakorlási terepet a résztvevõknek. Az oktatást a budapesti barlangi mentõszolgálat tagjai tartották. Az
egyhetes tanfolyam végén 14 fõ vizsgázott.
jan. 17. Engedélyt kértünk és kaptunk a Nagymezõi-hasadékbarlang (Havaszsomboly) feltáró kutatására. Kutatásvezetõ dr. Lénárt László, kutatásirányító Kiss János. A tavaly megtalált kb. 32 méter mélységû akna aljáról a továbbjutás azonban nem sikerült. Engedélyt kaptunk a Nyelesgambi-barlang
feltáró kutatására is. Kutatásvezetõje dr. Lénárt László lett, kutatásirányítója
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Ferenczy Gergely. A barlangban a feltárások folytatódtak.
január dr. Gyurkó Péter ismételten leírta az 1986-ban alapított Láner Olivér
Kupa (azt hittük elveszett) "alapítólevelét". Az új leírás (a közben megtalált)
régi változat bõvített kiadása lett, mivel már tartalmazta az odaítélés módjának, a szavazás lebonyolításának idõközben szokássá vált rendjét, szabályait
is.
április Nagy István okleveles építészmérnöktõl "szerkezeti szakvélemény"-t
kértünk és kaptunk a létrási kutatóház épületérõl és tetõtér-beépítési lehetõségérõl.
ápr. 15. Levelet kaptunk Barabás Sándortól, melyben az István-lápai barlang
elõtti faházból ellopott hálózsákját kereste. (Több hasonló rablási eset után,
1995-ben a BNP az amúgy is düledezõ és egykor a TDK csoport által a
hetvenes évek végén engedély nélkül épített házat lebontatta.)
máj. 17-19. Az Oktatási és Kutató Intézetek III. Országos Találkozóján, Jósvafõn szakmai elõadásokat tartott Lénárt László ATOMKI-s szerzõtársakkal
radon témában, Majoros Zsuzsanna pedig Észak-Magyarország nem karsztos
barlangjairól.
jún. 29. - júl. 14. A Bükki Barlangkutatásért Alapítvány szervezésében expedíciójellegû görögországi körútra indultunk autóbusszal, negyven résztvevõvel.
A fõ cél az albán határ közelében levõ Pindos hegység Astraka nevû
fennsíkján található Provatina és Epos aknabarlang volt, különösen a
Provatina 400 méter mélységû egytagú aknája. A résztvevõk számára kiadványt is összeállítottunk az út során várhatóan felkeresendõ kulturális és természeti látványosságokról. Az expedíció jól sikerült, mert bár az Epost csak
az utolsó fennsíki napon találtuk meg, ezért bejárására már nem került sor,
de a Provatina aknáját 13-an jártuk be, és az út egyéb földtani, karsztos és
hegyi látnivalói (pl. a Glyfada-márványbarlang, Olympos hegység, ... stb.) is
számottevõek voltak. (Az Astraka elmaradt látványosságait 1994-ben pótoltuk egy kisebb létszámú expedíció keretében.)
júl. 27. - aug. 4. Az MKBT a Gerecse hegységben, Pusztamaróton egyhetes
tábor formájában rendezett kutatásvezetõi tanfolyamot. Mindhárom jelentkezõnk (Ferenczy Gergely, Kovács Attila, Vadász István) sikeresen elvégezte. A tanfolyam vezetõje, egyik oktatója dr. Lénárt László volt.
augusztus Szeremley Szabolcs kezdeményezésére a nyári táborunk egyik munkahelye a Kis-fennsíkon levõ Udvarkõ lett. Az általában csak néhány fõvel
dolgozó feltáró csoportot Vincze Ferenc vezette, de sajnos a várható nagy
barlangrendszerbe remélt bejutás nem történt meg.
okt. 14. Vezetõségi ülés. A vezetõváltás elõkészítése. Viták a támogatásokról:
felszereléshasználat, útiköltség-térítés, telefonköltség, ...
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Az év legjelentõsebb felfedezése a Láner- és a Szepesi-barlang összefüggésének bizonyítása volt. A rendkívül pontos térképek elkészítése (Kovács
Zsolt) és egymásra vetítése után több kopogtatási akciót szerveztünk a két barlang
végpontjainál, s a "hallható" eredmény már akkor biztató volt. Azonban újabb
fordulatot hozott a Szepesi-barlang Ny-i ágában található II. szifon kiszáradása,
ugyanis a szifonon túli részben egy eddig még be nem járt 50 méteres kürtõt találtunk, melynek vége a Láner Olivér-barlang tavalyi évben lebetonozott bejárati
szakaszát közelítette meg a felmérés szerint. Egy újabb kopogtatási kísérlet során
bebizonyosodott, hogy a Láner-barlang végpontja és a Szepesi-barlang II-III.
szifon közötti szakasza tíz méteren belül, de elmellõzi egymást, tehát akár évekig
tartó végponti bontás sem vezethet eredményre. Az új bontási pont kijelölése (Ferenczy Gergely, Kiss János) ott történt, ahol 1984-ben intenzíven huzatoló függõleges aknát bontottunk. Ennek kitöltése nagy, mozgó kövekbõl állt, ezért akkor
beomlasztottuk és felhagytuk. Ezt követõen találtuk meg 1985-ben azt a mennyezeti félcsatornát, mely a Galán-féle Tágulat felé, a Láner-ágba vezetett. Az idei
téli táborban hozzáláttunk a két barlang összenyitásához a régi omladékos aknánál, s alapos ácsolási, biztosítási munka mellett a következõ évre valószínûsítettük az eredményt. (A "leküzdendõ" távolságot akkor 6-8 méterre becsültük.)
jan. 16-18. Az 1990-es lentalvásos túra kedvezõ tapasztalatai alapján az öt fõre
kiegészült társaság (Bátori Károly, Galán Mihály, Kovács Attila, Reusz Géza, Veres Imre) ismét háromnapos bejáró/fotós túrát tett az István-lápaibarlangban.
jan. 30. Tisztújító közgyûlés. Az új elnök: Nagy Zsuzsanna, titkárok: Kovács
Zsolt (tudományos) és Veres Imre (technikai), gazdasági vezetõ: Kovácsné
Révész Rita, pénztáros: Vincze Klára, az ell. és fegy. biz. elnöke: Galán Mihály, tagok: File Ferenc, Dajka Zoltán, vezetõségi tagok: Kovács Attila, Ferenczy Gergely, az ifjúsági tagok képviselõje: Bogsán Ákos. Jutalmazások:
Vadász István, Ferenczy Gergely, Kiss János, valamint kiemelkedõ tevékenységéért az egyesület vezetését majd' tíz évig ellátó dr. Lénárt László.
jan. 31. Ezzel a dátummal jelent meg az egyesület új, az új törvények szerint
korrigált alapszabálya. (Törölni lehetett a "Miskolc m. j. Város Tanácsa VB.
Igazgatási Osztálya felügyelete" kitételt.)
február 60.000,- Ft támogatást nyertünk el pályázatunkkal sporteszközök vásárlására a Nemzeti Ifjúsági és Szabadidõsport az Egészséges Életmódért Alap
Kuratóriumától. Eredményeként feltárásainkat ettõl kezdve 400 m új kötél és
egy akkumulátoros fúrógép segítette.
febr. 27. A vezetõségi gyûlés egyik témája egy bevezetendõ (évek óta tervezett)
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pontrendszer alternatíváinak megvitatása volt. Az ötlet eredetileg Nagy Zsuzsannától származott, miszerint a tagok barlangos tevékenységét pontoznánk,
és a teljes jogú tagságot egy bizonyos minimális értékhez kötnénk. A rendszer célja lenne, hogy az egyesület döntéseiben a mindenkori aktív tagság
vegyen részt, a passzív tagság távolmaradása ne veszélyeztesse a (köz)gyûlések határozatképességét. Mivel a pontszámokban fehéren-feketén tükrözõdik az aktivitás, vita és személyeskedés nélkül megítélhetõ a mértéke. Az
sem ártana, ha bizonyos tevékenységeket "jutalmazva", másokat "büntetve"
sikerülne csökkenteni a barlangok terhelését a "csak bejárás" jellegû túrák
visszaszorításával. A kutatási jelentések ez évi (elsõ ízben számítógépes) feldolgozása során Botos Zsolt alkalmazott is egy bizonyos rendszert. Az évkönyvben az adatok e szerint is jelentek meg. A következõ évtõl azonban
mind a mai napig Kovács Attila "állítja elõ" a pontszámokat, kényszerbõl
saját módszere szerint, mert bár a tagság mindig is egyetértett az aktivitás
ilyen jellegû minõsítésével, de a barlangok és a tevékenységek súlyozásában
azóta sem sikerült megegyezni. Néhány évvel késõbb Botos Zsolt ismét
elkezdte feldolgozni az adatokat egy másik - számos érdekes statisztika és
összefüggés kimutatására képes - módszer szerint. Jelenleg közel 10 éves
"adatsora" van, de eddig még nem került nyilvánosságra.
febr. 29. Kettõs mentés a Diabáz-barlangból. Két budapesti csoport egymástól
független, de egyidejû túráin történtek a balesetek: egy felkartörött és egy
agyrázkódásos lányt kellett felszínre segítenünk. A mentõegyesület elsõ komoly, éles mentése volt ez. A miskolci, majd az országos rádiókban folyamatosan kért segítség eredményeképpen jelentõs - a szükségest bõven meghaladó - önkéntes tömeg gyûlt össze a barlangnál. A mentést az események
sûrûjébe megérkezõ (és a vezetést ellentmondást nem tûrõen átvevõ) budapesti barlangi mentõszolgálat fejezte be.
márc. 11. Árajánlatot készítettünk a BNP részére a Balekina-barlang felmérési,
térképezési munkáiról. A kilátásba helyezett anyagi támogatás ebben az
évben elmaradt, a barlang felméréséhez azonban hozzákezdtünk. A munkát
végül 1993 nyaráig végeztük el, amelyért késõbb (1994 elején) 40.000,- Ftot kaptunk.
A barlangban készült mérethelyes helyszínrajzokat Kovács Zsolt az
akkori munkahelyén, a Miskolci Egyetem Földtan-Teleptani Tanszékén
Fuchs Péter egyetemi adjunktus ösztönzésére és segítségével számítógépbe
digitalizálta. Így készült el - akkoriban teljesen újszerû módon - az ország
elsõ, digitális technikával létrehozott barlangtérképe.
ápr. 2., szept. 9. Számos alkalommal "ostromoltuk" a BNP-t a kutatóház és az
egyesület viszonyának rendezésére, a "jog nélküli" állapot megszüntetésére
- eredménytelenül. Nem haladt a barlangok gondozásba vételére tett javas-
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latunk ügye sem.
ápr. 21-26. Mentõtanfolyam Arithban. Egy késõbbi nagyobb létszámú tanfolyam elõkészítése, tapasztalatszerzés céljából egy kisebb (négyfõs) csoportban részt vettünk egy franciaországi, eredetileg franciáknak rendezett barlangi mentõ-tanfolyamon. ( A "nagy" tanfolyam ugyanez év októberében lett
megrendezve.)
máj. 30. - jún. 14. Csernovici kapcsolatunk révén ukrán barátaink vezetésével,
nyolc fõ részvételével igen sikeres túrát tettünk a Krím-félsziget déli
részének fennsíkjain és barlangjaiban. Hazafelé a Podóliai-hátság néhány
jelentõsebb gipszbarlangját is meglátogattuk.
jún. 26-28. Az Aggteleken megrendezett barlangnapon soha nem látott létszámmal, 40 fõvel vettünk részt. A Marcel Loubens Kupán 3 csapatunk indult. Az
elért eredményeink is jelentõsek voltak: a Bogsán Ákos, Botos Zsolt, Kovács
Zsolt összetételû csapatunk II. helyezést, a Bátori Károly, Dajka Zoltán, Ferenczy Gergely csapatunk a III. helyezést, a Horváth Zsuzsa, Ónodi László,
Veres Imre csapatunk a XI. helyezést érte el. Persze ezzel arányos volt az
esti ünneplés is.
júl. 4-11. Az MKBT Oktatási Bizottsága dr. Lénárt László vezetésével színvonalas, jó hangulatban eltöltött barlangkutatói tanfolyamot szervezett a
létrási kutatóháznál 21 vizsgázó és 7 elõadó részvételével, népes segítõgárdával. A 19 sikeres vizsgázó között voltak egyesületünk tagjai is: Bátori
Károly, Bogsán Ákos, Botos Zsolt, Jáborcsik László, Kovács Attila és Kovács Zsolt. A nyitó hétvége jeles eseménye az Elsõ Létrási Malacsütés volt,
amelynek produktumát - egy 29 kg tömegû, szabadtûzön, sörbe mártogatott
szalonnával kenegetve pirosra sült malacot - a jelenlevõk korra, nemre és
barlangkutatói elõképzettségre való tekintet nélkül az utolsó falatig
megették.
júl. 24. - aug. 9. Nyári kutatótábor. A számos jelentõs feltáró és térképezõ túra
mellett (melyek elsõsorban a Nyelesgambi-barlangba irányultak, és a
Ferenczy Gergely - Bátori Károly - Vadász István triumvirátus nevéhez
köthetõk) a tábor fõ eseménye a záró hétvégére idõzített találkozó, a 40 éves
szervezett bükki barlangkutatás megünneplése volt. Erre az alkalomra kb.
150 fiatal és örökifjú barlangász gyûlt össze Létráson. A találkozás öröme és
a nosztalgiatúrák mellett számos program színesítette a találkozót: a Barlangi
Mentõk Észak-magyarországi Egyesületének tagjai barlangi kórházat
mutattak be, volt diavetítés, közös élménybeszámoló, emlékek felidézése. A
tábortûz mellett 11 társunkat avattuk barlangász balekká. Az avatást Szalai
Ferenc vezette le, segítsége Vincze Ferenc volt. Az este fénypontja - a
krampampuli mellett - mégis a Láner Olivér Kupa odaítélése volt, ami
hagyományosan az MLBE tagságának joga és lehetõsége. Ebben az évben
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Bátori Károlynak szavazták meg a tagok munkája és személyisége miatt a
kupát, a bort és a dicsõséget. A másnap reggelig tartó vidám találkozó méltó
befejezése volt az igazán eredményesnek mondható nyári tábornak.
aug. 15-30. Négy tagunk (plusz családtagok és ismerõsök) vettek részt az
MKBT által szervezett osztrák-német-belga barlangos tanulmányúton. Az út
apropója a Helecinben (Belgium) megrendezett barlangos regionális
konferencia volt, ahol dr. Lénárt László elõadással szerepelt.
aug. 31. - szept. 5. Szarka György (KABK) meghívására tízen a Királyerdõ néhány jelentõs (Révi, Szelek, Ponoraº, Stanul Foncii) barlangjában jártunk,
illetve kapcsolatokat építettünk és újítottunk fel a kolozsvári csoporttal.
szept. 3. A MÁFI Bükk projektje megköszönte részvételünket, segítségünket a
Létrási-Vizes-barlang víznyomjelzéses vizsgálatában, és egyúttal tájékoztatott, hogy "a festett víz az Anna-táró összes forrásában megjelent".
szept. 11. Reméltük, hogy csak félreértés volt az az eset, amikor a létrási kutatóház zárszerkezetét valaki lecserélte, miközben a kulcsok nálunk voltak ...
okt. 2-15. A Barlangi Mentõk Észak-magyarországi Egyesülete által szervezett
barlangi mentõ tanfolyamon a franciaországi Arithban egyesületünk tagjai
közül 19-en vettek részt.
nov. 19. Megbízást kaptunk az Ém.-i Vízügyi Igazgatóság Vízgazdálkodási
Osztályától a Róka-kút, a Disznós-, a Jávorkúti- és a Szomorú-völgyiforrások, valamint a Bolhási-víznyelõ havi egy alkalommal való vízhozam és
vízhõ mérésére. Ezért évi 5000,- Ft-ot fizettek.
1993.
jan. 14. Végre megtörtént a létrási ház átadás-átvétele a BNP-tõl. Az egyesület
aktív taglétszámának évek óta tartó folyamatos növekedése egyre kényelmetlenebb helyzetet teremtett a létrási házban: konyhánk, étkezõnk, hálónk, öltözõnk és raktárunk volt egyben a ház középsõ helyisége, miközben a szomszédos szobákat senki nem használta. Mivel a ház gondozásba vételével kapcsolatos eddigi kezdeményezéseink kudarcba fulladtak, egy hétvégén átnyitottuk a szomszédos kis helyiség (az egykori gondnoki lakás) felé a falat.
Határozott lépésünkre ezen a napon a nemzeti park igazgatója (Varga Ferenc) egy bejárás során rendelkezésünkre bocsátotta a létrás-tetõi kutatóház
valamennyi helyiségét. A hivatalos dokumentum helyszíni, kézzel írott jegyzõkönyv volt. A házzal kapcsolatos feladatunk lett a vendégszoba üzemeltetése, a gázpalackok cseréje, a teljes területrõl a szemét elszállítása. Késõbb
kisebb átalakítási munkákkal (Galán Mihály vezetésével) sikerült különválasztani a háló, a konyha és az öltözõ helyiségét, valamint Tóth Zoltán egy-
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kori tagtársunk rakott egy vasbetétes cserépkályhát.
febr. 4. Közgyûlés: Határozatképtelenség miatt a pontrendszer bevezetését elõre
hozva és nagy többséggel megszavazva, a közben érkezett tagok miatt a gyûlés lefolytatható lett. A pontrendszer jövõbeli alkalmazása nagy vitát váltott
ki, hangsúlyozva a dolog morális oldalát és a pontozási rendszer finomítását.
Végül a közgyûlés a részletek újratárgyalása és újabb 1 év próbaidõ mellett
döntött. Személyi változások:
· Gazdasági vezetõ: Kovácsné Révész Rita helyett Veres Imre.
· Titkár: a jegyzõkönyv szerint Veres Imre helyett Botos Zsolt lett a
másik titkár, de ennek megszavazására nem került sor, a jkv. tehát
téved. Kovács Zsolt egyedült lett titkár a továbbiakban, annak
ellenére, hogy 1993 augusztusának végétõl 1994 áprilisának
közepéig sorkatonai szolgálatát töltötte.
Jutalmazások: Bátori Károly, Botos Zsolt, Ferenczy Gergely, Veres Imre.
febr. 6-13. A Kolozsvári Amatõr Barlangkutató Klub meghívására alkalmunk
nyílt részt venni egyhetes föld alatti táborukban a Szelek-barlangjában.
febr. 15. Benyújtottuk a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat által kiírt
Cholnoky-pályázatra 1992-es évkönyvünk anyagát. Mint a barlangnapon
kiderült, ezzel a munkával harmadik helyezést értünk el, s ezúttal (az elnyert
30.000,- Ft-tal) legalább a ráfordítás költségei is megtérültek.
Ugyancsak a barlangnapon hirdették ki, hogy a Magyarország kiépített
barlangjainak idegenforgalmával foglalkozó szakdolgozat, melyet Horváth
Zsuzsa készített, az egyéni kategóriában különdíjban részesült.
március Sásdi László (MÁFI) vízfestéshez kérte segítségünket a Balekina-barlangba. (Ténylegesen csak 1995-ben került sor a vízfestésre - lásd ott!)
márc. 4. A vezetõségi ülés döntése: a létrási ház "kulcsos rész"-ének térítési díja
májusig 50,- Ft legyen naponta, utána kalkuláció alapján. Az erdészettel
tisztázni kell a téli fûtési faigényt. A kutatóház átalakítási és bõvítési
terveinek engedélyezése nehézkesen halad ...
ápr. 26. Szerzõdést kötöttünk a Budapest Bankkal a folyószámlánk vezetésére.
május Erdély karsztvidékeirõl, barlangjairól vetített Técsy Péter, a Kolozsvári
Amatõr Barlangkutató Klub tagja, több mûvészeti díj tulajdonosa, a csütörtöki csoportgyûlés idején megtartott klubesten a Tudomány és Technika
Házában.
máj. 27. Az alapfokú barlangásztanfolyam kiírt vizsgaidõpontjára sem egyetlen
vizsgázó, sem egyetlen oktató nem jelent meg, csak a vizsgáztatásra felkért
dr. Lénárt László!
jún. 23. Keressük (levélben is, ismerõseinknél is) az általunk kutatott barlangok
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engedélyeit, iratait (Szepesi-, Létrási-Vizes-, Láner-, Balekina-, Cubákos-,
Nagymezõi-hasadék-, Savós-tetõi-, Nyelesgambi-, Speizi-, Kajla-, Vénusz-,
Iker-tebri-, Kis-Mogyorós-, Nagy-Mogyorós-, Zsidó-kúti-, Útmenti-, Cseresznyés-, Szamentu-, Csókás-réti-, Vadmacskás-, Kaszás-réti-víznyelõbarlang).
júl. 5-18. Elsõ alkalommal szerveztünk egyesületi keretek között nyári természetismereti tábort általános iskolás gyerekek részére. Az újságban, rádióban
és plakátokon meghirdetett táborban két egyhetes turnusban 45 gyerek vett
részt. A létrási réten felállított sátrakat a Holocén Természetvédelmi Egyesület bocsátotta rendelkezésünkre, az ellátáshoz a Máltai Szeretetszolgálat is
segítséget nyújtott. Az ellátási nehézségek ellenére (ugyanis kicsit alulkalkuláltuk a részvételi díjat), tartalmas hetet nyújtottunk a miskolci iskolások számára. Nagy Zsuzsanna és Vincze Klára a programokért, Vincze Ferencné az
élelmezésért felelt. Minden nap felszíni túrákat tettünk a Bükk-fennsík legszebb részein. A gyerekek megismerkedtek a Bükk növény- és állatvilágával.
Ellátogattunk Csipkéskútra, Jávorkútra, Bánkútra, Sebesvízre, a Garadnavölgybe. Egy-egy napot barlangozásra is szántunk: a Szent István-, az Anna-,
a Létrási-Vizes-, valamint az Alabástrom-barlangba vittük el a bátrabbakat.
(A sikerre való tekintettel azóta is - a 2000. év kivételével - minden évben
megrendeztük a táborokat.)
júl. 26. - aug. 8. Nyári táborunk célja a Láner Olivér-barlang és a Nyelesgambibarlang további feltárása, valamint a Balekina-barlang térképezése volt. E
mellett jutott idõ és ember a Cubákos-barlang bejáratának kitisztítására és
újraácsolására, valamint egy szerencsés feltárásra is, a Szilfás-nyelõben a
Jáspis-barlang felfedezésére. A táborban 85-en regisztráltatták magukat a két
hét alatt. 47 leszállás történt, amelybõl 25 feltáró, 6 térképezõ, 36 pedig bejáró túra volt. A tábor megrendezéséhez anyagi támogatást kaptunk a Karszt
és Barlang Alapítványtól és a Természetvédõk Szövetségétõl. Ennek segítségével a tábori hozzájárulást napi 50 forintra tudtuk csökkenteni a résztvevõk számára.
A táborunk legnagyobb eseménye egy váratlan felfedezés volt. A rég elfelejtett Szilfás-nyelõben (aminek már a nevére sem emlékeztünk, de utólag
megtudtuk, hogy már a '60-as években is már "nézegettük", a '70-es években
pedig már meg is bontottuk, de késõbb felhagytuk) László Róbert, Lipták
Roland, Apró Zoltán és Liksay László számos nagy követ és kevés suvadt
törmeléket eltávolítva augusztus 6-án bejutott egy aknarendszer tetejére,
ezzel felfedezték az ország negyedik legmélyebb barlangját, a Jáspis-barlangot. A felfedezõket az a kivételes szerencse is érte, hogy a barlang 190 m
mélységben levõ mélypontjának elérését csak a levitt kötél elégtelen
mennyisége akadályozta, bontásra nem volt szükség, eltömõdéssel nem
találkoztak.
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A tábor második hetére meghívtuk külföldi barátainkat is, melyhez anyagi
támogatást nyertünk az Ezredforduló Alapítványtól. Erdélybõl a Kolozsvári
Amatõr Barlangász Klubtól 12-en jöttek el, Ukrajnából egy vendégünk érkezett meg. Rimaszombati barátaink sajnos nem tudtak eljönni. Az egy hét alatt vendégeinknek teljes ellátást biztosítottunk. Megismerkedtek Miskolc és
a Bükk-hegység nevezetességeivel, többek között kiépített barlangjaival is
(Szent István, Anna, Tapolcai Barlangfürdõ), valamint elvittük õket az aggteleki Baradla-barlangba, ahová még egyikük sem tudott eljutni. A záró tábortüzünknél felavattuk frissen felvett tagjainkat, s vendégeink közül az önként jelentkezõ balekokat (Kolozsvárról Görög István alias Rumorgánum és
Balla Lehel alias Kocsmaszivacs).
aug. 14. Lagzi Létráson. Nagy Zsuzsanna és Ferenczy Gergely esküvõjét követõ létrás-tetõi vacsorára minden egyesületi tag hivatalos volt. Az ellátást õzpörkölt és egy harminckilós, (elõzõ nap Létrásra szállított, és az eseményig a
Létrási-Vizes-barlang 4 C°-os Hágcsós-termében eldugott), nyílt tûzön sütött
malac képezte, s tucatnyi ajándék torta. A hajnalig tartó mulatságon nyolcvanegynéhányan vettünk részt. Az ifjú pár másnap már az egyesületi nászajándékban, egy jókora sátorban ébredt.
aug. 19. A lillafüredi erdészet nyári táborunkat követõen úthasználati díj megfizetésére kötelezte egyesületünket. Hosszas tárgyalás után sikerült annyiban
megállapodnunk, hogy teljes jogú tagjaink közül a legaktívabb 10 fõ (vezetõségi döntés alapján) minden évben új igazolványt kaphat, amely a szomorúi sorompó - jávorkúti parkoló útszakaszon az úthasználati díj megfizetése
alól mentesít. Ennek ellenében figyelemmel kísérjük az esetleges illetéktelen
fakitermeléseket, s ezekrõl értesítjük az erdõgazdaságot. Az évente kiadott
engedély néhány év után megváltozott, kibõvült, a Bükk összes útjának
használatára feljogosított. Az engedélyek kiadása 2001-ben szûnt meg a
jávorkúti út ingyenessé válásával. (Ezzel azonban a forgalom elõl elzárt
bükki utak használati jogát sajnos elvesztettük.)
augusztus Egyesületünk tagjai - egymástól függetlenül - két külön szervezett
csoportban is jártak Szlovéniában a klasszikus karszton, csaknem ugyanabban az idõben, nagyjából azonos útvonalon és részben ugyanazokban a
barlangokban.
Az egyik csapatot Ferenczy Gergely, Nagy Zsuzsanna, Mogyorósi Judit,
Kovács Attila, Kovács Attiláné és Kovács Mátyás alkotta, és a Maèkovica,
Stota jama, Vilenica, Lipiška, Jama v Partu pri Ogradi, Divaška jama,
Škamprlova és a Škocjanske barlangokban jártak.
A másik társaságban Balla Béláné, Fodor Károly, dr. Lénárt László,
Timkó Attila és Wolf Zoltán egy MKBT szervezésû csoport részeként a
Vilenica, Grotta Gigante, Dimnice, Divaška, Lipiška, Predjama, Otoška,
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Pivka, Èrna, Postojnska, Rakov Škocjan (Tkalca, Zelške), Planinska, Vranja,
Skednena és a Križna barlangokat látták.
szept. 22. Vezetõségi ülésen megállapítottuk a kutatóház új használati díját: tagoknak 10,- Ft, tagjelölteknek (vagy közvetlen hozzátartozónak): 20,- Ft,
vendégnek: 100,- Ft naponta.
szept. 30. Fiatal és mégis évekig legaktívabb kutatótársunk, Nagy Flórián alias
Fofó, munkahelyi baleset következtében 22 éves korában elhunyt. 11 éves
korától tartozott közénk, számos egyesületi munkában, programban részt
vett. Temetésén október 8-án mintegy 50-en róttuk le tiszteletünket koporsójánál. Emléke velünk él, róla neveztük el a Láner Olivér-barlangban megtalált összekötõ járatot.
október Az Alsó-hegyre meghirdetett Barlangjáró II. technikai tanfolyamra
egyesületünk 4 tagja (Reusz Géza, Galán Mihály, Bátori Károly és Burdiga
Zsolt) jelentkezett, akik sikeres vizsgát is tettek. Ezúttal elsõ alkalommal
egyesületünk tagjai mint oktatók is szerepeltek a képzésben (Veres Imre,
Dajka Zoltán).
nov. 4. Kutatásiengedély-kérelmet adtunk be a Jáspis-barlangra, amelyet
december 6-án meg is kaptunk.
nov. 4. A BNP-nek jeleztük, hogy a Lilla-barlangot feltörték, az ajtó hónapok
óta nyitva áll. Az egykori kutatási engedélyes Bányász-csoport ekkor már
nem létezett, 1987-ben hivatalosan is bejelentette megszûnését. A lezárással
tehát már nem tudtak foglalkozni. Az ajtót megjavítottuk, a barlangot lezártuk, a kulcsokat eltettük. Késõbb a barlangra megkértük a kutatási engedélyt.
nov. 7. Kikérõt küldtünk Hojdák Péter részére bentlakásos Barlangjáró II. tanfolyamra, Aggtelekre.
nov. 15. A Szepesi-barlang nyitott bejáratáról az ajtót ellopták, a maradék fémszerkezetet megrongálták. Ez alkalomból sürgettük a barlang gondozásba
vételérõl szóló, két éve függõben levõ szerzõdéstervezetünk aláírását.
nov. 19-21. Háznapló-bejegyzés: "Péntek este Sanya törte össze a Trabantját,
szombaton, miközben vontattam, én. Utána lementünk a Jáspisba. Voltunk a
HBM-teremben és szomorúan tapasztaltuk, hogy meglehetõsen összekoszolódott. A bejáratot lezártuk (amúgy elég ramatyul néz ki, egyáltalán nem
szívderítõ arra mászkálni). (Maci, Nóra, Gergõ, Bütyök)"
Egy 1993. november 6-i kutatási jelentésen, melyen egyedül Ferenczy
Gergely neve szerepel, a "Megjegyzés" rovatban ez olvasható: "A két ragasztott nittet beraktam. A ragasztó nem volt jó általában, így nem lettek
tökéletesek. A láncok bent vannak (a Vizes 1-es bejáratánál levõ láncot
vittem el)." Tehát a tényleges lezárás ekkor történt.
Ferenczy Gergely szerint emlékezetes eset volt: "Akkumulátoros fúróval,
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20 kg-os vaslánccal, nagy- és kiskalapáccsal, vésõvel, villáskulccsal, barlangász-felszereléssel átgyalogolni a Szárdókán ..."
dec. 10. Az ellopott Szepesi-ajtó helyett beépített új ajtó költségeinek (összesen
7654,- Ft) átvállalását kértük a BNP-tõl.
dec. 20. Megbízást kaptunk a Geo-Center Kft.-tõl a Nyavalyás-hegy déli határánál elhelyezkedõ Balekina- és Jáspis-barlang burkolófelülete jellemzõ pontjainak felmérésére.
A Jáspis-barlang sajnálatosan a nyavalyáshegyi dolomitbánya bányatelkén nyílik, és a Balekina-barlanghoz hasonlóan a termelésbe bevonható területek alá nyúlik. A bánya üzemeltetési tervének felülvizsgálata ebben az
évben vált esedékessé. A természetvédelmi hatóság ezért elõírta a bánya déli
határánál elhelyezkedõ két barlangunk bejáratának, illetve a barlangok burkolófelületét jellemzõ pontok koordinátáinak a meghatározását. Az ehhez
szükséges pontos felmérést a téli tábor során végeztük el. A Jáspis-barlangban 86 darab fúrt fix pontot vettünk fel. A mérés acél mérõszalaggal és függõkompasszal készült. A poligonvonal alapján megállapítottuk, hogy a Jáspis-barlang 190 méter mély, azaz hazánk addig ismert barlangjai közül a negyedik legmélyebb. (Járatainak összhossza feltételezhetõen 800 méter.)
dec. 29. A téli táboron folytattuk az elõzõ év telén megkezdett helyszínen - az
úgynevezett Mûszûkület helyén mélyített aknában - a Láner Olivér-barlang
feltárását (remélve a Szepesi-barlanghoz vezetõ átjáró megtalálását). Folyamatos ácsolás mellett az aknát nyolc méter mélységûre növelve egy törmelékben végzõdõ 12 m-es hasadékot találtunk. Ezután az aznapi bontóbrigád
nagy része hazaindult, három lelkesebb kutató (Bátori Károly, Ferenczy
Gergely és Kiss János) azonban ott maradt a helyszínen, és az ellenkezõ
irányba haladva 22 óra tájban végre sikerült az erõsen omladékos (a feltárás
után Nyugati-átjárónak elnevezett) részen az átjutás. A két barlangot
összekötõ (késõbb Fofó-ág nevet kapott) járat megtalálása több okból is
jelentõs és tanulságos. Elõször is a Bükkben ez az elsõ barlangösszeköttetés, s országosan is csekély azoknak a barlangoknak a száma, ahol hasonló
sikerült. A feltárás jó példája annak, hogy a pontos geodéziai mérés mennyit
segíthet a barlangok kutatásában. Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy még
ha sok adat áll is rendelkezésre - pontos térképek, akusztikai vizsgálatok,
levegõ szagfestése, mennyezeti csatornák jelzései, egyéb morfológiai
utalások, tektonikai vizsgálatok - akkor sem egyszerû kijelölni a bontási
pontot, és szerencse is szükséges a végsõ sikerhez.
A Láner Olivér-barlang fokozottan védetté nyilvánítása érdekében kérelmet és
egy Kovács Zsolt által írt összefoglaló javaslatot juttattunk el a BNP-hez, azonban a Barlangtani Intézet nem támogatta azzal az indoklással, hogy valószínûleg
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rövidesen megtaláljuk az összeköttetést a már fokozottan védett Szepesi-barlanggal. És valóban: az errõl szóló levél az összebontás másnapján érkezett ...
Az év végén beléptünk az Életfa Környezetvédõ Szövetség regionális szervezõdésbe.
Bayer Gabriella (BEAC) barlangos dolgozatot írt a "Földtani Örökségünk" pályázatra segítségünkkel.
Budapesti csoportokhoz csatlakozva egy-egy tagunk az ausztriai Tonionschacht (Burdiga Zsolt, márciusban) és a Taubenloch (Veres Imre, decemberben)
barlangban járt.
1994.
Az MKBT Érembizottsága a Jáspis-barlang feltárásáért egyesületünknek adományozta az évente kiosztható Vass Imre Emléklapot.
F. Nagy Zsuzsanna összeállításában "Kisiskolásokkal a Bükk-hegységben"
címmel túraleírásokat (is) tartalmazó népszerûsítõ kiadvány jelent meg 1000 példányban, melyben a földtani értékeknek is megérdemelt szerep jut a botanikai
mellett, és szerepel benne jó néhány létrás-tetõi fényképfelvétel is.
Hojdák Péter a "Földtani Örökségünk" országos diákpályázatban a Jáspis-barlangról szóló összefoglalójával III. helyezést ért el.
A Létrási-Vizes-barlangban évtizedekig szórakoztatták a túrázókat különbözõ
feliratú táblák. Sokszor a barlangrész is ezekrõl kapta a nevét (pl. Kávézó,
Kereszt utca, ...) Mivel többségük idõközben elkorhadt vagy elrozsdásodott, és
nem túl esztétikus látványt nyújtott, eltávolítottuk a barlangból. Fiataljaink - méltó büntetéseként egy csínytevésüknek - két nagy zsáknyit hordtak ki a táblaroncsokból, ma már csak elvétve maradt egy-egy.
A Szepesi-barlang ajtaját két ízben (egyszer sikeresen) próbálták feltörni. A
sikeres akciót követõen a BNP az ajtót megjavíttatta. A második (sikertelen) akció
során a megerõsített ajtó megrongálódott, a zsanérok elhajoltak, stb. Érdekesség,
hogy ebben az esetben a rongálást egy 40 kg súlyú kõvel kísérelték meg. Egy
alkalommal lent túrázó tagjaink észleltek dörömbölést az ajtón. Mikor a felszínre
értek, csak egy rendszám nélküli kékeszöld Lada 1500-ast láttak a rétrõl kifordulni. Ezért a feltörést rájuk bizonyítani a sorompóõr segítségével sem sikerült.
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A Föld napja alkalmából tanfolyamosaink szemléletformálásán munkálkodva
nagymosásban részesítettük a Szepesi-Láner-barlangrendszer Három Aranyásótermét. Körülbelül 15 négyzetméter falfelületet mostunk le gyökérkefével, s megszabadítottuk a három évtizedes kormos firkáktól. Az ismételten felhalmozódott
karbidot pedig kiszállítottuk.
A dr. Lénárt László nevével fémjelzett csepegés- és hõmérsékletmérések a
Létrási-Vizes-barlangban erre az évre fokozatosan megszûntek, gyakorlatilag befejezõdtek. A több mint két évtizedes adatsorok és az abból levonható következtetések számos cikk, tudományos dolgozat, doktori disszertáció alapját képezték. A radonmérésekkel, denevérmegfigyelésekkel, üledékvizsgálatokkal együtt a
Létrási-Vizes a Bükk tudományosan legjobban kutatott barlangja lett. A dr. Lénárt
László által vezetett vagy kezdeményezett mérések persze nem szûntek meg teljesen, csak a Létrási-Vizesbõl helyezõdtek át más helyekre, esetleg más mûszerekkel, vagy más formában végezve. (Pl. radonmérés a Margit-forrásban, a Jávorkúti-forrásban és a Rejteki-forrásban folytatódott, utóbbi helyen folyamatosan
mérõ DATAQUA mûszerrel is. Csepegésmérés a Szent István-cseppkõbarlangban
történt, ugyanott hõmérsékletmérés is volt, mint a fent említett forrásokban és a
tapolcai Termál-forrásban is.)
A Jáspis-barlang ún. Heliktites-termének képzõdményeibõl mintát juttattunk
el a Miskolci Egyetem Ásvány- és Kõzettan Tanszékére, ahol azt Mádai Ferenc
közremûködésével röntgendiffrakciós vizsgálatnak vetették alá. Megállapították,
hogy a heliktitek szálainak anyaga teljes mértékben aragonit; a heliktitek tövei
pedig réteges eloszlásban kalcit, aragonit anyagúak. Az eredmény annyiban érdekes, hogy a barlang genetikáját tekintve hidegvizes kialakulású, az aragonit viszont fõként melegvizes eredetû barlangokban található kiválás. Az aragonit
hideg vízbõl való képzõdése ritka, csak bizonyos ritka fémek (elsõsorban stroncium) jelenléte esetén történik meg. Magyarországon eddig nem írtak le efféle
képzõdményt, csak a Felvidéken (Ochtinai-aragonitbarlang).
Érdekes, hogy Lénárt László a doktori disszertációjában a Létrási-Vizesbarlang mészköveinek, törmelékeinek és cseppköveinek magas stronciumtartalmáról ír. A Vizes végpontja ugyanannak a vízzáró helyzetû vulkáni (porfirit)
rétegnek a déli oldalán van, aminek az északi oldalán helyezkedik el a Jáspisbarlang. Azonban a Vizesben heliktitek nem ismertek.
Az év során hét alkalommal tartottunk vezetõségi ülést. Döntöttünk rendezvényeink szervezésérõl, a kutatóházzal kapcsolatos tervekrõl. Körlevélben kértük a
tagságot: évente egy hétvégén vállaljon felügyeletet a házban, azonban a kezdeti
néhány hónap után elhalt a kezdeményezés. Az egyre több munkával járó fenntartás meglehetõsen sok energiát vesz el. Vincze Klára továbbtanulásával kap-
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csolatos távolléte miatt ideiglenesen megbíztuk Tari Edit tagjelöltet a pénztár
vezetésével.
jan. 12. Kikérõt küldtünk a katonai szolgálatát teljesítõ Kovács Zsolt titkár részére a januári vezetõségi ülésre és a közgyûlésre.
jan. 27. A közgyûlésen a legaktívabb teljes jogú és ifjúsági tag (Ferenczy Gergely és Burdiga Zsolt), valamint a Jáspis-barlang négy feltárója (Apró Zoltán, László Róbert, Lipták Roland és Liksay László) kaptak jutalmat.
febr. 17. Az egyesület az Ökológiai Intézettel, a Holocén Természetvédelmi Egyesülettel és Zöld Akció Egyesülettel közösen levelet intézett Tardy Jánoshoz, a KTM Természetvédelmi Hivatal elnökéhez a Garadna-völgy természeti értékeinek megmentése érdekében.
febr. 18-24. Bátori Károly, Burdiga Zsolt, Galán Mihály és Veres Imre csatlakozva a Börcsök Péter nevével fémjelzett, késõbb páratlan sikerû feltárásokat eredményezõ olaszországi Gortani-expedíciók sorozatához, közel négynapos földalatti túrán vett rész. Közülük Bátori Károly és Veres Imre a végponton (-920 m) is járt.
február A kolozsvári barlangkutatók szokásos egyhetes földalatti téli Szelek-táborában két "turnusban" is részt vettek az idén tagjaink (Vincze Klára,
F. Nagy Zsuzsanna, Ferenczy Gergely, File Ferenc, valamint Schreithofer
Nóra). A program térképezés, bontásos feltárás és fotózás volt.
márc. 18-20. "Barlangkutatók a barlangokért" címmel találkozót szerveztünk
F. Nagy Zsuzsanna vezetésével Jósvafõn. Társszervezõnk az Aggteleki Nemzeti Park volt, s az elõzetes körlevélnek és vitaanyagnak köszönhetõen csaknem 60, a hazai barlangkutatásban legaktívabb résztvevõ fejtette ki a véleményét a hétvégén négy témakörben a hazai barlangkutatásról. Valamennyi
jelentõsebb irányzat, illetve képviselõje szót kaphatott. Körvonalazódtak,
hogy mely ügyekben lehetne hatékony elõrehaladást elérni, s melyek azok az
ügyek, melyekben merõben ellentétes álláspontok jelennek meg. Az MKBT
szervezeti és személyi változásaira van szükség ahhoz, hogy mindez megtörténjen - kellett megállapítanunk a találkozót követõen.
A találkozó után az MKBT Barlangi Szakmai Napok megszervezését határozta el, melyek máig évente megrendezésre kerülnek.
ápr. 27. F. Nagy Zsuzsanna a vezetõségi ülésen felsorolta a szabadidejének
csökkenése miatt átadni kívánt vezetõi teendõit: karbidbeszerzés, mûszaki
munkák koordinálása, tanfolyam megszervezése, kutatási jelentések begyûjtése, feldolgozása, évkönyvi anyagok begyûjtése, gyerektábor megszervezése, kutatótábor vezetése.
máj. 13-15. A Hágó Kupán a Mátyás-hegyi-barlangban az egyéni nõi kategóriá-
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ban Horváth Zsuzsa elsõ helyezést ér el.
máj. 19. Az Életfa Környezetvédõ Szövetségtõl 80.000,- Ft támogatást kaptunk
az egyesület mûködési költségeinek fedezésére.
jún. 9. - júl. 6. Egy ötfõs társaság tagjaként Kutas Tamás 15.000 km-t tett meg
autóval az Amerikai Egyesült Államokban, közben jelentõsebb barlangokat
is érintve (mint pl. a Carlsbad- vagy a Lechuguilla-barlang). Részt vettek az
amerikai barlangász találkozón Bracketville-ben, valamint a Mamut-expedíción besegítettek új részek feltárásába és térképezésébe.
jún. 12-19. Egy botanikai jellegû túra résztvevõjeként Kovács Attila Montenegro hegyeivel (Durmitor, Visitor, Prokletije) és kisebb barlangjaival (Ledena-,
Savina-peæina) ismerkedett.
jún. 18-19. Barlangjáró I. tanfolyamunkon sikeresen vizsgázott: Szabó Gábor,
Kertész Gábor, Kovács Gergely, Debreczeni Gábor, Tari Edit, Lukács Balázs, Lukács György, Bazsó Tamás, Papp Gergely.
július Schreithofer Nóra és Botos Zsolt (valamint Takács Irma vendégként) tíznapos túrát tett a Bihar-hegységben az Alba Regia Barlangkutató Egyesület
tagjaival közösen.
júl. 24. - aug. 7. Szokásos nyári kutatótáborunkat a hagyományoknak megfelelõen Létrás-tetõn rendeztük meg. A tábor vezetõje Szalai Ferenc volt, a fõzéssel kapcsolatos gondok nagy részét Kovács Attiláné vállalta magára. A
táborban ismét több kutatási ponton (Láner-Szepesi IV. szifon, Nagy-Mogyorós, Nyelesgambi, Szárdóka K-i bontás, Láner-Szepesi bejáratok teodolitos
mérése) folyt a munka, így képességei szerint valamennyi korosztály kivehette részét belõle.
aug. 12-26. Visszaút az Astrakára. Néhány Provatinát megjárt tagunk és néhány
új vállalkozó (Bátori Károly, Bóta Nándor, Burdiga Zsolt, Ferenczy Gergely,
F. Nagy Zsuzsanna, File Ferenc, Galán Mihály, Horn István, Hornné Kun
Éva Erika, Kertész Gábor, Reusz Géza, Tari Edit és Vadász István) újra elindultak a görögországi Astraka-plató Epos-zsombolyát felkeresni. A zsombolyt az 1991-es tapasztalatok útmutatása alapján ekkor már könnyen sikerült megtalálni, és a társaság bejárta mindkét nagy barlangot (az Epost és a
Provatinát is).
szept. 30 - okt. 2. A MAFC Barlangkutató Csoport Bódvaszilason, a Vecsemforrásnál szervezte meg a Lakatos Kupát. A Pedálos kategóriában a Bátori
Károly, Burdiga Zsolt, Veres Imre összetételû csapat II. helyezést ért el.
okt. 15-16. A Pireneusi Kalandos Játékok nemzetközi barlangász verseny hazai
selejtezõjét Budapesten rendezték meg. Veres Imre és Burdiga Zsolt éppencsak lemaradva az elsõ helyrõl II. helyezést ért el. Sajnos csak az elsõ helye-
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zett utazhatott Spanyolországba.
okt. 22. A Létrási-Vizes-barlangban mentési gyakorlatot tartottunk az Barlangi
Mentõk Észak-magyarországi Egyesületének szervezésében. A gyakorlat
célja a gyakorlatlan túrázók által közkedvelt, sûrûn látogatott barlang megismerése volt a sérült hordágyban való szállítása szempontjából. A gyakorlaton egyesületünk tagjai nagy létszámban vettek részt. A gyakorlat kézzelfogható, elgondolkodtató tapasztalatokat hozott. A mentés a Tótól a Hágcsósteremig zajlott. A sérült (Kertész Gábor, kb. 63 kg, 170 cm) az említett útvonalat 4 óra 43 perc alatt tette meg hordágyban. A Hágcsós-teremtõl a kijáratig korábban már több gyakorlatot végeztünk, így nem volt értelme a további
szállításnak (kb. 25 perc hordággyal). Az egész akció a hordágy leszállításával kezdõdõen hét órát vett igénybe. A külszínesekkel együtt 22 ember vett
részt benne, köztük két újságíró. A mentés fizikailag nagyon megterhelõ volt.
nov. 16. Szeizmikus mérés a Jáspis-barlangban. Az év elején három miskolci
szervezettel (Ökológiai Intézet, Zöld Akció Egyesület, Holocén Természetvédelmi Egyesület) közösen a hatóságokhoz fordultunk a Garadna-völgy
komplex környezet- és természetvédelmi problémáival, mely bennünket a
nyavalyáshegyi dolomitbánya üzemelése miatt tett érdekeltté leginkább. A
Balekina- és a Jáspis-barlang sajnálatosan közvetlenül érintett a termelésben
elsõsorban a márciustól rendszeressé vált robbantások miatt. A mérés a nyavalyáshegyi dolomitbánya robbantásainak hatását kívánta vizsgálni a Jáspisbarlangban. A mûszerek telepítését Ferenczy Gergely, File Ferenc, Kovács
Attila és Veres Imre végezte. Két helyre telepítettük a háromdimenziós rezgésérzékelõket. Az egyik csoport a bejárati szûkülethez (-10 m-re) került, a
másik a Dzsenga-folyosóban lévõ omladékra, ahol korábban az omlás bekövetkezett (-60 m-re). Itt, az alsó helyszínen egy véletlenül kimozdított és leguruló nagyobb kõ a kábelek közül kettõt elvágott, így ezen a ponton a tér
három irányában érzékelõ három mérõfej közül csak egy maradt mûködõképes. Szerencsére személyi sérülés nem történt, és a mérés is elvégezhetõ
maradt.
nov. 17. A vezetõségi ülés fõ témája F. Nagy Zsuzsanna elnöknek az egyesület
gazdasági vezetésével, (iratkezelési) hiányosságaival kapcsolatos kifogásai
voltak: a volt pénztáros bizonylati fegyelmezetlensége, az ellenõrzések elmaradása, a gazdasági vezetõ ezirányú nemtörõdömsége, a pénztár átadásának
vontatottsága, ... F. Nagy Zsuzsanna bejelentette, hogy emiatt semmilyen felelõsséget nem vállal, s túlterheltsége miatt a közgyûlésen egyébként is le
kíván mondani.
dec. 27-31. Téli kutatótábor. A tábor céljai: térképezés a Fofó-ágban, feltáró kutatás a Szepesi-III-IV-es szifonban, illetve a Speizi-barlang végpontján, ahol
vízszintsüllyesztéssel a nyugati irányba haladó patakos ágban légteres, huza-
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toló járatba tudtunk betekinteni. A víz visszaszivárgása miatt a további bontás szivattyú nélkül nem volt folytatható. A három munka sajnos nem párhuzamosan folyt, ennek ellenére viszonylag sikeresen végzõdött. A szilvesztert
ismét a kutatóházban rendeztük meg, melynek egyetlen károsultja a "Béla"
(a szobánk örökös vaskályhája) köré épített cserépkályha-burkolat volt. A romokat eltakarítva az újévben az elsõ napot fent töltöttük, majd eltávoztunk.
1995.
Húsz férõhelyes vendégszobaként elkezdtük üzemeltetni a létrási kutatóház
legnagyobb helyiségét. Ez alkalomból kétszintes (2x9 személyes) priccset készítettünk az ócska ágyak helyett, szivacsot vásároltunk, és huzatot varrtunk rájuk,
illetve új asztalt készítettünk. Az elsõ évben a szállás díja 150, -Ft/fõ/éjszaka volt.
Több alkalommal részt vettünk a szpeleológiai oktatási rendszer megújítási
kezdeményezéseiben, tárgyalási szinten elvi és gyakorlati javaslatokkal, ötletekkel (az eddigi rendszer értékelése, a leendõ tanfolyami rendszer felépítése, témáik, oktatóik; barlangjáró igazolvány tervezése, ...).
Az MKBT Választmánya a Karszt és Barlang Alapítvány ötfõs kuratóriumába
beválasztotta F. Nagy Zsuzsannát.
jan. 19. A Közgyûlés elõkészítése érdekében tartott vezetõségi ülésen elhangzottak:
· A BNP papíron nem adta át a ház használati jogát, csak szóbeli megállapodás született - azaz jóhiszemû használók vagyunk.
· F. Nagy Zsuzsanna egy évvel a megbízatás lejárta elõtt szeretett volna
lemondani elnöki tisztjérõl. Indoka volt, hogy az egyesülettel kapcsolatos ügyintézés mellett nem tud pénzkeresõ tevékenységet
folytatni. Elnök jelölt volt Kovács Attila, de nem vállalta.
· A "vezetõválság" megoldására F. Nagy Zsuzsanna további egy évre
"gazdasági menedzser"-ként elvállalta volna a non-profit szervezetekkel való kapcsolattartást, a pályázati ügyek továbbvitelét, és
betanított volna valakit, aki ezt a vonalat tovább vihetné. Ígérte:
ehhez a forrásokat elõteremti.
Megfelelõ személy hiányában azonban az év folyamán a betanításra nem
került sor.
jan. 24. A Miskolcról tavaly novemberben eltûnt Katona János (a Jancsi gyerek)
végül Vácon "lett meg", és épen, egészségesen tért vissza a családjához. Forgács László ezredes, megyei rendõrfõkapitány a keresés szervezésében és a
keresésben való személyes részvételéért pénzjutalomban részesítette Szabó
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Tamást és dr. Komlóssy Attilát.
febr. 18-26. Ismét az olaszországi Gortani-ban járt egy csapatunk. Bóta Nándor,
Dajka Zoltán, Ferenczy Gergely, Horn István, Horváth Zsuzsa, Kertész Gábor és Veres Imre a túrázáson kívül nagysikerû filmet készítettek a barlangról. Az operatõr és a vágó Kertész Gábor volt.
március 50.000,- Ft támogatást kaptunk a Karszt és Barlang Alapítványtól szivattyúk beszerzésére. Két búvárszivattyút vásároltunk.
márc. 4. A Déli Hírlap cikkének (Kiemelték a hegy foglyát. Barlangi mentõk
gyakoroltak Bódvarákó mellett) érdekessége, hogy egy olyan gyakorlatról
tudósít, ahol nem kaptunk engedélyt a Rákóczi-barlang tavából, tavától történõ sérültszállításra, ezért felszínen gyakoroltunk Bódvaszilason. (Akkor
még nyilván nem lehetett tudni, hogy 2002. január 27-31. között - a barlangban rekedt búvár mentésekor - ezekre az ismeretekre igen nagy szükség
lehetett volna.)
márc. 12. Másodszor mentünk "nyöszörgõ, meztelen hullát" menteni a Kecskelyukba. A bejárattól számított 300. méter környékén, ahol egy kitermesedés
után az addigi részektõl jóval szûkebb járat megy tovább, egy jobb kanyarban meztelen lábhoz hasonlító cseppkõlefolyás található. Itt egy elsõ (vagy
egynéhányadik) barlangtúrás ifjú felfedezõ, e kellemetlenül szûk szakaszhoz
érve inkább hullát talál, mintsem hogy bevallja (hasonlóan fáradt és bátor)
társainak (és magának), hogy elege van a barlangászásból (aznapra). A "nyöszörgés"-t denevérek produkálták. Késõbb, az 1998-ban készített térképünkön ez a hely Csupaszláb-szûkület néven lett megjelölve.
ápr. 21. A KTM Barlangtani Osztályának megbízásából Sásdi László (MÁFI) a
BNPI és az MLBE segítségével fluoreszceines vízfestést végzett a Balekinabarlangban. A festett víz április 24-én 17.00-kor gyakorlatilag hígulást nem
mutatva jelent meg az Õskohótól 200 m-re Ómassa felé, a patak jobb partján
lévõ mederforrásban (Wekerle-forrás).
ápr. 22. "Föld napján a Bükkért" felszíni és barlangi tisztogató akciót tartottunk
a Miskolci Öko Kör és a Környezeti Nevelõk Társaságával közösen.
máj. 8. Levelet írtunk a B.-A.-Z. Megyei Rendõrkapitányságnak: "Feljelentés
védett területen való lövöldözés miatt".
máj. 12-14. A Hágó Kupán, Alsó-hegyen, az egyéni nõi kategóriában Horváth
Zsuzsa, az egyéni férfi kategóriában Veres Imre ért el elsõ helyezést.
máj. 24. Gönczöl Imre (Várpalota) elkeseredett levele a júniusi barlangnapra
kilátásba helyezett létrási parkolási tilalomról. (Nem õ volt az egyetlen
elkeseredett, de csak õ ragadott tollat. A többiek a helyszínen, szóban
nyilatkoztak ...)
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június 100.000,- Ft támogatást kaptunk az Életfától az egyesület mûködési költségeinek fedezésére.
jún. 23-25. Barlangnap Létráson (XXXIX). Az elõkészületek hatalmas lendülettel folytak, a fõ szervezõ F. Nagy Zsuzsanna volt. A BNP vonakodott megadni a sátrazási engedélyt. A barlangleszállások részletes rendjének elõzetes
megadását kérték! Késõbb a sátrazási engedély kiadásával sokáig húzódoztak, Létrás-tetõ helyett a Keleti-kaput javasolták helyszínként. Pályázatokkal,
szponzorok szerzésével igyekeztünk pénzt szerezni az elõzetes költségekre.
A büfé üzemeltetését ember és energia híján kiadtuk - késõbb tudtuk meg,
hogy a barlangnap költségei nem a regisztrációs díjakból, hanem a büfé bevételébõl szoktak megtérülni. (Ez, írásbeli megállapodás hiányában, utólagos
viták forrása lett.) Emblémát terveztünk, pólót nyomattunk, barlangjainkat és
magunkat bemutató kiadványt állítottunk össze. Elõzetesen biztonságosra építettük ki a barlangjainkat (nittelés, ácsolatok, bejáratok). A Marcel Loubens
Kupa-verseny idei feladatait kitaláltuk, megszerveztük és lebonyolítottuk: telefont, szivattyút szereltünk be a Láner-barlangba. Aggregátort mûködtettünk
a háznál, mely révén esti kivilágítás és videokivetítõ mûködhetett. Õrzött
parkolót üzemeltettünk a Tekenõsi-réten, sorompót építettünk Létrásra, hordozható árnyékszéket kölcsönöztünk, kerítést építettünk, lekaszáltuk a rétet
... és rengeteg túrát vezettünk. A sikeres találkozó megszervezését az MKBT
levélben köszönte meg.
júl. 20. Az Országos Munkaügyi Központtal, a KTM Kabinetirodájával és a
Társadalmi Kapcsolatok Önálló Osztályával, a Szimabesenyõi Polgármesteri
Hivatallal és a B.-A.-Z. Megyei Munkaügyi Központtal folytatott kiterjedt
levelezést követõen - a megyében elsõként - engedélyt kaptunk polgári szolgálatos katona alkalmazására.
aug. 3-17. A szlovéniai Vilenica-kempingben megrendezett "nemzetközi" barlangász táboron tizenhatan vettünk részt Miskolcról, ezen kívül kb. negyvenen, fõleg Budapestrõl. A tábor rosszul indult: a vendéglátók több közösségi
életet vártak tõlünk, mi pedig több barlangtúrát tõlük. A találkozó végére
helyreállt az egyensúly, a viták miatt azonban a szezsanai barlangászokkal a
korábbi egyesületi szintû jó kapcsolatunk megszûnt. Kertész Gábor Gortanibarlangról készített filmjét nagy sikerrel mutatta be itt (is), és valószínûleg
mi sem fogjuk soha elfelejteni a Skociáni-barlang szifonjánál világító kb. 60
karbidlámpa látványát.
augusztus A kért 570.000 helyett 125.000,- Ft támogatást kaptunk a Szerencsejáték Alaptól szemléletformáló barlangos kiadvány készítésére.
aug. 18-21. Az Országos Környezetvédõ Ifjúsági Találkozón, Felsõtárkányban
F. Nagy Zsuzsanna a természetvédelmi szekció vezetõje és elõadója volt a
veszélyeztetett barlangok témájában.
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szeptember Fotódokumentációt készítettünk, illetve állítottunk össze a Speizibarlangról (Kovács Attila, F. Nagy Zsuzsanna), valamint régebbi felvételekbõl a Szepesi-Láner-barlangrendszerrõl (Ferenczy Gergely és F. Nagy Zsuzsanna képeibõl), és a Barlangtani Osztály részére adtuk le megrendelésükre.
szept. 1. A Jáspis-botrány kezdete - bár a "bomba" késõbb (egy csoportgyûlésen
szeptember végén) robbant. A Jáspis-barlangban az utóbbi két évben omlásveszélyt jelzõ események sorozatát követõen F. Nagy Zsuzsanna segítségkérõ levelet írt a BNP-nek a barlang és a barlangászok védelme érdekében,
kérve, hogy a BNP (bár ne vonja vissza a kutatási engedélyünket, de) hatóságként tiltsa meg a barlang látogatását mindenkinek, az egyesületi tagoknak
is! A BNP ezt részben meg is tette úgy, hogy diplomatikusan nem "tiltott"
csak "javaslatot tett". Azonban máig megoszlanak a vélemények arról, hogy
nem volt-e túlzott az elnök részérõl a barlang veszélyességének megítélése.
A "felfedezõk" viszont eddig csak hallgatólagosan, ettõl kezdve azonban
kimondva is, gyakorlatilag is, ki lettek tiltva "saját" barlangjukból. Mindezt
évek múlva, a 13/1998. (a barlangok védelmérõl, látogatásáról, ... szóló)
Kormányrendelet miatt kötelezõen újonnan megkért kutatási engedély ki is
nyilvánította, azaz a kitiltást a jog is támogatta. A helyzet csapdája, hogy a
"négy fiatal" bejutása a barlangba elvileg nem volt tilos, csak gyakorlatilag
nehezen kivitelezhetõ. (Valójában nem kitiltva lettek, hanem nem lettek bevonva az engedélyesek körébe. Ez azonban ugyanazt eredményezte.) A "felfedezõk" bármely kezdeményezése a helyzet megváltoztatására egészen
2002-ig sikertelen maradt. Ekkor "jogfosztottságuk" egy szóbeli engedély
eredményeként megszûnt.
szept. 1. Hasznosításiengedély-kérelmet készítettünk (F. Nagy Zsuzsanna és Ferenczy Balázs) és nyújtottunk be a KTM Term.véd.-i Hiv. Barlangtani Osztályához a Vizes- és a Szepesi-barlangra. A Barlangtani Osztály a BNP-vel
közös egyeztetõ tárgyalást kezdeményezett november 7-re. Ugyanekkor
adtuk be a létrási ház használatára vonatkozó szerzõdéstervezetünket is a
BNP-nek. Egyikre sem kaptunk írásos választ.
szept. 16. Bóta Nándor tagunk két hónap próbaidõvel megkezdte polgári szolgálatát házgondnokként Létrás-tetõn. Feladatai: hétvégi ügyelet Létráson, ajtónyitás a vendégeknek, a karbidolóhely felügyelete, a kutatási jelentések kitöltésének ellenõrzése, a szemeteszsákok beszerzése, a komposzt WC, a felszerelés, a vízmérés, az utánpótlások (gáz, mosogatószer, ...) figyelemmel kisérése, az orvvadászat, falopás, autómosás, ... stb. kihágások jelentése.
okt. 14. A "Természet gyöngyszemei és Az év természetfotósa '95" címû pályázat anyagából rendezett kiállításon F. Nagy Zsuzsanna egyik Szelek-barlangban készült felvétele is szerepelt. Úgy tûnik, hogy a zsûri végre kezdi értékelni a földtani természeti értékek formakincsét és érdekességét is (és nem
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csak a virágokat és a madarakat veszi észre), hiszen 1994-ben Kovács Attila
barlangos fotója is, átjutva a zsûrizésen, szerepelt a kiállításon.
október "Garadna-völgyi problémák" levelei. A Garadna-patak völgyében tapasztalható negatív jelenségek miatt emelte fel szavát több természetvédõ
társadalmi szervezet. Az ügyben mi leginkább a völgy fölé magasodó Nyavalyás-hegy, és az azon mûködõ dolomitbánya által veszélyeztetett Balekinaés Jáspis-barlang miatt voltunk érdekeltek. A helyzet összefoglalását "Közösen a bükki karsztért" címmel, kiadványban jelentettük meg.
október 120.000,- Ft támogatást kaptunk az Egészséges Életmódért Alapítványtól sporteszközök vásárlására.
november 180.000,- Ft támogatást kaptunk a Göncöl Szövetségtõl számítógép
(Laptop) vásárlására. A számítógépet meg is vásároltuk, és hosszú ideig többen is használták különbözõ egyesületi dokumentumok elõállítására - meg
természetesen játékra, és a számítógépekkel való ismerkedésre is. Sajnos
gyors "lepusztulása" éppen a hordozhatósága miatt következett be - ez így
van mindennel, aminek több "gazdája" van.
nov. 30. Az évkönyv szerkesztésénél elõször mondtuk ki: "Ne a Cholnoky-pályázat határideje legyen a meghatározó! Ha lecsúszunk is, évkönyv legyen!"
A döntéssel a határidõ szorításában elkapkodott, hibákkal teli kiadványok
megjelenésének próbáltuk elejét venni.
dec. 14. Meghívót kaptunk a természetvédelmi törvénytervezet társadalmi vitájára.
1996.
Szóbeli tájékoztatás alapján a BNP meg van elégedve a kutatóház kezelésével,
ígérte, hogy rendezi a ház jogi kérdéseit.
Tavaly õszi megbízás alapján Bátori Károly vezetésével tavaszra kicseréltük a
Szepesi-barlang aknarendszerének 34-éves vaslétráit, és Galán Mihály irányítása
alatt a kegyetlen hideg téli idõjárásban biztonságosra kiépítettük a Láner Olivérbarlang bejárati szakaszát.
Az év elsõ felében a Létrási-Vizes- és a Szepesi-barlangot többször is feltörték. A Vizes zárszerkezetét kivágták lángvágóval, késõbb az egész ajtót elvitték - egy évvel késõbb a Piplák-ház közelében találtuk meg. A Szepesi ajtaját egyszer feszítõvassal, kalapáccsal feszítették fel, más alkalommal lángvágóval estek
neki, de ekkor nem sikerült kinyitni. Csaknem minden alkalommal a helyszínek
közelében, azonos személygépkocsik és salgótarjáni illetékességû, magukat
hegymászóknak nevezõ, barlangok után érdeklõdõ egyének fordultak elõ, de
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tetten érni nem sikerült õket. A rongálások és feltörések általában vasárnap délután történtek, amikor mi már levonultunk a fennsíkról. A barlangfeltörések kapcsán tett feljelentés ügyét bizonyítékok hiányában lezárták. Hozzátartozik a történethez, hogy tavasszal (valakik) a Hajnóczy-barlang frissen elkészült ajtaját is
szétvágták lángvágóval.
jan. 23. A "denevéresek" le akarták zárni a Kecske-lyukat! Tervük a bejárati
száda ráccsal való ellátása volt! Tiltakoztunk, kizártnak tartottuk a megoldhatóságát, egyéb barlangok megvizsgálását javasoltuk. Miután mindenképpen "valamilyen lezárásra" akarták elkölteni a pénzt, listát állítottunk össze
azokról a barlangokról, ahol nagyobb denevérkolóniákról tudtunk. Ezeket, a
megbeszélést követõ néhány hónapban, tudomásunk szerint be is járták a denevérészek, de lezárásról vagy más beavatkozásról nem szereztünk tudomást. A Kecske-lyuknál pedig minden maradt a régiben ...
febr. 1. Apró Zoltán levélben kérte teljes jogúból pártoló taggá való átminõsítését.
febr. 1. Tisztújító közgyûlés. Elõkészítése szinte nagypolitika jellegû "választási
hadjárat": jelölõbizottság, jelölõlap "vezetõségifeladat"-listával, röplap-szerû
propagandabeszámoló az elmúlt idõszakról ... A közgyûlésen a mandátumának végére érõ F. Nagy Zsuzsanna leköszönt, új elnöknek Veres Imrét
választottuk. A vezetõség többi tisztségviselõje lett: Kovács Zsolt titkár, Oláh
Sándor gazdasági vezeztõ, Tari Edit pénztáros. Vezetõségi tagok: Vadász István, Bátori Károly, valamint Bóta Nándor és Burdiga Zsolt mint legaktívabb
teljes jogú és ifjúsági tagok. Ellenõrzõ és fegyelmi bizottság: File Ferenc
elnök, tagok: Kovácsné Révész Rita, Botos Zsolt.
Jutalmazások: Tari Edit, Bátori Károly, Veres Imre, Furdi Péter, Román
Péter, F. Nagy Zsuzsanna.
Alapszabálymódosítás (Kovács Attila javaslatára): az egyidejûleg másik
barlangkutató-csoportbeli tagságot kizáró kitétel törlése - megszavazva.
Névváltoztatási javaslat (Kutas Tamás): Miskolci Zsombolyos Barlangkutatók. Vita után elvetve.
márc. 14. Vezetõségi gyûlésen ismét szóba került a barlangi (fizetõ) idegenvezetés problémája. Konkrét javaslat, döntés nem született.
márc. 29-31. Környezet- és Természetvédõ Mozgalmak Országos Találkozója
- Miskolc. Szervezõk - rajtunk kívül még: Holocén Természetvédelmi Egyesület, Miskolci Öko Kör, Zöld Akció Egyesület, Ökológiai Intézet. A találkozón a Központi Környezetvédelmi Alap (társadalmi szervezetek támogatási rendszerének ötfõs) Bíráló Bizottságába, mely 1996-ban pályázat útján
48 millió forint sorsáról döntött, beválasztották F. Nagy Zsuzsannát. A találkozó szervezésében és lebonyolításában 9 tagunk (Veres Imre, Bátori Károly,
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Vincze Klára, Tari Edit, Balogh Anikó, Oláh Sándor, Lukács Balázs és
György, valamint F. Nagy Zsuzsanna) vett részt.
május A Hágó Kupán a Mátyás-hegyi-barlangban az egyéni férfi kategóriában
Burdiga Zsolté volt az elsõ helyezés.
május A gyerektáborra 50-50.000,- Ft-ot kaptunk a Soros Alapítványtól és a
Természetvédõk Szövetségétõl, a nyári kutatótáborra 60.000,- Ft-ot az utóbbitól.
jún. 8. A Borsodi Sörgyár megbízásából ekkor bonyolította elõször az egyesület
a "Night Fever - Éjszakai Láz" elnevezésû éjszakai tájékozódási futóversenyt
Botos Zsolt irányításával. A sörgyár dolgozói részére rendezett zártkörû versenyen feladatunk a pálya kijelölése, az ellenõrzõ pontok felállítása, az akadályok kiépítése és orvosi ügyelet biztosítása volt. Az akadályoknál barlangi
és alpintechnikai eszközeink beépítése, felhasználása is feltétel volt. Ezen elsõ alkalommal a helyszín Miskolc-Tapolca, Görömböly környéke, a megbízási díj 50.000,- Ft volt. A megbízás eztán több éven át megismétlõdött (jelenleg is tart) változó helyszínekkel. A késõ éjszakába-hajnalba nyúló fárasztó akadályügyelet ellenére a tagok általában számottevõ létszámmal képviseltették magukat ezeken a rendezvényen. Ebben természetesen jelentõs szerepet játszott az általában korlátlan mennyiségû ingyenes sörfogyasztás lehetõsége ... Ez alkalommal, a verseny éjszakáját követõ reggelen, egy félreérthetõ telefonérdeklõdés miatt még Szenthe István "mentésére" is felvonultunk
a Bükk-fennsíkra, a Hármaskúti-víznyelõbarlangba (Bóta Nándor, Kovács
Attila, Szilágyi István, Veres Imre). Természetesen nem találtuk ott. Aggteleken volt német vendégekkel.
június Hosszú tervezgetés után négy egyesületi tagunk (Bóta Nándor, Kertész
Gábor, Mihalov Csaba és Szilágyi István) feljutott Európa legmagasabb
csúcsára, a 4487 m magas Mont Blanc-ra.
június A BNP létrás-tetõi jelenlétünk 35. évében olyan "unikális természeti érték" védelmére való hivatkozással utasította el a természetismereti gyerektábor idejére szóló sátrazás-kérelmünket, amelyek a hivatkozott helyen (a
ház elõtti füves terület) vagy nincsenek, vagy éppen a 35 éves jelenlétünk
(pl. a kaszálás) miatt léteznek. Ezt válaszlevelünkben is jeleztük. Jogos aggodalmaikat, melyek elsõsorban a réten átfolyó patak mentén élõ növényritkaságokra vonatkoztak, megalapozott érveinkkel talán sikerült hosszabb
idõre is eloszlatnunk. Ismételt kérésünkre végül megkaptuk az engedélyt.
júl. 25. - aug. 3. Barlangkutató expedíció Albániába. Régen készültünk ide. Már
az egyesület 1991. évi (görögországi) expedíciójának egyik útvonalterve is
Albánia volt. Az országot nem ismertük, de úgy gondoltuk, hogy éppen megfelelõ hely lesz új, ismeretlen karsztterületek, barlangok felfedezésére. Egy
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bakancsos utakat szervezõ utazási irodával mentünk a helyszínre, majd néhány napra felköltöztünk az Észak-Albán-Alpok Thethi-völgye fölött magasodó 1700 m körüli platóra. A jellegzetes magashegyi karszton 5 olyan aknabarlangot jártunk be, amelyben valószínûleg még nem járt kutató, de igazán
mély zsombolyt nem találtunk. Térképezési, tájékozódási munkánkhoz elõször használtunk mûholdas helyzetmeghatározást (GPS-t). Az út tapasztalatszerzésnek nagyon jó volt, de sajnos a politikai helyzet azóta is lehetetlenné
teszi a visszatérést.
aug. 2. A nyári kutatótáboron ismét hozzákezdtünk a Motopilpó-töbör bontásához. Az õsi víznyelõn keresztül a Speizi- és a Szepesi-barlangok közötti szakaszba reméltünk bejutni. (A hely neve az évtizedekkel ezelõtt itt dolgozó
kutatóktól származik, az alias-neveikbõl lett összerakva: Mózes, Lipót, Pogácsa.) A tábor alatt 10 alkalommal dolgoztunk ezen a helyen, ami a kutatóakna 6 méteresre mélyítéséhez és kiácsolásának elkezdéséhez volt elegendõ.
aug. 9. A nyári tábor tizedik napján megtörtént a már hat éve bontott lusta-völgyi Nyelesgambi-barlang legjelentõsebb bejutása. Egy olyan kisebb (bár a
barlangban eddig a legnagyobb) terembe jutottak be a feltárók, ahol a falat
szép cseppkõlefolyások díszítették, és az egyik részen, közel a falhoz, egy
- a Bükkben egyedülálló - egyméteres, mindkét végén odanõtt szalmacseppkövet lehetett megcsodálni. Azóta sajnos már nem, mert egy héttel késõbb
már csak a romjait találták meg a lefotózására indulók.
aug. 11-16. Intenzíven kerestük Encs Pétert, egykori pártoló tagunkat, aki rövid
ideig ezévi nyári táborunkon is elõfordult, de onnan haza már nem érkezett.
Elõször csak a rendõrségnek besegítve, késõbb sokkal intenzívebben, mentõkutyásokat és önként jelentkezõ "látó"-kat is bevonva nagy területeket
fésültünk át a Bükk keleti felén, néha módszeresen, néha különbözõ elvi
megfontolások alapján kiválasztott területen ... hiába.
szept. 25. 80.000,- Ft támogatást kaptunk az Életfától mûködési költségekre.
dec. 7. Fantasztikus volt a helyszín. Talán ezért is sikerült olyan jól Cseh Lenke
Erzsébet és dr. Lénárt László esküvõje az Anna-barlangban, a Szomorúfûz
termében és a Szívnél.
dec. 12-16. ¯agañ. Barlangász találkozóra hívtak meg a ¿agañiak. Az egykori
szoros kapcsolatot kiépítõ tagjaink közül ekkor már senki nem volt aktív, de
az akkori viszonyokra jellemzõ, hogy Burdiga Ottó és Erdei Péter valaha e
kapcsolat miatt tanult meg lengyelül. Ezen az úton is Burdiga Ottó volt a tolmács. Rajta kívül a fia (Burdiga Zsolt), Maxa córka, azaz Maxi lánya vagyis
Hugi (Vincze Klára) és Bátori Károly utazott ki a találkozóra. Részt vettek a
Bobry Barlangászklub ünnepségén, és meglátogatták az akkoriban megvásárolt házukat Wojcieszówban.
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Az évek óta folyamatosan kutatott bontási helyeink közül a lusta-völgyi Nyelesgambi-barlangban is dolgoztunk. Az idén elõször tartottunk õszi kutatótábort,
melynek célja e barlang kutatása volt. További hagyományos bontásunk a
Szepesi-barlang III. és IV. szifonja. Az itt elõtörõ víz miatt jelentõs
elõrehaladásról nem beszélhetünk. A 1996-ban megkezdett Fenyves-réti-víznyelõ
bontása sem járt sajnos eredménnyel. A Tuskós-barlangban újrakezdtünk egy
régebbi bontást, ez eredményesebbnek ígérkezik. Ismételt próbálkozások
történtek a Nagy-Mogyorós-barlang omladékos szakaszain való áthatolásra is.
Többen részt vettek a Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer Herman Ottó Csoport
által szervezett feltáró munkáiban is.
Ettõl az évtõl jelentõsen megváltozott a barlanglezárások, járatbiztosítások,
kiépítések elvégzésének módja. A BNP megbízási szerzõdések alapján a barlangvédelmi munkákat különbözõ vállalkozásokkal végeztette el. E munkákban egyesületünk tagjai közel 700 munkaórát dolgoztak. Ezek a munkák más, szokásos
feladatoktól is elvonták az aktív munkaerõt, de számos barlang bejárata lett biztonságosan kiépítve, illetve lettek a bejárást könnyítõ mûtárgyak kicserélve. Munkák a következõ helyeken folytak: Szepesi-barlang (a Fofó-ág bejáratának biztosítása rakott kõfallal), Jáspis-barlang (a suvadó bejárati szakasz kiépítése rakott
kõfallal), új vagy biztonságosabb ajtó került a Szepesi-, a Vizes-, a Jáspis- és a
Gyurkó-lápai-barlangra valamint a Jávorkúti-víznyelõre, és új, több ponton
falhoz rögzített, biztonságos létrák kerültek a Létrási-Vizes-barlangba.
A létrási házban megpróbáltuk folyamatosan javítani az elhasználódott dolgokat, így sikerült két új ajtót feltenni és készül a harmadik ajtó is. A tetõn a szétfagyott cserepek cseréje is megoldódott, és a kitört ablakokat is megjavítottuk. Új
szekrény és mosogató került a konyhába Botos Zsolt révén. A kisebb-nagyobb
javításokon kívül még néhány új kép is díszíti a falat.
Egy megbízásos munka keretében Kovács Zsolt, az Esztramos-hegy rendelkezésre álló szintvonalas térképeinek felhasználásával, AutoCAD programmal létrehozott térbeli térképet készített. Segítségével a felszín és a bányászat tárói fényképi hûséggel bemutathatók, tanulmányozhatók.
Dr. Lénárt László átfogó cikkben ismertette az Esztramos-hegy barlangjait,
valamint a hegy hidrogeológiai és szpeleológiai kutatásának eddigi eredményeit
szakmérnöki szakdolgozata alapján. (Ebben jelentõs szerepe volt annak, hogy az
1997-es Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra az "Esztramos-hegy ásványai"
címû kiadvány került kiadásra, illetve az ásványbörze emlékbélyegzõje témája is
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Esztramos volt.)
január Radondetektorokat kaptunk egy évre tízen sisakban való viselésre. Egy
otthon hagyott háttérdetektorral és barlangi leszállásaink naplózásával Hakl
József (ATOMKI) a barlangászok dózisterhelését kívánta vizsgálni. Az 1998
januárjáig tartó vizsgálat eredménye szerint a barlangászok átlagosan az éves
normál háttérsugárzással azonos nagyságú dózist "szednek össze" pluszban a
barlangokban, azonban létezik olyan hely is (a Cserszegtomaji-kútbarlang),
ahol ennek a tízszerese is "összejöhet".
jan. 25. Elkezdtük a mészkõbánya közelében nyíló, sokáig letermeltnek hitt
Nagykõmázsa-oldali-zsomboly (Danó-lyuk) térképének elkészítését Vadász
István vezetésével. Sajnos a mérés a bejárati akna után elakadt. (Ezt a térképet jóval késõbb, 2000-ben, egy megbízásos munka keretében fejeztük
be.)
február Polgári szolgálatosként Kertész Gábor vette át a házgondnoki "stafétát"
Bóta Nándortól, mert neki, elsõ polgári szolgálatosunknak, 1995. szeptember
16-án megkezdett szolgálata március 16-án lejárt.
febr. 27. A közgyûlés a tagdíjat egységesen évi 1500,- Ft-ra emelte. Ezelõtt
csaknem jelképes összeg (1991-ig 120, azt követõen pedig 240,- Ft) volt.
április A tisztább környezetünkért szervezett "Föld Napja" megmozduláson színesfémszerzés céljára mások által "begyûjtött", "lehámozott", és az Eszperantó-forrásnál "ottfelejtett" kábelkilométerek eltakarításával próbálkoztunk
meg. Kábeldarabokat a garadnai kisvasút mentén, a Hámori-tó mellett szinte
mindenhol és még feljebb is találtunk. A nem kis tortúrával járó elszállítás
után végül "illegális szemételhelyezéssel" kellett megszabadulnunk a veszélyes hulladéknak számító, PVC kábelköpenyes "szemetünktõl", mert hivatalosan senki nem vette át tõlünk.
ápr. 28. 90.000,- Ft támogatást kaptunk a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsától a gyerektáborra.
május elején lengyel (krakkói) barlangászokat láttunk vendégül Létrás-tetõn.
jún. 15. A nyár folyamán egy hatalmas esõzés után a Vizes I. és IV. bejárata között, egy beszakadásban jelentõs mennyiségû víz nyelõdött el. Egy próbabontás során régi ácsolatmaradványok kerültek a felszínre. (Régebben, az
1964-es nyári táboron, Vizes-akna néven bontották.) Alulról - a barlangból is megvizsgáltuk a helyszínt, és megállapítottuk, hogy a víz nem jelent meg
sehol az I-es és a IV-es között, a mellékjáratokban sem. Valahol máshol, még
eddig ismeretlen járatban tûnt el!
júl. 9. Bátori Károly kezdeményezésére emléktáblát helyeztünk el a Láner Olivér-barlang bejáratánál az 1993-ban elhunyt Nagy Flórián (Fofó) emlékére.
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A barlang az utóbbi két évtizedben a csoport egyik legfontosabb kutatási területe volt, ahol a befektetett munka mindig eredményt hozott. Láner Olivér
1986-ban elhelyezett emléktáblája óta a barlang bejárata fontos hely számunkra. Minden évben meglátogatjuk egyszer a kutatóház elõtti réten szedett vadvirágok koszorújával. Itt-ott gyertya vagy karbidlámpa is ég, s amikor elénekeljük a Létráson született Barlangász Himnuszt, akár tagunk legyen, akár csak vendég, mindnyájunknak szívébe markol valami, ami a közösség tagjainak sokszínûsége ellenére mindig egy: a barlangok és a kutatásuk iránti szeretet, elkötelezettség.
júl. 16. Mentés a Vizesben. Furdi Péter kulcscsontja egy létrási kerékpárbaleset
után a barlangban tört el. Ellátás után (szakszerû bekötözés - dr. Komlóssy
Attila), segítséggel, a saját lábán hagyta el a barlangot a IV. kijáraton (a Zágon hordágyban át sem fért volna).
augusztus elsõ hetében a Bihar-hegységben túrázott, és a Glavoj körüli számos
karsztjelenség közül több barlangot és zsombolyt bejárt 6 tagunk (Ozsvári
Fruzsina, Veres Imre, Vadász István, Suga Norbert, Román Péter, Kovács
Mátyás).
aug. 2. Dr. Riskó Ágnes és File Ferenc házasságkötése. A szertartáson és az utána következõ létrási "állófogadáson" az egyesületi tagság nagy (a közgyûlésinél jóval nagyobb!) létszámban vett részt.
aug. 10-17. között részt vettünk a 12. Nemzetközi Barlangtani Kongresszuson
Svájcban. MKBT szervezésben autóbusszal mentünk, odafelé és visszafelé is
megnéztünk vagy két tucat kiépített barlangot. Résztvevõk: dr. Lénárt
László, dr. Lénárt Lászlóné, Balla Bea, Balla Béla, Lénárt Ibolya, Timkó
Attila, Fodor Károly.
szept. - okt. Viták a házpénz, a házgondnok és az elnök tevékenysége, a pénzkezelés és a gyerektábor problémái körül. Nyílt magánlevelek pro és
kontra ...
Az ellentétek forrása a vezetésváltással együtt járó stílusváltás és az
egyesület hirtelen megváltozott (erõsen visszaesett) tudományos kutatási és
természetvédelmi tevékenysége. A valóságban azonban feltáró kutatás szempontjából sok munkahelyen különösebb áttörés nélküli átlagos évünk volt,
túrázásban viszont kifejezett fellendülés volt tapasztalható, különösen a
mélyzsombolyok (Vecsem, Csengõ-lyuk, Gortani) és a magashegyek (Mont
Blanc, Großglockner, Cima Grande) területén.
szept. 21. A Vecsem-forrásnál (Alsó-hegy) rendezett Lakatos Kupán három
csapatot indítottunk. Helyezéseik: elsõ (Furdi Péter, Kertész Gábor, Veres
Imre), negyedik (Botos Zsolt, Bóta Nándor, Román Péter) és hetedik (Balogh Anikó, Burdiga Zsolt, Ozsvári Fruzsina).
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okt. 10. A MIVÍZ megrendelésére a Karsztvízgazda Bt. alvállalkozójaként
megbízást kaptunk a Barlangfürdõ bõvítésére bányászati módszerekkel korábban létrehozott táró (és az egész Barlangfürdõ) pontos geodéziai felmérésére és térképezésére. A munkát október 1. és december 20. között végeztük el Kovács Zsolt, Vadász István és Veres Imre irányításával. A teljesen
vízszintes táró több jelentõs függõleges üreget harántolt, melyekben két helyen meleg karsztvíz is elõbukkant. Az elkészült térkép kizárólag a megbízó
tulajdona, általunk sajnos nem publikálható. (Egyszerûsített változatát azonban ebben a könyvben közöljük, illetve végletekig leegyszerûsített formában
1999-ben a vízmûvek megjelentette a TKM sorozat Miskolc-Tapolcai Barlangfürdõrõl szóló, 598-as számú füzetében.)
okt. 24. Az egyesület saját erõbõl kezdte meg a Speizi-barlang bejáratának újraácsolását. Ezt a munkát a tél, a fagyok beállta miatt átmenetileg abba kellett
hagyni.
nov. 7-8. Barlangbiológiai alapmegfigyelésekbe kezdtünk az idén Balog Anikó
kezdeményezésére és vezetésével a Vizesben és a Kecske-lyukban. A vizsgálat alapjául szolgált volna az országosan beindítandó biomonitoring rendszernek. Az év folyamán a rovarcsapdák kihelyezése és kéthetes gyakoriságú
begyûjtése és konzerválása történt meg. Az 1998 márciusáig tervezett gyûjtés eredményét terveink szerint a téma neves szakemberei dolgozták volna
fel. Sajnos a begyûjtés félbeszakadt, az eredmény feldolgozására nem került
sor, a csapdákat egy idõ után kihoztuk a barlangokból.
nov. - dec. A BNP megbízásából Kovács Attila elkezdte az Anna-mésztufabarlang és a Szent István-cseppkõbarlang idegenforgalmi célú fotózását. A képek terv szerint egy új ismertetõ kiadványba kerültek volna, de sem a kiadvány, sem az ugyancsak tervezett képeslapok nem jelentek meg. (Az ekkor
készült anyagból kiválogatott 21 kinagyított fotó díszíti viszont a Szt. Istvánbarlang azóta felépített és 2002-ben átadott új fogadóépületét.)
dec. 13. Sikeres nyílt napot tartottunk diavetítéssel, barlangtúrával - nagy létszámú érdeklõdõknek.
dec. 28. A téli tábor alatt német barlangászokat kalauzoltunk a Szepesi-barlangban.
1998.
Az év elején készült el 200 órás munkaráfordítással a Kecske-lyuk térképe. A
munkát Veres Imre vezette, aki sikeresen végezte el az MKBT barlangtérképezési
szaktanfolyamát. A Kecske-lyuk felmérése volt a vizsgamunkája. A térkép
bekerült az egyesületi és az országos térképtárba, valamint csökkentett
részletességû változata megtalálható az Interneten is. Az elkészítésével hasznos
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tapasztalatokat szereztünk, amelyeket a késõbbiekben más barlangokban is
felhasználtunk. Ezek egyike a Vizes mérése volt, amelynek a mérését a nyári
táborban elkezdtük, a téli táboron folytattuk. A teljes térkép elkészítése több évre
munkát adott az egyesületnek.
A barlanglezárások és járatbiztosítások munkáit a tavalyihoz hasonlóan ebben
az évben is a BNPI megbízásából magánvállalkozások végezték. A munkákban
többnyire a csoport tagjai vettek részt. A munkahelyek a Lilla-barlang, a Bolhásivíznyelõ, a Balekina-barlang, a Fecske-lyuk, a Láner Olivér-barlang, a Mexikóvölgyi-víznyelõbarlang, a Szamentu-barlang, a Vénusz-barlang, a Viktória-barlang és a Békás-zsomboly (Balla-völgyi-víznyelõ) voltak.
A Karsztvízgazda Bt. megbízásából felmérés készült a Miskolc vízellátásába
kapcsolt foglalt források védõidom-kijelölése kapcsán azokról a barlangokról,
amelyek a forrásokat szennyezhetik. Nyitott zsombolyok, aktív, illetve idõszakos
víznyelõk szerepeltek a kb. 50 barlangot tartalmazó listán, amelyek potenciális
vagy tényleges szennyezettségérõl készítettünk jelentést. Javaslatot tettünk az
ellenõrzés gyakoriságára is. A munkában dr. Lénárt László vezetésével Ferenczy
Gergely, Kiss János, Kovács Attila és Veres Imre vett részt.
Barlangjáró és felszíni ismereteinket, valamint a (gyerek)táborok túratapasztalatait foglalták össze Balogh Anikó és F. Nagy Zsuzsanna szerkesztõk a "Barlangolások a Bükkben" címû, alcímében is megfogalmazott célú (Túraajánlatok a
barlangokat is kedvelõ természetjáróknak) kiadványban. A MicroPress Kft.
(Funák András) grafikai és tipográfiai munkája eredményeként tetszetõs külsõt
kapott kis könyvecske igen hasznosnak bizonyult, hamar el is fogyott, de az
újrakiadására egyelõre nincs pénzünk. Az eredeti kiadás sem teljesen önerõbõl,
hanem a Központi Környezetvédelmi Alap 550.000,- Ft-os támogatása
segítségével valósulhatott meg. Elektronikus változata az egyesület Internetes
honlapján megtalálható.
A tagok Internet-eléréséhez modemmel és memóriával szerettük volna bõvíteni az egyesületi számítógépet, de ez az akciónk sikertelen lett.
jan. 2. Kovács Attila és Kovács Gergely a Katowice-zsombolyban (az Ördögkútban) emberi csontokat gyûjtött C14-es kormeghatározás számára. A debreceni Hertelendi-labor vizsgálata szerint a kb. 25 m mélységbõl, a barlang
aknájának alsó részét kitöltõ agyagos kõtörmelékbõl származó csontok átlagos kora 2440 év.
jan. 23-25. Túra Kamil Bukovsky csapatához Szepsibe (Moldava nad Bodvou),
akiknek tavalyi létrási látogatását viszonoztuk ekkor. Õk a Somodi- (Pitykó-)
barlangba és a rozsnyói csoport segítségével a Buzgó- (Krasznahorkai-) bar-
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langba kalauzoltak el bennünket.
jan. 26. "A gyerektábor szervezõi" írásban nyújtották be kéréseiket az egyesület
vezetõségének. Egyúttal megmagyarázták, miért elõnyös a gyerektábor az
egyesületnek ...
Az eseményeket ténylegesen mozgató erõkrõl - a személyi ellentétekrõl
és a pénzrõl - azonban nem, vagy csak részben esett szó. A táboroztatott gyerekek elõtti nyílt, vádaskodásoktól sem mentes viták miatt a márc. 23-i vezetõségi ülésnek is az egyik témája ez volt. Az egyesület tagsága és "a gyerektábor szervezõi" közötti viszony rendezése érdekében határozat született a
gyerektáborok számára nyújtott "szolgáltatásainkról", valamint az ezért és a
ház használatáért fizetendõ díjakról.
febr. 1-5. Ismét a Gortaniban jártunk: Veres Imre negyedszer; Kertész Gábor
harmadszor; Horváth Zsuzsa másodszor; Furdi Péter elõször. Ezen a filmezõs túrán a Börcsök Péter kezdeményezte új feltárások felvételével Kertész
Gábor befejezte a filmjét a Gortaniról.
febr. 24. - márc. 1. Szelek-tábor. Öten (Bátori Károly, Galán Mihály, Kovács
Gergely, Kovács Attila, Suga Norbert) egy hetet töltöttek kolozsvári barátaink évi rendszeres földalatti kutatótáborában a Szelek-barlangjában. A hivatalos úticél a térképezés volt, de elegendõ mérõfelszerelés híján "csak" túrázni lehetett. A táborhely a Hippodromban volt, és jutott idõ bõven a barlang
fantasztikus távoli helyeinek felkeresésére.
febr. 26. Közgyûlés. Kovács Zsolt - addigi tevékenységének ismertetése után lemondott titkári pozíciójáról és vezetõségi tagságáról, helyette Vadász Istvánt választották meg a jelenlevõk. A vezetõség létszámát Burdiga Zsolttal
egészítette ki a közgyûlés. A tagfelvételre jelentkezõk közül Azari Szabolcs
feltételesen (egy éven belül elvégzendõ alapfokú barlangjáró tanfolyam esetén) ifjúsági, Geller Tibor teljes jogú tag lett. Dr. Gyurkó Péter javasolta
Gonda Gyula tiszteletbeli taggá választását, amelyet a közgyûlés egyhangúlag elfogadott. A tagság döntött 22 nyilvántartott, már nem aktív, több
éves tagdíjhátralékkal rendelkezõ tag névsorból való törlésérõl is.
március Megszületett az egyesület Internetes honlapja. A Soros Alapítvány pályázatán elnyert, már januártól mûködõ ingyenes telefonos Internet-elérést
követõen Kovács Attila kezdeményezésére Botos Zsolt összeállította az elsõ,
egyetlen képernyõnyi, bemutatkozó oldalt. A kettejük által azóta is közösen
szerkesztett honlap az év végére (néhány évkönyv, a "Barlangolások ..." füzet és pár év statisztikai adatai felvitele után) már több mint 5MB méretû
lett.
márc. 20-22. Egyesületi szervezésû túra az Alsó-hegyre. A rendkívül hideg idõben (nappal napsütéssel vegyes hóesés, éjjel -10 fok) a Szabó-pallagi házban
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és környékén aludtunk, és az Almási- és a Széki-zsombolyt (meg még a környéken egy pár kisebbet) jártuk be.
márc. 23. A B.-A.-Z. Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje Életmentõ Emlékérmet adott át dr. Reusz Gézának (és Ferencsák István tûzoltónak). Az elismerés alapjául szolgáló eset 1997. augusztus 27-én történt Telkibánya közelében. Itt egy ásványokat gyûjtõ egyetemista egy bányatáróban rekedt, és
rosszul lett az ott lévõ gázoktól. A mentõszolgálat encsi esetkocsiján kiérkezõ Reusz Géza lemászott a mélyedésbe, hogy mögé kerülve felszínre segítse, de õ is rosszul lett, és már csak a kezét tudta mozdítani, amikor a tûzoltók is a helyszínre érkeztek. Ferencsák István tûzoltó õrmester az üregbe
benyúlva, a feléje nyúló kezet megrántva emelte ki az üreg nyílásához. Az
egyetemistán azonban már nem sikerült segíteni.
ápr. 23. Kérésünkre a BNP megküldte ajánlását a tervezett "kiemelten közhasznú" minõsítésünk megszerzéséhez. A megváltozó jogszabályi környezet miatt a jövõben csak az a szervezet számíthatott támogatókra, érdemleges támogatásra, amelyik "közhasznú" minõsítéssel rendelkezik. Erre az igényt az
év közepéig lehetett a cégbíróságnál bejelenteni. A közhasznúsághoz szükséges volt, hogy az egyesület gazdálkodása "nyílt", azaz átlátható legyen, hasonlóan a "szolgáltatásaihoz", és ki kellett zárni a politikai célú támogatás adását és elfogadását egyaránt. Mindezt az alapszabálynak is tükröznie kellett,
ezért az év folyamán ezt is módosítottuk. Mindezek bonyolítását Vadász
István végezte F. Nagy Zsuzsanna jogszabályi alapozását követõen. Végül a
B.-A.-Z. Megyei Bíróság határozata május 13-án az egyesületet "kiemelkedõen közhasznúnak" minõsítette.
ápr. 27. Szlovén vendégeink voltak. Néhány napon keresztül a ljubljanai Igor
Perpar csapatát kalauzoltuk a Bükkben. Kapcsolatunk az Internet révén született.
máj. 16. Második polgári szolgálatos gondnokunk (Kertész Gábor tagunk) is
befejezte szolgálatát.
júl. 13. Meghalt Maxi! Alig akartuk elhinni, de a hír igaz volt. Az örökmozgó,
anekdotázásra mindig kész, "Éliás"-ozó, szarvasbõgést utánzó, varázspálcával vizet találó, egykor a Speizi-barlang feltárásával és a Dög-szifon átbontásával elévülhetetlen érdemeket szerzõ Vincze Ferenc alias Maxi, aki a csoportnak 1966 óta tagja, nincs többé. Családja körében, Létrás-tetõn délben a
kutatóháznál váratlanul összeesett, és az újraélesztés is csak pillanatokra
hozta vissza az életbe. A kihívott mentõk már csak a halál tényét (és okát:
szívinfarktus) tudták megállapítani. Szeptember 11-én lett volna 55 éves. Július 17-én temettük a Vasgyári temetõben. Utolsó útján barlangászok vitték a
koporsóját, a szertartás sok száz résztvevõjétõl kísérve. Kedvelt, népszerû
ember volt. A sírjára hozott virágok halma a szomszéd sírhelyeket is bebo-
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rította.
július második felében Schreithofer Nóra egy kisebb társasággal, a tavalyi túrájukon felbuzdulva, ismét Norvégiában járt, ezúttal már (a Gro/ nligrotta és a
Setergrotta) barlangokat is érintve.
július végén a spanyol vasúti dolgozók sztrájkja miatt "félresiklott" marokkói út
során Kertész Gábor, Furdi Péter és Bóta Nándor kétszer is "útba ejtették" a
Mont Blanc-t, elsõ alkalommal sikertelen, másodszor azonban már sikeres
csúcstúrát téve.
aug. 1. (Újra) elkezdtük a Létrási-Vizes-barlang térképezését. Ezen az elsõ túrán méréselõkészítést végeztünk. (Bár a '80-as évek elején a Szenthe István
vezetésével végzett felmérésünk alapján már készült egy részletes térkép a
barlangról, de a megszakadt kapcsolatunk következtében a térkép a mai napig nem került nyilvánosságra.)
aug. 10-23. 13-an indultunk el az olaszországi Carrara és Massa fölötti, márványbányáikról híres hegyekbe, a Paolo Roversi-zsomboly bejárására: Juhász Béla, Ducsai Gergely, Suga Norbert, File Gergely, Hegedûs Norbert,
Kovács Mátyás, Ozsvári Fruzsina, Geller Tibor, Kiss László, Román Péter,
Kovács Attila, Galán Mihály, Veres Imre). A tavasszal nálunk vendégeskedõ
ljubljanai Igor Perpar elevenítette fel a tavalyi, egyeztetési problémák miatt
elmaradt Roversi-expedíció terveit. Útközben Szlovéniában szerettük volna
bejárni a Kaèna és a Golokratna-zsombolyokat, de engedély híján "csak" a
fantasztikus Gradišnicába sikerült eljutnunk. A Roversi teljes bejárását ezen
az úton nem terveztük a nyári árvízveszély miatt, de a barlang 300 m
mélységû legnagyobb aknájának 750 m mélyen levõ talppontját elérni sem
volt kis feladat. A 350 m mélységben levõ Bivakig mindenki lejutott, -750
méterre viszont csak kilencen. Visszaúton, a Nagyakna (Pozzo Mandini) talpától kb. 70 méteres magasságban, 30 méterre az elsõ kikötési pont fölött,
Galán Mihály felfelé mászása közben elszakadt a kötél körszövése, emiatt
több métert csúszott vissza a lenyúzott kötélen. A halálfélelmet legyûrve
kb. 2 óra alatt sikerült újra felmásznia a sérült szakaszon. A sikerhez nagyban hozzájárult kétévtizedes ipari-alpin tapasztalata és a tartalékként nála
levõ két heveder és egy 6 mm-es kötélgyûrû.
szept. 10. Fényképes cikk jelent meg a miskolci "Program Café" címû mûsorkalauzban a nyári olaszországi túránkról, a Roversi-expedícióról.
szept. 12. A kutatóháznál gyakran táborozó fotósoktól jött az ötlet, hogy állítsunk kopjafát Maxi emlékére. Az ötlet megvalósításaként egy emlékoszlopot
állítottunk fel a kutatóház mellett, melyet Császári Domonkos bükkszentkereszti fafaragó mûvész készített tölgyfából. Ezen a napon emléktábortûz
keretében fel is avattuk. A szétküldött meghívóknak köszönhetõen számos
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veterán barlangász vett részt a találkozón, de Szlovákiából és Lengyelországból is érkeztek vendégek erre az alkalomra (összesen kb. 80 fõ).
okt. 13. Dr. Gyurkó Péter, Kiss Attila és dr. Lénárt László Maxi Kupa néven
gyorsasági versenyt alapítottak, amelyen kétfõs csapatok indulhatnak a létrási ház (emlékoszlop) - Létrási-Vizes-barlang I. bejárat - IV. bejárat - létrási
ház (emlékoszlop) útvonalon. A barlangi szakasz a barlang jellege miatt kötött, a felszíni útvonal viszont szabadon választható. A verseny idõpontját
minden évben a szokásos nyári tábor középsõ szombatjára terveztük.
dec. 18-20. Téli túra a Tátrában. Bár lavinaveszély miatt a sízés és a túrázás is
tilos volt, a kitûzött úticélok helyett a néhol combig, hónaljig süppedõ hóban
legfeljebb párszáz méteres távolságokat sikerült megtenni. A hóval való küzdelembe végül belefáradva a tervezettnél korábban hazajöttek a résztvevõk:
Ducsai Gergely, Román Péter, Kovács Mátyás, Geller Tibor, File Gergely.
Bár az ötletet már 1989-tõl, a Bükki Barlangkutatásért Alapítvány létrehozásától dédelgettük magunkban, azonban Maxi halála ösztönzött bennünket komolyan arra, hogy elgondolkodjunk egy bükki (létrás-tetõi) barlangász emlékhely
kialakításáról. Természetszerûleg adódott volna helyként a Láner-barlang bejárata, ahol már Láner Olivérnek és Nagy Flóriánnak is helyeztünk el emléktáblát,
de komolyan szóba került a Létrási-Vizes IV-es bejárata fölötti kis mészkõgerinc, illetve az egykori partizán emlékmû rétje is.
1999.
Több új, feltárás elõtt/alatt álló objektummal nõtt az egyesület által kutatott
barlangok száma az év során az egyesület tevékenységébe (ismét) bekapcsolódó
Várszegi Sándor munkájának eredményeként. Az elsõ néhány "átvett" objektum
a Kis-fennsíkon, a Sólyomkúti-sziklaüreg (Vidróczki-barlang) közelében található. Jelentékenyebbnek egyelõre a Kristálykapus-, a Nagy-béka- és a Manócskabarlang tekinthetõ.
A Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára sorozatban új füzetek jelentek meg
(külön magyar, német, angol és szlovák nyelven) a Miskolc-Tapolcai Barlangfürdõrõl 598-as sorszámmal. A Miskolci Vízmûvek által közölt térkép alapja az
egyesület által 1997-ben végzett felmérés. A szöveg, amely kitér a Bükk karsztjára, a foglalt források hozamára, a tapolcai termálvíz minõségére is, és részletes
bejárási útmutatót tartalmaz a barlangról - beleértve a bõvítés során hozzákapcsolt ágakat és a csatlakozó fürdõlétesítményeket is - teljes egészében dr. Lénárt
László munkája.
Az évek óta érezhetõ tendencia, a barlangos aktivitás csökkenése a létrási ház
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"forgalmán" is látható volt. A helyzetet tovább rontotta, hogy az utóbbi egy-két
évben rendszeresen Létráson tartózkodók közül többen katonának vagy iskolába
mentek - ezzel Létrás (csaknem) kiürült. A házgondnok posztját sem tudtuk polgári szolgálatos katonával betöltetni (bár két saját jelöltünk is volt) - így többször
is elõfordult az a (sok-sok év óta nem tapasztalt) eset, hogy hétvégén a létrási házban nem volt egyesületi tag. Sõt: a helyzetet több ízben is a(z akkor még) "külsõs"
Gyúró Lehel "mentette" meg.
január Vadász István lemondott titkári megbízatásáról, ezzel tulajdonképpen
csak a már hónapok óta kialakult tényleges helyzetet rögzítette hivatalosan
is. A megürült poszt betöltését Botos Zsolt elvállalta, majd márciusban a
közgyûlés közönsége személyét meg is szavazta. A közgyûlés ugyanekkor
döntött egy csaknem elfelejtett, évek óta betöltetlen posztról is: alelnöknek
megválasztotta Balogh Anikót.
jan. 6. Megkaptuk a 13/1998. kormányrendelet miatt megújított kutatási engedélyeket. (A Tuskós, a Nyelesgambi, a Lilla, a Létrási-Vizes, a Kis- és a
Nagy-Mogyorós, a Jáspis, az Iker-tebri, a Cubákos és a Balekina-barlangra, a
Szepesi-Láner-barlangrendszerre és a Motopilpó-töbörre.)
jan. 30. Búvármerülés a Szepesi-barlang Keleti-ágának tavában. Mentõgyakorlattal összekötve 16 ember szállította le a barlangba a szükséges felszerelést,
építette ki a telefonvonalat, és építette meg a stéget. Aznap a tényleges kutatást (a merülést) éppen a nagy létszám miatti vízzavarosodás hiúsította meg,
a víz alatt töltött pár perc alatt érdemi eredményt nem sikerült elérni. A december 31-ig érvényes merülési engedélyünknek megfelelõen az év folyamán több akciót terveztünk: április 25-én esõ és kisebb karsztárvíz hiúsította
meg a barlangi merülést. Az augusztus végén a Szepesiben túrázó angolok
jelezték: a stéget szétrombolta a víz. A december 4-i merüléselõkészítõ túrán
ezt kijavítottuk, és iszapfogó (fólia)gátat építettünk. A téli tábor elsõ napjára tervezett merülés azonban ismét elmaradt: az intenzív havazás miatt az
érintettek (búvárok és kisegítõk) csak kis létszámban és túl késõn értek a
helyszínre ahhoz, hogy aznap már érdemes legyen hozzákezdeni a merüléshez.
febr. 20. A Vizes térképezése során elkezdett feltáró munkák kapcsán Burdiga
Zsolt hozzálátott a Kávézóból induló kürtõ kimászásához. A végül 20 m magasságig feltárt új részben azonban mászás közben egy kitört cseppkõ miatt
leesett, de a biztosítása megfogta, ezért nem zuhant le teljesen. Az esemény
miatt a helyet késõbb Adrenalin-kürtõnek nevezte el.
márc. 14. Ez évben mindössze egy, bár nagy lendületû térképezõ túra indult a
Cubákos-barlang felmérésére, de kiderült, hogy ennyi nem elég. A barlang
felsõ szinti labirintusos részeinek felmérése késõbbre maradt.
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márc. 16. "Ketten rohantak a Trabantba" - olvastuk az esemény másnapján az
ÉSZAKMAGYARORSZÁG hasábjain ... s csak pár nap múlva tudtuk meg, hogy
egy sokkal masszívabbnak bizonyult Opel és egy BMW által közrefogott és
"totálkárosra" összegyûrt vétlen Trabant a "Malvinka" volt ... azaz a Lénártcsaládot szállította. Bár a balesetet mindenki túlélte, de éppencsak, és gyógyulásuk is hosszadalmas. E majdnem halálos kimenetelû baleset miatt döntött úgy a nyári kutatótáboron jelenlevõ tagság, hogy éppen ideje lenne
dr. Lénárt László több évtizedes barlangkutatói tevékenységét, egykori (több
cikluson át tartó, a kutatásban, az oktatásban és az utánpótlás nevelésben is
jelentõs eredményeket felmutató) elnöki tevékenységét, tudományos munkáját, az eddigi és - a sérülés miatt korlátozott mozgáslehetõsége ellenére - jelenleg is aktív publikációs tevékenységét a legaktívabb kutatónak járó Láner
Kupával jutalmazni.
márc. 28. Hulla a Sziklában. Az egykori lillafüredi katonai bázis sziklába vésett
helyiségeibe betörni készülõ férfi páros egyik tagja, a szellõzõrendszer beton
aknájában a mellkasára kötött kötélben lógva megfulladt. Mentésére indulva
már csak a merev, üveges szemû holttestét tudtuk kiemelni onnan.
ápr. 3. Lujza mackót kerestük a Bükkben. Lehóczki László kutyás csapatának
besegítve egy filmforgatásról elcsavargott, 21/2 mázsa körüli medve helikopteres keresésében vett részt Kovács Attila, Burdiga Zsolt és Szabó Tamás. A
mackót végül a Huta-bércen sikerült megtalálni.
május Az egyesület néhány tagja és szimpatizánsok kb. 3 méternyi agyagos törmelék átbontása után bejutottak a régi vesszõsi munkásháztól 300 méterre
Ny-ra található víznyelõ kb. 8-10 méternyi aknájába. A barlangot Vincze Ferenc emlékére Maxi-nyelõnek nevezték el, de késõbb kiderült, hogy "csak"
újrafeltárást végeztek. A barlangnak ez a része már ismert volt: Kis-Feketesári Kétaknás-víznyelõ néven tárták fel évtizedekkel ezelõtt Várszegi Sándor
és társai. A sokat ígérõ feltárást a "szimpatizánsok" egy másik barlangkutató
csoport keretén belül szándékoztak folytatni.
május Kovács Zsolt (Burdiga Zsolt segítségével) megbízásos munkaként 10
barlang (Bányász, Fecske-lyuk, Kis-Kõháti-zs., Lilla, Miskolc-Tapolcai Tavas-bg., Nagykõmázsai-víznyelõ, Szt. István, Szirén, Vénusz, Viktória) természeti állapot-felvételi jelentését készítette el.
júl. 26. - aug. 6. A nyári tábor alatt megpróbáltuk újranyitni az évtizedek óta
beomlott bejáratú Iker-tebri-barlangot. Bár a tábor elsõ hetében kizárólag ezzel foglalkoztunk, de sem az egykor a barlangban járt kutatók emlékei, sem a
korabeli dokumentáció nem segítettek hozzá a bejutáshoz. A tábor második
felében a Vizes térképezését folytattuk, valamint megrendeztük a tavaly alapított Maxi Kupa barlangászverseny elsõ futamát. A versenyt ezen elsõ alkalommal a Kiss János - Ónodi László páros nyerte 19' 44" idõvel, azonban
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meg kell említeni Juhász Béla egyéni teljesítményét is: õ a távot 14' 34" alatt
futotta be! Ezt a rekordot azóta sem sikerült senkinek túlszárnyalni (csak saját magának: a következõ évben 1 másodpercet javított az eredményén!). A
tábor második felében ¿agañi lengyel barlangászokat és családtagjaikat (10
fõ) láttuk vendégül. Ebben a fõszerepet Burdiga Ottó vállalta.
júl. - aug. Az év legnagyobb barlangvédelmi munkája az évek óta beomlott bejáratú Speizi-barlang újranyitása és bejáratának biztosítása volt. Megbízásos
munkaként Bátori Károly vállalkozott a feladatra az egyesület néhány tagjának segítségével. Megoldásként 8 m mély kifalazott aknát építettek a barlang
bejárata fölé. Bátori Károly az év folyamán más bükki barlangokban (pl. Borókás 2., ... stb.) is végzett járatbiztosítási munkákat.
aug. 13-17. között négy tagunk (Ducsai Gergely, Kiss László, Kovács Mátyás,
Ozsvári Fruzsina) a Großglockneren túrázott. Az ítéletidõ ellenére kettõjüknek (Ducsai G., Ozsvári F.) a csúcsra is sikerült feljutnia.
aug. 19-23. Angol-dán barlangász csapatot irányított hozzánk nyár elején a budapesti Nyerges Miklós. Az öt angol gyakorlott, a négy dán kezdõ barlangász volt. Részben önállóan is túráztak a Bükkben (Kis-Kõháti-zsomboly),
de többnyire mi kalauzoltuk õket a Létrási-Vizesben, a Szepesiben és az
István-lápai-barlangban.
okt. 14., 16. Az utánpótlás érdekében ismét nyílt napot szerveztünk (csütörtökön diavetítés, szombaton barlangtúra), azonban a számos középiskolában és
a Miskolci Egyetemen is meghirdetett rendezvényre (a pozitív elõrejelzések
ellenére) mindössze egy vendég jött el. Azóta nem láttuk.
november Ferenczy Gergely, dr. Lénárt László, Kovács Attila és Kovács Zsolt
felkérésre elkészítette a KÖM Barlangtani Osztályán (Székely Kinga által)
szerkesztett "Magyarország fokozottan védett barlangjai" címû könyv több
fejezetét. A kéziratok az eddig megjelent leírásokhoz képest számos
újdonságot (pl. bejárási útmutatókat) is tartalmaznak.
nov. - dec. Az év végén ismételt ellenõrzést végeztünk a Miskolc vízellátásába
bekötött források tisztaságát leginkább veszélyeztetõ víznyelõk és barlangok
közül 16-ban, többõl a szennyezõ anyagokat is a felszínre hoztuk. A "szemét" leginkább otthagyott barlangászfelszerelés maradványa, illetve bedobott állati tetem volt, de találtunk fel nem robbant aknát is. A "takarításban"
Bátori Károly, Kiss János, Kovács Attila és Veres Imre vezetésével az egyesület néhány más tagja és szimpatizánsok (pl. Csapó Zsolt) vettek részt. (Az
akcióban "szereplõ" barlangok: Bodzás-oldali 1. és 2. sz. zsomboly, Útmentizsomboly, Vártetõi-barlang, Vesszõs-alji-zsomboly, Szinva-parti-barlang,
Pénz-pataki-víznyelõ, Diabáz-barlang, István-lápai-barlang, ... stb.)
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Ismét lett polgári szolgálatos házgondnokunk: a "külsõs" Bodolai Márton.
februárban kezdtük el a Nagykõmázsa-oldali-zsomboly (Danó-lyuk) térképezését, komplex állapotfelmérését. A munka alapja a BNPI-tõl kapott megbízási
szerzõdés volt. A barlang térképezését és állapotértékelését követõen - szintén a BNPI megbízásából - került sor a bejárati akna alatti törmelékben az
alsó terembe vezetõ átjáró járatbiztosítására, melyet Bátori Károly vezetésével az egyesület tagjai végeztek. Az év során további állapotfelméréseket is
végeztünk a Balekina-, az Anna-mésztufa- és a Létrási-Vizes-barlangban, és
folytattuk - bár csak néhány mérõ, rajzoló túra erejéig - a Létrási-Vizes- és a
Szepesi-barlang térképezési munkálatait is.
február Az MKBT októberig tartó kutatás- és túravezetõi tanfolyamára eredetileg négyen jelentkeztek az egyesületünkbõl, azonban végül csak Bátori Károly és Kovács Zsolt bírta idõvel, pénzzel és energiával, májusban sikeres
vizsgát téve túravezetésbõl, majd novemberben Kovács Zsolt kutatásvezetésbõl is. A hallgatóknak és oktatóknak egyaránt megterhelõ, hosszan elnyúló tanfolyam vizsgamunkájaként rendre a Nagymedve-barlang és a Danólyuk feldolgozását választották.
febr. 25. Tisztújító közgyûlés. Elnök: Botos Zsolt, alelnök: Bátori Károly, titkár:
Suga Norbert, gazd.-i vezetõ: Ducsai Gergely, vezetõségi tagok: Kovács
Attila, Kovács Zsolt, Azari Szabolcs, ell. biz. elnök: File Ferenc.
Várszegi Sándor, aki a csoportunk alapító tagja volt, a Bányász Csoport
1960-as megalakulásától kezdve, eleinte vegyesen nálunk és ott, késõbb
- egészen a csoport 1987-es megszûnéséig - kizárólag a Bányászoknál tevékenykedett. A Bányászok vezetõ, meghatározó egyénisége volt. Ezen a közgyûlésen ismételten kérte tagfelvételét az egyesületbe. A 2000. évi közgyûlés
tagsága, tekintettel korára és több mint 50 éves aktív feltáró tevékenységére,
kérését tiszteletbeli tagsággal honorálta.
ápr. 15. Különösen sikeres nyílt napot tartottunk: csütörtökön számos
érdeklõdõnek vetítéssel, szombaton még mindig jelentõs számú elsõ-barlangosoknak barlangtúrákkal. A siker "titka" az volt, hogy a rendezvény ezúttal
F. Nagy Zsuzsanna kezdeményezésére a széles körben meghirdetett, tájékoztató füzettel rendelkezõ, viszonylag nagy tömegeket megmozgató Föld Napja
2000. (ápr. 13-22.) miskolci rendezvénysorozat részeként szerepelt.
ápr. 29. - máj. 1. között a lengyelországi (¿agañi) Bobry Barlangászklub tagjai
látogattak el Létrás-tetõre, papot is hozva magukkal, hogy gyászmisét tartsanak Maxi (Vincze Ferenc) emlékére.
máj. 21-25. között mi látogattunk el hozzájuk, hogy megismerjük kutatási terü-

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

161

2000.

letüket, barlangjaikat és házukat Wojcieszówban, valamint részt vegyünk az
általuk megrendezett országos barlangász ügyességi versenyen. A versenyen
elinduló Ferenczy Gergely 5. helyezése is figyelemre méltó az "idegen pályán", Bátori Károly azonban fölényes elsõ helyével alig hagyott valami
megnyerni való díjat a hazaiaknak.
június A Miskolci Estben megjelent hirdetés szerinti "Extrém Sport Tábor", amely egyebek mellett sziklamászást és barlangászatot is ígért az "MLBE
munkatársai" vezetésével, a valóságban nem a mi akciónk volt. A legális,
ellenszolgáltatásért vezetett barlangi túrák problémája egyébként még mindig megoldatlan annak ellenére, hogy évek óta ismerünk árlistával ellátott
hirdetéseket (budapestieket és miskolciakat) is. Az egyesület nevét többször
is felhasználták a hirdetésekben.
nyár Két tagunk (Balogh Anikó és Ducsai Gergely) a nyár elejétõl túravezetõként kezdett dolgozni a lillafüredi idegenforgalmi barlangokban. (Sajnos a
barlangi óráik nyilvántartását nem sikerült megoldaniuk, ami a radon okozta
sugárterhelésük becslését tette volna lehetõvé.)
nyár Az idén tagjaink több külföldi túrán is részt vettek. A már említett lengyel
úton túl Ozsvári Fruzsina és Veres Imre a Garda-tónál, Riskó Ágnes és File
Ferenc Törökországban, Vadász István és Kovács Attila Szlovákiában, Geller
Tibor, Ozsvári Fruzsina, Örkényi Levente és Veres Imre Horvátországban
(Mamet-szakadék), 12-en pedig az Alpokban (Großglockner, Mont Blanc)
jártak. A Mont Blanc-túra után már itthon két résztvevõvel (Ducsai Gergely,
Kovács Mátyás) riportfilm is készült.
augusztusban végleg eltûnt a "Béla" a létrási kutatóházból. A vaskályhák sokadik generációjának utolsó tagját is felváltotta az a kandallókályha, amelyet
"A Bükki Barlangkutatásért" Alapítvány maradék vagyonából vásároltunk
135.000,- Ft-ért. Bár az eltérõ csõ- és egyéb méretei miatt beépítése nem
ment egyszerûen, de a ház közönsége által azóta csak TV-nek becézett hatalmas üvegajtajú alkotmány hamar népszerû lett. Használatával lényegesen
kevesebb fával, sokkal egyenletesebb és kellemesebb meleg "varázsolható" a
házba.
augusztus folyamán (a pontos dátumot nem tudjuk) feltörték a Jáspis-barlangot.
A barlang kb. 1 hónapig volt nyitva, a képzõdmények rongálásáról nincs
tudomásunk. A tetteseknek nem sikerült a nyomára akadnunk.
aug. 28. Az Adó és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal értesítése szerint a személyi
jövedelemadók 1%-ából az egyesület számára juttatott felajánlott összeg
ebben az évben 93.761,- Ft volt.
okt. 12. - nov. 30. Alapfokú barlangjáró tanfolyamot tartottunk a Technika
Házában (elmélet) és Létrás-tetõn (gyakorlat). A tematikát Botos Zsolt állí-
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totta össze, az oktatók az egyesület tagjaiból kerültek ki, csak a 12 tanfolyamos vizsgáztatásához hívtunk (kötelezõen) külsõ oktatót.
nov. 20-án meghalt Sebestyén István alias Sebi, aki bár csak néhány évig volt
aktív barlangász a Bükkben a '70-es években, kitörölhetetlenül beírta nevét a
barlangásztörténelembe azzal, hogy õ a szerezte a Barlangász Himnuszt. A
ma már az egész barlangásztársadalom által ismert dal az általunk kiírt barlangászdal-pályázat gyõztes dala volt 1973-ban. Kottája és szövege néhány
jelentõsebb kiadványban megjelent már pár alkalommal, most azonban - hála
a számítástechnika és az Internet rohamos fejlõdésének és a szerzõtõl kapott
amatõr hangfelvételnek - az egyesület honlapján meg is hallgatható.
decemberben a meglehetõsen elhasználódott ágyakat is felújíttattuk a kutatóházban. Ennek költségeit (60.000,- Ft) is "A Bükki Barlangkutatásért" Alapítvány állta.
2001.
A Szt. István-cseppkõbarlang új fogadóépületének díszítésére a BNP megvásárolt és kinagyíttatott Kovács Attila korábban megbízásukra készített Istvánés Anna-barlangi képeibõl 19-et. További kiállított két kép a Hajnóczy- és az
István-lápai-barlangban készült. A fogadóépület átadására 2002-ben került sor.
Apró Zoltán "A nyavalyás-tetõi karsztterület morfogenetikája" címmel írta a
Jáspis- és a Balekina-barlanggal és a Bombatölcsér-víznyelõvel foglalkozó szakdolgozatát.
Galán Mihály és Ónodi László (a Speleo Kft. tagjaiként) Esztramoson olajszennyezés kármentesítését végezték. A bánya leállásáról, majd végleges megszüntetésérõl és az olajszennyezésrõl az Új Kör-kép, az Ém.-i Körny.véd.
Felügyelõség lapja is beszámolt.
A májusban nálunk vendégeskedõ kielcei és zakopánei barlangászok
meghívására Botos Zsolt és Gyúró Lehel Lengyelországban túrázott a debreceni
Kristályosokkal. A Œnie¿na-ban és a Czarna-ban is jártak.
Varga Ágnes, a Herman Ottó Gimnázium tanulója, "A barlangok szerepe földtani értékeink bemutatásában és tanulmányozásában" címmel írt dolgozatot a
segítségünkkel és többnyire Internetrõl begyûjtött anyagaink felhasználásával.
jan. 6. Sebestyén István hamvasztás utáni földi maradványait a szûk családi
körben megtartott visszaemlékezésen kérésének megfelelõen a Létrási-Vizesbarlang elõtt, a patakba szórva engedték utolsó (barlangi) útjára.
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jan. 20. Mentés a Vizesbõl. A híradásokban szereplõ 49 éves férfi, akit szívinfarktus-gyanús rosszulléte után a Barlangi Mentõk Észak-magyarországi Egyesülete szállított ki a Létrási-Vizes-barlang Dög-szifonjától, Kovács Attila
volt. A felszínen kiderült: a már évek óta kitágult aortája repedt meg, de egy
súlyos mellkasi mûtét után - mint e kiadvány léte is bizonyítja - túlélte az esetet. A Barlangi Mentõk Észak-magyarországi Egyesületének ez alkalommal nyújtott teljesítményét azóta is példaként emlegetik országszerte.
febr. 15-24. A nyári külföldi túratervek között a spanyolországi Cueto-Coventosa rendszer is felmerült. Ez végül "nem jött össze", azonban Veres Imre,
Hegedûs Norbert és Geller Tibor pesti barlangászokkal közös csapatban ismét felkereste az olaszországi Paolo Roversi-zsombolyt. Itt õk lettek volna a
terepet ismerõ túravezetõk, de a nagyaknát kikerülõ, a mély részek felé vezetõ átjárót nem sikerült megtalálni. Így hosszas keresgélés után -350 méterrõl
visszafordultak. Az út második részében a társaság látogatást tett az ausztriai
- egy ideig mélységi rekorder, 1632 m mély (azaz magas!) - Lamprechtsofen-barlangban is.
március Az egyesületi hordozható számítógép (a Laptop) végleg "meghalt", helyette asztali számítógépet és nyomtatót vásároltunk. A gép Suga Norbert titkárhoz került, hogy segítse az egyesület adminisztrációs feladatainak elvégzését.
márc. 10. A Kecske-lyukban és a Létrási-Vizes-barlangban 1997-ben elkezdett,
de idõközben kudarcba fulladt barlangbiológiai alapmegfigyelés eszközeinek
maradványait eltávolítottuk a barlangokból.
ápr. 7. Egy háromnapos út során az egyesület 18 tagja kereste fel ismét Horvátországban a Mamet-szakadék felül 50, az alján 150 m átmérõjû, 200 m
mélységû fantasztikus karsztaknáját.
ápr. 29. - máj. 5. Burdiga Ottó ¿agañi barlangászokkal a Vizesben, a Szepesiben és Budapesten a Mátyás- és a Pál-völgyi-barlangban túrázott és fotózott.
jún. 15-17. Az idén sikeresen megszervezett túrát tettünk sok résztvevõvel rimaszombati barátaink vendégeként a Szilistyei-karszton. A kutatóházat már
nem õk kezelik, de sikerült kibérelniük erre a hétvégére, és jót túráztunk a
Podbanište- és a Nad Kadlubom-barlangban. Sajnos az év hátralevõ részében
hiába vártuk viszontlátogatásukat, nekik nem sikerült eljönniük hozzánk.
jún. 20. A január 20-i barlangi mentéshez kapcsolódó Életmentõ Emlékérem
adományozási javaslatához résztvevõ- és tanúmeghallgatás volt a polgármesteri hivatalban. Tudomásunk szerint végül senki nem kapta meg az elismerést.
jún. 23. Drótos László (egykor a Miskolci Egyetemi Könyvtár informatikusa), a
Magyar Elektronikus Könyvtár megbízásából három - a honlapunkon talál-
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ható, általunk készített vagy feldolgozott - elektronikus kiadványt kért el a
MEK gyûjteménye számára:
1. a Kordos László szerkesztette "Magyarország barlangjai" címû, 1984es kiadású, alapmûnek számító könyv általunk készített Internetesváltozatát,
2. Horváth Zsuzsanna "A magyarországi kiépített barlangok idegenforgalma" címû, 1992-ben írt szakdolgozatát, valamint
3. dr. Lénárt László "A Miskolc-Tapolcai Barlangfürdõ" címû TKMfüzet kézirati anyagát.
jún. 23-28. Sajnos a nyári kutatótábor eseménytelen volt, gyakorlatilag elmaradt, csak a táborzáró tábortüzet rendeztük meg. Volt azért jelentõs barlangos
tevékenység is a nyáron, csak ez nem a tábor idejére esett: júniusban született meg a(z újra)bejutás az Iker-tebribe, illetve elõtte egy nagy lendületû, kb.
egyhetes, valamint pár kisebb akcióban számos barlang állapotfelvétele
történt meg.
júl. 2-8. Ismét megtartottuk a gyerektábort Létrás-tetõn, de csak egy hét idõtartammal. Erre az egy hétre ugyanúgy 20-on felüli volt a létszám, mint szokott
egy-egy turnuson. A többi jelentkezõ gyereket az Ökológiai Intézet táboraiba
irányítottuk át.
júl. 20. Vezetõségi ülésen az 50 éves találkozóra készülve ekkor még úgy terveztük, hogy a találkozót a barlangnappal együtt Jávorkúton rendezzük majd
meg.
július végén valaki feltörte a Szepesi-barlang ajtaját. De nagyon! Belekalapálta
az aknába, azaz addig püfölte valami súlyos tárggyal, amíg bezuhant. Az eset
összefügghet azzal, hogy kora tavasszal ismét megjelent a salgótarjáni "Danger Angels"-autó a Bükk-fennsíkon. Néhányan találkoztak velük Bolháson.
Nem voltak durvák vagy erõszakosak, azonban valami miatt nem voltak
szimpatikusak. Barlangtúra-lehetõségeket firtattak. Késõbb a BNPI munkatársa a Bolhási-víznyelõben is és a Speizi-barlangban is illegális túrán kapta
a társaságot, de feltörésen tetten érni nem sikerült õket. Az ajtó belekalapálása nem az õ stílusuk, azonban elõtte valaki lángvágóval is (ami viszont már
nagyon is az) próbálkozott rajta sikertelenül. Novemberben valaki a Hajnóczy ajtaját is kivágta lángvágóval.
júl. 29. - aug. 4. A májusban nálunk vendégeskedõ kielcei barlangászokkal közös túrán vett részt Erdélyben négy tagunk (Gyúró Lehel, Kovács Zsolt, Kovácsné Révész Rita és Vadász István). Az általában eltérõ útvonalon túrázó
lengyelekkel többnyire Gyúró Lehel volt együtt.
aug. 18. A nyári tábor utolsó napján rendeztük meg a III. Maxi Kupát, amelyen
az elsõ helyezést most a Román Péter - Geller Tibor páros szerezte meg, 21
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perces eredménnyel. Ugyanekkor tartottuk meg a záró tábortüzet, de a Láner
Kupa szavazása elmaradt.
aug. 19. Gyászszakestély Létrás-tetõn. Sebestyén Istvánra, a barlangász himnusz szerzõjére megemlékezõ, õt búcsúztató összejövetelt tartottunk viszonylag kis létszámú résztvevõvel. A levezetõ elnök Szalai Ferenc, a szakest
résztvevõi Hájer Klára, Kiss Erzsébet, Fabó Klára, Balás László, Ferenczy
Gergely, Burdiga Ottó és Botos Zsolt voltak.
aug. 23. A személyi jövedelemadó felajánlott 1 százalékából 128.364,- Ft-ot kapott az egyesület.
szept. 5. A Miskolc Városi Ügyészség törvényes jogkörében eljárva ellenõrizte
az egyesület közhasznúsági szempontból jogszerû mûködését. Megállapította, hogy a jogszerûség alapvetõen teljesül, a közgyûlési jegyzõkönyvek két
apró formai hibájának kijavítása után pedig teljes mértékben.
szept. 22. Lakatos Kupa Alsóhegyen. A File Ferenc, Hegedûs Norbert, Geller
Tibor összetételû csapatunk a nyolcadik helyen végzett.
szept. 29. - dec. 9. Barlangjáró II. (technikai) tanfolyamot szerveztünk saját tagjainknak. A tanfolyam tematikáját Botos Zsolt írta, a gyakorlati oktatást Bátori Károly, File Ferenc, Ónodi László és Veres Imre tartotta a négy négyfõs
csoportnak. A tanfolyamot még az évben mentõgyakorlattal és vizsgával szerettük volna zárni, de nem sikerült, áthúzódott a következõ évre. Volt azonban éles mentés a Fekete-barlangban. Az egyik gyakorlati oktatáson (nov. 2án) Krajnyák Erika a vállára ráboruló jókora kõdarab okozta zúzódások miatt, bár a saját lábán, de a túravezetõbõl mentésvezetõvé elõlépett Ónodi
László vezényelte kötélsegítséggel tudott csak kijönni.
okt. 31. Kovács Zsolt elvégzett munkáink eredményét, 15 barlang állapotfelvételi adatlapját és a Szepesi-Láner-barlangrendszer geodéziai felmérésérõl és
térképezésérõl készült elõzetes dokumentációt adta át ezen a napon a KÖM
Barlangtani és Földtani Osztályának.
nov. 4. Mentõkutyás speciális mentõcsapat felszíni gyakorlatát követõ (engedély
nélküli) "jutalom túrán" délelõtt 11-12 óra között, a Létrási-Vizes-barlang
Háromszög-termének meredek és csúszós lejáratában R. Gábor túrázó
leesett, és felkar törést szenvedett. A túravezetõ Gyurkó Gábor lebukástól
való félelem motiválta önálló mentési próbálkozásai és tétovázása miatt a
tényleges mentést csak kb. 5 órával késõbb tudtuk megkezdeni. Szerencsére
a sérült a mentõegyesületben begyakorolt rutinunknak köszönhetõen ekkor
már viszonylag gyorsan a felszínre jutott.
Ugyanezen a napon láttuk ismét Létráson a barlangfeltörésekkel és illegális túrákkal gyanúsított salgótarjáni társaság (a Danger Angels) autóját.
Barlangfeltörésen ekkor sem, illegális túrán azonban sikerült tetten érni õket.
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nov. - dec. Ismét - most már rendszeresnek tekinthetõ megbízásos munkaként részt vettünk a Miskolc vízellátását veszélyeztetõ barlang- és víznyelõszennyezõdés felmérésében (Bátori Károly, Böszörményi Péter, Ferenczy
Gergely, Geller Tibor, Kiss János, Kovács Attila, Veres Imre).
dec. 3. Új polgári szolgálatos végzi a házgondnoki feladatokat: a "külsõs" Orehovszky István.
december Kielcei lengyel barlangászokat kalauzoltunk Aggtelek/Jósvafõ környékén a hónap elején a debreceni Kristályos csoporttal. A Baradlában
hosszútúrán, a Retek-ágban, valamint a Béke- és a Kossuth-barlangban is
jártunk.
2002.
jan. 27-31. Barlangi búvármentés Esztramoson, a Rákóczi-barlangban országos
részvétellel öt napon keresztül, táróhajtással, szlovák és cseh segítséggel,
nem mindig teljes egyetértésben. A mentõegyesület tagjaiként többen részt
vettünk az akcióban általában mellékszereplõként, bár pl. Szabó Tamás a
kezdetektõl csaknem végig a helyszínen volt, és a mentésvezetésben tevékenykedett.
A sikeres mentést követõ jutalmazások kapcsán a mentõegyesület egy oklevelet és egy festményt kapott a belügyminisztertõl. Bátori Károly, aki jelentõs részt vállalt a búvár megmenekülését eredményezõ táró kihajtásában,
egy barlangálló karórát, Horn István, Ónodi László és Szabó Tamás pedig
pénzjutalmat kapott a Megyei Közgyûlés elnökétõl.
febr. 8. Tisztújító közgyûlés. Elnök: Suga Norbert, alelnök: Bátori Károly,
titkár: Kiss László, gazd.-i vezetõ: Böszörményi Péter. Vezetõségi tagok:
Kovács Attila, Kovács Zsolt, Azari Szabolcs. Az ellenõrzõ bizottság elnöke:
File Ferenc lett.
febr. 10. Az [mkbt] Internetes levelezõlistán megjelent levél aláírása ("Egy régi
zsombolyos") többünk (Szabó Tamás, Lénárt László, Kovács Attila) figyelmét is felkeltette. Érdeklõdésünkre G. Les Seymour (egykor Szabó László,
alias Colos) jelentkezett, aki ettõl kezdve nagy energiával vetette bele magát
a magyar barlangos életbe az Interneten keresztül, 35 év és 18.000 km távlatából.
Késõbb az általa bérelt szerveren kaptunk gyors elérésû, megbízható helyet az egyesületi honlapnak, és "nála" üzemel azóta is az egyesület saját levelezõlistája.
Az általa létrehozott és szerkesztett Karst Page nevû honlapon folyamatosan helyet biztosít bármely karszttal és barlangokkal kapcsolatos cikkünknek, melyek nemzetközi ismertségét angolra fordítással is elõsegíti.
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febr. 20-24. Nyíregyháziakkal közösen, több tagunk túrázott a Lamprechtsofenbarlang alsó szakaszaiban (Hegedûs Norbert, Geller Tibor, Gergely Péter,
Kovács Mátyás, Forrai Mária, Román Péter, Migály Anikó).
febr. 23. Már 1999-ben az Iker-tebri-barlang elsõ újrabontási kísérleténél megbontottuk a Ny-i szomszédját is. (Ugyanezt a mélyedést elõször 1952-ben
bontotta meg Láner Olivér, Balogh Tamás és Schmidt Tibor, akik omladékos
részbe jutottak és a törmelék között több irányban szûk, omlásveszélyes továbbjutási lehetõséget találtak.) Tavasszal a következõ töbörben további próbálkozások történtek a továbbjutásra, itt ki is ácsoltuk a bontás 3-4 méternyi
omladékos gödrét. Ezen a napon újabb néhány méternyi biztató továbbhaladást sikerült elérni. A feltárások kezdetén jelen levõ Gergely Péter becenevérõl a hely neve jelenleg: Picoluca.
márc. 1. Az egyesület nevében F. Nagy Zsuzsanna 2.603.000,- Ft teljes költségû pályázatot nyújtott be a KÖM-höz, a Környezetvédelmi Alap Célelõirányzat "G" keretébõl elnyerhetõ támogatásra. A végül jóváhagyott
1.000.000,- Ft-ot az 50-éves találkozó megrendezésére és a jubileumi kiadvány költségeinek fedezésére szántuk. (A pénzt sajnos csak jóval késõbb,
2003-ban sikerült valóban kézhez kapnunk.)
márc. 18. Az Avasi Gimnáziumban kötéltechnikai bemutatót tartottunk a középiskolásoknak.
márc. 21., 23. Ismét nyílt napot rendeztünk a szokásos menetrend szerint: csütörtökön diavetítés, szombaton barlang. Közepes létszámmal 4-5 túra volt,
miközben a felszínen nagy-nagy hóesést produkált az idõjárás.
márc. 24. Egy mikrobusznyi, plusz egy autónyi létszámmal ismét felkerestük
Szlovákiában a Pelsõci-fennsík mutatós, jó túrázási, edzési lehetõséget
nyújtó, 100 m mélységû tágas aknabarlangját, a Csengõ-lyukat.
ápr. 25. Ajánlást írtunk Albert László és Gyúró Lehel túravezetõi tanfolyami
jelentkezéséhez. A jelentõs túljelentkezés miatt tartott elõválogatón csak
Gyúró Lehel jutott át.
ápr. 26 - máj. 1. Bár igyekeztek bennünket lebeszélni ("Pádison májusban még
sízni szoktak, most még három méter hóra számíthatunk"), de mégis útra keltünk, és végül jókat túráztunk, és szép barlangokat láttunk Erdélyben, Pádis
és Glavoj környékén, a Szegyesdi-völgyben és Scãriºoara-n. (Galán Mihály,
Kiss János, Kovács Attila és Vadász István.)
ápr. 27. - máj. 5. Legfõképpen Gyúró Lehel közremûködésével zakopánei és
kielcei lengyel barlangászoknak vezettünk túrákat Aggtelek és Alsó-hegy
környékén (Vecsem-, Almási-, Széki-zsomboly, Béke-, Kossuth-, Vass Imrebarlang) több csoportban.
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máj. 6. Meghalt Gonda Gyula, az egyesület elsõ, alapító elnöke. Hosszas, súlyos betegség után, megfáradt öregemberként, családjától és barátaitól elhagyva érte a halál egy öregotthonban. Végsõ napjaira csupán egykori barlangász társa, Leskó Péter maradt mellette. Nevéhez fûzõdik az egyesület
létrehozása 1979-ben, a barlangi mentõszolgálat felélesztése, valamint a létrási ház "megszerzése" és berendezése.
máj. 9. A Zöld Akció Egyesület kérésére felajánlottunk a Tájsebészet program
egyik (2.) díjaként egy barlangtúrát a Létrási-Vizes-barlangban. A díjat a
Bánhorváti Tisztaságáért Baráti Kör nyerte, de nem tudjuk miért nem éltek
ezzel a lehetõséggel.
máj. 31. Feljelentés ismeretlen tettes ellen: a május 26-án déltõl 27-én délig
terjedõ idõszakban a kutatóházból ismeretlen tettesek eltulajdonítottak kb.
200 m hosszúságú, három darabból álló, 10,5 mm-es, fehér színû, fekete
beszövésû, Lanex márkájú speleo kötelet, valamint egy STIHL 021-es típusú
benzinmotoros láncfûrészt.
Az eset kapcsán Feigel Lóránd felhívást tett közzé az MKBT Tájékoztatóban, hogy támogasson bennünket az, aki szereti Létrást. Õ, mint a nyíregyházi Denevéresek vezetõje, rögtön élen is járt ebben 60 m kötél felajánlásával. Ezt június 2-án Csomós János át is adta nekünk.
jún. 22. Újabb túra a Mamet-szakadékba. A felszínrõl hatalmas szádával nyíló
200 méteres egytagú aknába való leereszkedés kalandja ismét két mikrobusznyi embert (18 fõt) csábított Horvátország kopár karsztjára.
júl. 5. Eddig a napig lett volna esélyünk arra, hogy a jubileumi kiadvány megjelenhessen a találkozóra. A nézeteltérések, amelyek az ezt megelõzõ héten a
szerkesztõbizottságban felmerültek a kiadvány tartalmával és formájával
kapcsolatban, végül megakadályozták, hogy idõre nyomdakész állapotba lehessen hozni. Ettõl kezdve minden energiánkat másra, a találkozó szervezésére fordítottuk.
júl. 13. A mindig nagy létszámú aggteleki barlangnapon ebben az évben mi
csak néhány fõvel voltunk jelen. A nagy hõség miatt többen gyorsan távoztunk is.
Valamennyiünket meglepett ezért aug. 2-án az Aggteleki Nemzeti Park
felszólító levele, amely renitens viselkedéssel és illegális túravezetéssel vádolta Galán Mihályt illetve az egyesületet, egy barlangnapi "fordított" Béketúra kapcsán. Az igazságtalan vádalat és félreértéseket is tartalmazó ügy
végül szabálysértési eljárás lefolytatása nélkül csendesedett le.
aug. 3-5. Készül az emlékmû a Láner-barlang töbrében. Az évek óta tervezgetett emlékhely megvalósítását nem lehetett tovább halogatni. File Ferenc
gyors és határozott döntései eredményeként sikerült kitûzni a végleges helyet
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és elfogadtatni egy új, gyorsan kivitelezhetõ emlékmûtervet. Néhány nap alatt Galán Mihály (mû)vezetésével el is készült az emlékmû, amely három
márványtábla elhelyezésére lett alkalmas. Az F. Nagy Zsuzsanna által elkészíttetett elsõ táblára 34 név került fel, de már a találkozón újabb kutatótársaink haláláról szereztünk tudomást. Terveink szerint kb. ötévenként újítjuk
majd fel a márványtáblát a névsorral.
aug. 9-11. 50 éves találkozó. Sokan az egész hetet Létráson töltötték, és az elõkészítésen dolgoztak: segítettek az emlékmûnél, építették a büfét, további
mellékhelyiséget, asztalt, padokat ácsoltak ... Az esõ szinte állandóan esett és
ez így maradt a hét végére is, bár a szombat váratlanul szinte teljesen esõmentes lett. A kellemetlen idõjárás az eddigi összesen 450 egyesületi tag közül sokakat visszariasztott a részvételtõl. Eljöttek azonban rimaszombati barátaink közül ketten (a Pászer testvérek), valamint lengyel barátaink a ¿agañi
Bobry klubtól, illetve a kielcei Œwiêtokrzyski klub tagjai is. Õk ekkor (korábbi közös túráik emlékére) tiszteletbeli taggá választották Gyúró Lehelt.
Megtartottuk a Maxi Kupa barlangász versenyt: a gyõztes ez alkalommal
Ferenczy Gergely és Oláh Tamás kétfõs csapata lett 17' 55" idõvel. A versenyen lengyel vendégeink is részt vettek - barlangi eltévedés miatt szerényebb eredménnyel. Az eltévedést egy kisebb baleset okozta, ugyanis a barlangban útbaigazító õrséget vállaló Csomós Jánost a szokatlanul erõs vízfolyás elsodorta. Szerencsére csak kisebb sérülést szenvedett, de az õrhelyét el
kellett hagynia. Délután felavattuk az emlékmûvet. Ezen az eseményen a
helyi tévé is forgatott. Az esti tábortûzhöz már jelentõs létszámmal gyûltünk
össze. A Láner Kupát Kovács Attilának szavazták meg a jelenlevõ tagok. A
tábortûzi szokásos dalolásba a lengyelek is besegítettek. Közben meg lehetett
nézni Ónodi László videofelvételeit az aznapi eseményekrõl, illetve az idei
Mamet-túráról. A tábortûz végét jókora zápor mosta el.
aug. 12. A kiadványhoz az adatgyûjtést lezártuk.
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BARLANGKUTATÓINK NÉVSORA 1952-2002 KÖZÖTT
Abuczky Mária
Alajtner László
Albert László
Albert Tamás
Andrássy Sándor
Apró Zoltán
Aranyosi Péter
Árvai Borbála
Azari Szabolcs
Bagi Tímea
Balassa Éva
Balassa Zsuzsanna
Balás Anna
Balás László
Balikó Ágnes
Balkányi Anna
Balla Béla
Balla Béláné
(dr. Lénárt Lászlóné)
(Cseh Lenke Erzsébet)
Balogh Anikó
Balogh Éva
Balogh Ferenc
Balogh Iván
Balogh Tamás
Bán Frigyes
Bánfalvi Péter
Bányász Margit
dr. Barcza Szabolcs
Barotányi György
Bátori Károly
Bayer Sarolta
Bereczki László
Bihari Zsuzsa
Bihary Zoltán
Bíró Dénes
Bíró Zsuzsanna
Bodri Attila
Bodri Éva

alias Hugi
a. Lacika
a. Hurka
a. Ketchup

a. Maláta
a. Ani
a. Balage (Benõke)
a. Didi

† (1950-1977)

a. Milka
a. Tuta

† (1894-????)

a. Bakkhangya (Zülfikár)
a. Frizsider
a. Fakerék
a. Bütyök
a. Sutyi
a. Absolon
a. Öreg csizmatalp
a. Bubu
a. Bubuka
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Bodri Gyula
Bogsán Ákos
Bogsán Gyula
Bogsán Zsolt
Borbély Sándor
Borka Attila
Bóta Nándor
Botos Zsolt
Bödör István
Böszörményi Péter
Broszmann Pál
Burdiga Ottó
Burdiga Zsolt
Buris Mária
Csatlós Lóránt
Csercsik György
Cserhalmi Alfréd
Cserháti Zoltán
Cserjés Károly
Csomós János
Csongor Gábor
Csontos István
Csontos János
id. Csontos Sándor
ifj. Csontos Sándor
Csoport Csaba
Csorba János
Csorba Pál
Csörsz Attila
Csõ Bén Ling (Korea)
Czách Tibor
Czanik Erzsébet
Czetli Teréz
Dajka Zoltán
Danó László
Deák Tibor
Debreczeni Gábor
Demeter Béla
Demkó Gabriella
Derecskey Gyula
Deres János
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a. Griffpipi
a. Netements
a. Kepike
a. Poliészter
a. Wuk
a. Boti (Botanova)
a. Kukurbita Pépó
a. Böszi
a. Paja (C. P. Rezes)
a. Szatmári
a. Zsola (Burdugó)
a. Nana
a. Tüzi

† (1915-1995)
† (1956-2001)

a. Freddi
a. Stipach
a. Fegyenc
a. Gyükér
a. Csita
a. Ben de Gúse
a. Partizán
a. Piás, Cumis
a. Pemzli

† (1925-1995)
† (????-????)

a. Remete
a. Csöne
a. Matyi

a. Daki (Dakirály)

a. Gyapjas
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Detre László
Dienes Endre
Dobi Katalin
Dobos Judit
Drozda Sándor
Ducsai Gergely
Dudás István
Dura Károly
Egresi Tibor
Egri József
Emánuel T. György
Encs Péter
Eördegh Szabolcs
Erdei Péter
Ertsey Ágnes
Ertsey Antal
Ertsey József
Esztergályos László
Fabó Klára
Fabó Tamás
Faller István
Falucskai Zoltán
Farkas János
Farkas Mihály
Farkas Miklós
Fáy Márton
Fazekas Péter
Fazekas Zsolt
dr. Fehérvári Béla
Fekete Kálmán
Fend Péter
Ferencsák Attila
dr. Ferenczy Balázs
Ferenczy Gergely
Ferenczy Kristóf
Ficsór Lajos
File Ferenc
File Gergely
Fodor Tamás
Fogarasi Marina
Forrai Mária

a. Robi
a. Duruzs
a. Ebola (Ebola fakó)
† (????-????)
a. Szõrmenti
a. Emu
†? (1966-1996?)
a. Ubul
a. Anyupajti
a. Serpenyõ
a. Évike
† (1958-2001)
a. Guriga
† (????-????)

a. Balu
a. Kantyú
a. Maci
a. Nyuszika (Küsnyuszi)
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Földi Zsolt
Francócki Anna
Frigyik Attila
Furdi Péter
Fülöp András
dr. Füst Antal
Gajdosi István
Gál Krisztina
Galán Mihály
Garamvölgyi György
Gedeon Boglárka
Gedeon Péter
Geller Tibor
Gera László
Gera Sándor
Gergely Péter
Gonda Gyula
Gotthárd Ferenc
Gönczy Károly
Gubányi Mihály
Gulyás Gábor
Gulyás Gyöngyi
Gulyás László
Guzi István
Gyenge Albert
Gyenge János
Gyenge Lajos
Gyöngyi László
György Miklós
Gyurkó Barnabás
Gyurkó Erzsébet
dr. Gyurkó Péter
Hacsa Gyula
Hadobás Sándor
Hajdú Mária
Hajdú Zsolt
Hájer Klára
Hájer Sarolta
Hamvas Béla
Hargenrader, Franziska
Harrer Gábor
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a. Csendes
a. Papírtigris
a. Fúró (Ütvefúróka)
a. Szõke amice
a. Szófosó
a. Moby Dick

a. Tebe
† (1936-1956)
a. Picó
† (1944-2002)

a. Gyurma
a. Albi
a. Apuh
a. Fakopács

† (1914-1981)

a. Gyuri
a. Pepitó
a. Csula
a. Csucsu
a. Subetû
a. Bolha

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

50 év barlangkutatás

Harrer Judit
Harrer Zoltán
Hegedûs Norbert
Herendi Károly
dr. Hevesi Attila
Hevesi Béla
Hock Gábor
Hojdák Péter
Horn István
Hornné Kun Éva Erika
Hornyák András
Hornyák Erika
Horváth Sándor
Horváth Zsuzsa
Huszár Tamás
Iglóvári Tibor
Ivanovics Iván
Ivanovics Kálmán
Jáborcsik László
Jaczkó Barnabás
Jáger Miklós
Jámbor Csaba
Jeszenszky Mária
dr. Juhász András
Juhász Béla
Jurek Sándor
Kardos Béla
Kardos Ilona
Kardos József
Kassai Katalin
Kasza István
Káveczki Tamás
Kavrán Ferenc
dr. Kelen Gábor
Kertész Gábor
Keszthelyi Gyula
Kinczler Gyula
Király Béla
Király Éva
Király Lajos
Király Péter

a. Zenész
a. Aladin
a. Rumcájsz, Rudy Bill
a. Pihe
a. Colina
a. Tudor
a. Mohapuhító páfrány
a. Jumi (Gyomorzsák)
a. Igló
a. Lacagály
a. Füles, Fülig Jimmy
a. Anyu
a. Fõnök
a. Mancsi

† (1945-1991)

a. Sicc
a. Joe-bácsi
a. Cinca
a. Zsül

a. KGB szomszéd

† (1894-1970)
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Király Uzor
Kiss Attila
Kiss Erzsébet
Kiss Gábor
Kiss János
Kiss József
Kiss László
Kiss Mária
Kocsis Gyula
Koleszár Gyula
dr. Komlóssy Attila
Koncz Lajos
Kóra Károly
Korbacska Katalin
dr. Kordos László
Korényi Endre
Kormos Bernát
Kormos László
Koroknay József
Korozs Gábor
Kosárik László
Kosztelnik Lajos
Kosztolányi Katalin
Kovács Attila
Kovács Attiláné
Kovács Gergely
Kovács János
Kovács Mátyás
Kovács Viktor
Kovács Zsolt
Kovácsné Csodó Mária
dr. Kováts Nóra
Kozma György
dr. Kõhalmi György
Krajnyák Erika
Krok István
dr. Krompaszky Géza
Kuchta Gyula
Kulcsár Tamás
Kutas Tamás
Lakatos Sándor
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a. Lajhár
a. Szamóca (Böbe)

† (1949-2002)

a. Cs.Ö.M(ozi)

† (????-????)

a. Lord
a. Virkonc
a. Tschoerloe
a. Troppauer Hümér
a. Giliszta

† (????-????)

a. Korrekt
a. Helén

a. Benottó
a. Pacsirta
a. Pudvás susnya
a. Kova

a. Gézaó
a. Gyulaúr

† (????-????)
† (????-????)

a. Matyi
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Láner Olivér
Langó Mária
László Róbert
Lénárt Emese
dr. Lénárt László
Lenkey Péter
Lerch Tamás
Leskó Péter I.
Leskó Péter II.
Liksay László
Liptai Edit
Lipták Roland
Lóránt László
Lukács Balázs
Lukács György
Lukácsik József
Lukácsik Józsefné
Madácsi József
Madai Erzsébet
Magyar Katalin
Major Zsolt
Majoros György
Majoros Zsuzsanna
Majtényi Jánosné
Máriássi Ferenc
Márton Levente
Máté Mária
Mattyasovszky János
Mázik Erzsébet
Mélypataki Zoltán
Mészáros Erzsébet
Mezei Ferenc
Migály Anikó
Mihalov Csaba
dr. Miklós Gábor
Mile Erzsébet
Milinki Éva
Mocsári Ildikó
Molnár Gyula
Molnár Jenõ
Murányi Ferenc

a. Ödön
a. Langis
a. Robicikli

† (1927-1985)

a. Lenocska
a. Mufflonos
a. Samec, Simike
a. Lipi (Mekk Elek)
a. Lóri
a. Sógor

† (????-1997)
† (????-1987)
† (????-????)

a. Bundás
a. Emil
a. Igric, Komplett
a. Mózes
a. Uzsárdi
a. Pampalini
a. Lusta
a. Spéci
a. Bajusz
a. Madár

a. Husi
a. Csufi, Csubi
a. Bittyim

† (????-1997)
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Nagy Flórián
Nagy Gábor
Nagy János
Nagy Zsuzsanna
Nahalka Ferenc
dr. Nébli Vendel
Négyesi Anikó
Négyesi Tímea
Nemes Krisztián
Nemesánszky László
Németh László
Novák Antal
Nyitrai Péter
Ócsay László
Oláh György
Oláh Sándor
Ónodi László
Ónodi Zsolt
Oprável Judit
Orosz Csaba
Oswald György
Ozsvári Fruzsina
Örkényi Levente
Palitz Noémi
Pándi Ágnes
Pápa Antal
dr. Paposi-Jobb Andor
Papp Anikó
Papp Antal
Papp Gergely
Papp Gyula
Papp László
Parázs József
Paszternák Gábor
Paszternák Zoltán
Pethõ Gábor
Petró István
Pisztray Éva
Plihál Katalin
Podhorszky István
Prahács Katalin
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a. Fofó

† (1971-1993)

a. Tádé
a. Nahalgó
a. Öreg, Fõnök, Vébá
a. Szépszemû Blöki
a. Big Stiriesi

a. Lator
a. Ócska
a. Mici

a. Gyuriúr

a. Öreg hal
a. Sunci
a. Kenyor
a. Aku
a. Zaplatyi

† (1954-1981?)
† (????-1995)
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Prieszol Eszter
Rácz Olga
Ráczi Gyõzõ
Rakonczai László
Regéczy Ágnes
Rékási Mihály
Répászkyné Németh Mária
Repei Róbert
Reusz Gábor
dr. Reusz Géza
Réber Anikó
Répási Lajos
Révész Rita
Rimányi Jenõ
dr. Riskó Ágnes
Rolek Alfréd
Román Péter
Román Renáta
Ruscsák Imre
Sági György
Sallai Mátyás
Sasvári Ferenc
Scheffer János
Schmidt Tibor
Schreithofer Nóra
Sebestyén István
Serbán Gabriella
Sike Zoltán
Simán Katalin
Sipos Máté
Skripecz Mária
Sneider Katalin
Soltész Ágnes
Somlóvári László
Somodi László
dr. Somogyi György
Soós István
Suga Norbert
Surányi Dániel
Surányi Gábor
Sûrû Péter

a. Zsiga
a. Cyrano
a. Madártej
a. Pirobi
a. Kisreusz
a. Manó
a. Sörösló
a. (DAGI) Rita-anyu
a. Dumányi
a. Gino

a. (Igricz,) Sebike
a. Gabó

† (1953-2000)
† (1955-1994)

a. Somi
a. Soma
† (1937-1987)
† (????-????)

a. Szifon
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Szabadkay Béla
Szabó Andrea
Szabó Gabriella
Szabó József
Szabó Károly
Szabó László
Szabó Tamás
Szabó Zoltán
Szalai Ferenc
Szalai József
Szamosi Csaba
Szárnya Csaba
Szeghy Béla
Szekeres József
Szekrényi Jenõ
Szekszárdi József
Szenthe István
Szentkúti Béla
Szepesi József
dr. Szepesi József
Szepesi Zoltán
Szepesi Zsolt
Szeremley Géza
Szeremley Szabolcs
Szilágyi Anikó
Szilágyi István
Szilágyi Péter
Szilvásy Ágnes
Szolnoki Péter
Szombathelyi Györgyné
Szombathy Zoltán
Szombati Márta
Szombati Veronika
Szomorú György
Szomorú Zsuzsanna
Szögeczki László
Szõnyi András
Talló Gyula
Tallós Tibor
Tapasztó György
dr. Tapasztó György
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† (1913-????)
a. Gabócza
a. Colos
a. Bubó
a. Pocok, Tudor

† (????-????)
a. Bivaly, Szeki
a. Hegyimanó
a. Rebeka
a. Szepi
† (????-1951)
a. Macó
a. Gúla
a. Piff
a. Törpilla
a. Edwárd
a. Absolon
a. Kecsó
a. Oqu
a. Kati
a. Zahar
a. Kukac
a. Tüsi

† (1944-2002)
† (1950-1998)

a. Kolos
a. Tapír
a. Tapi
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Tapasztó Sarolta
Tari Edit
Tarjáni Zsolt
Tasnádi Péter
Tass Éva
Téglás Judit
Timkó Attila
Timschmidt Ernõ
Tohai István
Tokár Ferenc
Tóth Attila
Tóth Erika
Tóth József
Tóth Róbert
Tóth Zoltán
Trajter Tamás
Turai Imre
Udvardy Géza
Újszászi József
Üveges Tibor
Vadász István
Varga Dóra
Varga Zsuzsa
Várszegi Sándor
Veit István
Veit Péter
Veit Sándor
Veres Imre
Veres Lajos
Veres Péter
Vigyó János
Vincze Erzsébet
Vincze Ferenc
Vincze Klára
Virág Ágnes
Virág Zoltán
Wodala Gabriella
Wodala János
Zámba Mihály
Zámpory Vilma
Zana Zsuzsa

a. Jólsikerült
a. Tégla
a. Tohos
a. Pogácsa
a. Szõrös

† (????-2001)

a. Újszi
a. Sári
a. Adonisz
a. Lapaj
a. Manfréd
a. Öcsi
a. Bányaló

a. Babi
a. Maxi
a. Hugi (Hugizaura)
a. Szerénységem
a. Szende

† (1934-1998)

† (1943-1998)

a. Artúr
a. Lipót
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BARLANGOS ESKÜVÕK
1953. július 13.
1954. december 11.
1957. december 28.
1958. május 10.
1960. január 13.
1965. augusztus 19.
1968. augusztus 19.
1969. május 3.
1969. július 12.
1970. december 12.
1971. április 21.
1972. szeptember 14.
1972. október 5.
1973. szeptember 29.
1974. július 27.
1974.
1975. február 15.
1976?.
1976. október 30.
1977. április 15.
1977. augusztus 5.
1977. augusztus 16.
1986. július 19.
1988. július 30.
199?.
1993. augusztus 14.
1994. augusztus 27.
1996. december 7.
1997. augusztus 2.

Prahács Katalin - Borbély Sándor
Jeszenszky Mária - Kuchta Gyula
Kardos Ilona - Kovács János
Korbacska Katalin - Somlóvári László
Pisztray Éva - Tóth József
Ertsey Ágnes - Gyurkó Péter
Gyurkó Erzsébet - Tokár Ferenc
Szabó Gabriella - Nyitrai Péter
Hájer Klára - Vincze Ferenc
Buris Mária - Tokár Ferenc
Kiss Erzsébet - Szenthe István
Szomorú Zsuzsanna - Kiss Attila
Serbán Gabriella - Szabó Károly
Majoros Zsuzsanna - Lénárt László
Czetli Teréz - Sebestyén István
Bodri Éva - Pápa Antal
Szombati Márta - Kormos László
Skripecz Mária - Koroknay József
Szilvásy Ágnes - Burdiga Ottó
Szombati Veronika - Csontos János
Bányász Margit - Dienes Endre
Hajdú Mária - Erdei Péter
Mocsári Ildikó - Ónodi László
Révész Rita - Kovács Zsolt
Balkányi Anna - Egresi Tibor
Nagy Zsuzsanna - Ferenczy Gergely
Sneider Katalin - Bánfalvi Péter
Cseh Lenke Erzsébet - dr. Lénárt László
dr. Riskó Ágnes - File Ferenc

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

191

50 év barlangkutatás

192

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

50 év barlangkutatás

KORSZAKOK ÉS VEZETÕK
Korszak

Jogállás

I. szakasz:

Egységes MHT csoport voltunk. (1952-1959)

II. szakasz:

Az MHT csoport és az újonnan megalakult MKBT csoport
tagjai azonosak voltak, szervezetileg mindkét egyesülethez
külön-külön tartoztunk. (1959-1961)

III. szakasz: MHT csoport voltunk, de minden barlangkutatási ügyben
szervezetileg is az MKBT-hez tartoztunk. (Az elnök azonos
volt, a titkárok egyesületenként.) (1961-1963)
IV. szakasz: Az MHT csoportja voltunk, de az MKBT-vel a csoportszintû,
MHT szervezeten kívüli kapcsolataink erõsek voltak.
(1963-1966)
V. szakasz:

A Nehézipari Mûszaki Egyetem csoportja lettünk. Csoportszinten az MKBT-vel tartottunk kapcsolatot. (1966-1967)
Csoportunk saját vezetõi és tervei alapján tevékenykedett a
Nehézipari Mûszaki Egyetem TDK csoportjának részeként.
Jogilag a vezetõnk Nébli Vendel, a TDK csoport vezetõje
volt.

VI. szakasz: Az NME MEAFC barlangkutató csoportjaként mûködtünk
tovább. A társadalmi szervek közül az MKBT-nek továbbra
is tagja maradtunk. (1967-1979)
VII. szakasz: Önálló egyesületté alakultunk. Csoportszinten az MKBT-nek
vagyunk tagja. (1979-2002)

Szakasz
I.

II.

Évköz

Elnök

Titkár

1952-53. Balogh Ferenc

Borbély Sándor

1954-55. Borbély Sándor

Láner Olivér, Kuchta Gyula

1956-59. Oswald György

Láner Olivér

1959.

1960.

Oswald György (MHT)

Láner Olivér (MHT),
Kuchta Gyula (MKBT),
Tóth József (MKBT)

Borbély Sándor (MKBT)

Molnár Gyula (MKBT)

Oswald György (MHT), ...
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Szakasz

Évköz

1961.

Elnök
...
Borbély Sándor MKBT)
Juhász András (MHT),
Borbély Sándor (MKBT)

Láner Olivér (MKBT)
Láner Olivér (MHT)

III.

1961-63. Juhász András
(MHT és MKBT)

Láner Olivér (MHT),
Várszegi Sándor (MKBT)

IV.

1963-64. Juhász András (MHT)

Láner Olivér

1964-66. Juhász András

Szabó László

Szakasz

Évköz

Csoportvezetõ

V.

1966-67. Gyurkó Péter

VI.

1967-68. Láner Olivér
1968-79. Majoros Zsuzsanna

Szakasz
VII.

Évköz

Elnök

1979-81. Gonda Gyula

(Ebben az idõszakban a fõ
döntéseket a firmatanács
hozta.)

Alelnök
?

Titkár
Podhorszky István

1982.

Gonda Gyula

Ficsór Lajos

Papp László

1983.

Lénárt László

Ficsór Lajos

Kovács Zsolt

1984-85. Lénárt László

Ficsór Lajos

Kovács Zsolt

1986-87. Lénárt László

Galán Mihály Kovács Zsolt

1988-90. Lénárt László

Galán Mihály Nagy Zsuzsanna

1991.

Galán Mihály (ideigl.)

-

Nagy Zsuzsanna

1992-93. Nagy Zsuzsanna

-

Kovács Zsolt (tud.)
Veres Imre (techn.)

1994-95. Nagy Zsuzsanna

-

Kovács Zsolt

1996-97. Veres Imre

-

Kovács Zsolt

-

Vadász István

1998.

Veres Imre

1999.

Veres Imre

2000-01. Botos Zsolt
2002.
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Titkár

Suga Norbert

Balogh Anikó Botos Zsolt
Bátori Károly Suga Norbert
Bátori Károly Kiss László
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FIRMATANÁCS
Az 1960-as évek elejére a csoportban kialakult szokások egészen az egyesületté alakításig érvényben voltak, s késõbb is még alapvetõen ennek alapján
történt az újak befogadása, betanítása. A szokások akkor kezdtek elkopni, amikor
országossá kezdett válni az oktatás. Ekkor már barlangkutató képzéssé, barlangjáró képzéssé alakult a nevelés egyes lépcsõinek a meghatározása nálunk is.
Az új jövevényt az elsõ barlangi leszálláson felavattuk barlangkutatónak. Az
avatás az avatószöveg elmondásával és egyidejûleg az új ember arcának, homlokának, orrának, állának finom agyagmasszával való bekenésével zajlott,
Én téged Ceres, Bachus és a többi
melynek lefolytatása alatt a páciensnek
istentelen pogány isten nevében
nem volt szabad nevetnie, mert akkor a
felavatlak barlangkutatónak:
szájába is kapott az agyagból. A többiek
nevethettek.
Megkenlek téged a barlang
nedves agyagával, hogy miként az
Az avatás része volt az is, hogy az
agyagban csúszik a kéz meg a láb,
agyagot meg kellett tûrni az arcon egéakként csússz át Te is a barlangszen a házhoz történõ visszaérkezésig
kutatás és az élet nehéz szifonjain.
(nem volt szabad lekaparni, ledörzsölni,
stb.), ahol is a rangidõs firma engedélyét
kellett kérni ahhoz, hogy lemoshassa az
arcáról a felavatott.

Megkenlek téged a barlang
nedves agyagával, hogy, miként az
agyag átitatja ruhádat, akként
itasson át a Téged is a barlangkutatás iránt érzett szeretet.

Az új felavatottnak még akkor, de
legkésõbb egy-két héten belül választania kellett a firmák közül egyet, akinek
Megkenlek téged a barlang
a bulekja lesz attól kezdve. Eme firmánedves agyagával, hogy miként az
nak a kötelezettsége volt a bulek minél
agyag tapad arcodra, kezedre, úgy
alaposabb, részletesebb és minél elõbbi
ragaszkodj Te is a barlangkutatáskioktatása a barlangkutatás csínját-bínját
hoz és barlangkutató társaidhoz, s
illetõen, elméletben és gyakorlatban. A
tõlük ásó, kapa és pajszer se' vábulek minden firmához fordulhatott
lasszon el!
kérdéseivel, de legelsõsorban az általa
Úgy legyen!
választotthoz fordult, mivel ahhoz volt
leginkább bizalma. A bulek kötelessége
volt, hogy a barlangkutatás során a tevékenységét a firmák útmutatásai szerint
végezze, nekik szót fogadjon, megadja a tiszteletet.
Amikor már eléggé megismertük az új ember tulajdonságait - néhány hónappal késõbb - nevet is kapott. Ez általában egy jellemzõ tulajdonságára utalt a
delikvensnek, de lehetett ettõl egészen eltérõ név is.
A névadást "hivatalossá" a keresztelõ szertartás tette: a keresztelõ alkalmával
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Firmatanács

a keresztelendõ letérdelt, s a keresztelõ firma a szöveg elmondása közben vizet
csurgatott a fejére. A szöveg elmondása után gratuláltak az új névhez egyenként,
legeslegelõször az avató, s valaki gondosan megtörölte az avatott arcát és
homlokát - egy kormos-olajos ronggyal. Az eseményrõl fotó is készült általában.
Ritkán elõfordult, hogy egy választott firma elment a csoporttól, ekkor a
bulekja új firmát választhatott magának, ha még oktatásra szorult.
Amikor - pár évvel késõbb - a névvel ellátott bulek a firmája és a többi firma
szerint is már mindent megtanult a barlangkutatás végzéséhez, amit az addigi
firmáktól megtanulhatott, kellõ gondossággal járt el a leszállások során, megfelelõ volt a magatartása a csoporton belül és általában is, javasolták a firmává
avatását. Erre általában a nyári tábor során került sor, amikor mindenki ott volt.
Egyszerre 1-2 fõ firma avatására is sor kerülhetett.
A firmaavatás szövegét a rangidõs firma olvasta fel részenként, s az avatandók
mondták utána az eskü szövegét. Égõ karbidlámpák körében, esti tábortûz mellett
tettük ünnepélyessé az avatást.
Minden firma automatikusan tagjává vált a firmatanácsnak, s a csoport
életérõl ez a közösség döntött mindig. A firmaság egész életre szólt, miként az
elõfeltételként megszerzett tudást sem lehet többé elvenni senkitõl.
A leszálló csoportokat mindig firma vezette.
Megjegyzésként és összefoglalásként: A csoporttagsággá válás folyamata az elsõ
leszállással kezdõdött. A barlangkutatás technikai ismerete nem volt elegendõ a
firmaság elnyeréséhez. Ha az erkölcsi hozzáállása a tagnak nem volt megfelelõ,
és nem lehetett rábízni más életét, nem lehetett firma. Az egymás iránti
felelõsséget is megtanultuk-megtanítottuk - emiatt a csoportunk emberileg is
összetartó közösség volt. A firmaság rendszerének elhagyásával a felelõsség
érzése is mintha megkopni látszana. (A külsõ behatások, a megváltozott életvitel
sem kedvez a csoporton belüli szoros kapcsolatoknak.)
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HÁZIREND
1971.

2002.

Aki a házhoz kijön, köteles a házbeli és a ház körüli munkákban részt
venni.

A házat minden egyesületi tag
(teljes jogú, ifjúsági, pártoló, tiszteletbeli) igénybe veheti.

A házbeli és ház körüli munkák
irányítását - szükség esetén - a rangidõs kutatásvezetõ látja el.

A házat csak egyesületi tag vagy
szimpatizáns használhatja, a szobánkat vendégszobaként kiadni nem
szabad. Idegeneket a szobában elszállásolni csak rendkívüli esetben
lehet.

A közös felszerelésbõl a raktáros
adja ki a kért dolgokat a kutatásvezetõvel együtt megjelent leszállócsoportnak. (Ez egyszerre történik,
egyénileg a raktárost felszerelés kiadására kötelezni nem lehet.)
Jó idõ esetén a szobába leszálló
öltözékben bemenni, vagy azt oda
bevinni TILOS! A fenyõkön kívüli
udvarrészen öltözködünk, a ruhákat
az ezt körülvevõ kerítésen száríthatjuk. Tilos öltözni, felszerelést lerakni a fenyõk és a ház közötti területen!
A szakosztályi és egyéni felszerelést, szerszámokat, a házat, annak
környékét és tartozékait (edények,
takarók, stb.) mindenki köteles tisztán tartani, vagy szennyezõdés esetén
annak megtisztításáról gondoskodni.
Szemetet csak a szeméttartóba
dobjunk!
A szemétgyûjtõ a domboldalban
levõ mészégetõ, nem az elõtte lévõ
kis mélyedés! A szeméttartókat megteléskor vagy távozás elõtt ide ürítsük ki!
A vízmerítõ bögrék helye a vödrök feletti kis polc, aki nem ide he-

A ház kulcsa csak tagsági viszonnyal rendelkezõ személynek adható át.
A házban található felszerelés
fenntartására, pótlására, minden évben sokat költünk, ezért a házhoz tartozó felszerelést elvinni, megrongálni
tilos. Az esetlegesen a házban vagy a
hozzá tartozó bútorokban, felszerelésben keletkezett kárt a rongáló
köteles megtéríteni vagy a kárt kijavítani, a megrongálódott vagy elveszett eszközt saját költségén pótolni. Ennek elmulasztása vagy megtagadása esetén a vezetõség a rongáló
tag ellen fegyelmi eljárást indít!
Nem tilos viszont a házhoz tartozó felszerelést bõvíteni, pótolni, kijavítani!
A házban található telefont az
antennacsatlakozóról levenni nem
szabad, arról csak segélykérõ hívást
lehet kezdeményezni. A telefon azt a
célt szolgálja, hogy a ház elérhetõ legyen, magánbeszélgetésre használni
TILOS! Ha valaki mégis arra hasz-
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lyezi vissza õket, vagy másra használja vízmerítés helyett, büntetésül
10,- Ft-ot befizet a közös pénztárba.
A favágó hely a ház mögött van.
A ház vagy bármilyen felszerelés
megrongálásáért a rongáló anyagilag
felelõs, súlyosabb esetben fegyelmi
eljárás indítható ellene.
A kutatótársak holmijához nyúlni
vagy azt használni csak a jelenlevõ
tulajdonos engedélyével szabad. Távollevõ tulajdonos felszerelését csak
annak írásbeli engedélyével használhatja bárki! A tulajdonos kérése nélkül is a kölcsön kapott felszerelést
rendbe téve, használható állapotban
adjuk vissza! Ha a felszerelés megkárosodott, ezt a tulajdonossal közöljük, és a felszerelést megjavítjuk!
Ne zavard mások nyugalmát! A
többség határozata dönt az éjszakai
nyugalomhoz szükséges csend idõtartamáról. Ehhez mindenkinek igazodnia kell, még az éjszaka fel- és leszállóknak is.
Férõhelyhiány esetén elõnyben
részesül az, aki a megelõzõ szakosztályi gyûlésen kijöveteli szándékát
bejelentette.
A közös házbeli felszerelés használatának díjaként alkalmanként
vagy hosszabb kinttartózkodáskor éjszakánként 2,- Ft-ot fizet a szakosztályi tag vagy vendég.
Aki a házirendet nem tartja be, a
közösség ellen vét, így nincs helye a
házban. Fegyelemsértés esetén a
jelenlevõ rangidõs kutatásvezetõ bárkitõl megvonhatja a házban való tar-
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nálja, a beszélgetés díját ki kell fizetnie!
A ház használatáért mindenki köteles 100,- Ft/nap összeget fizetni.
A házpénz fizetésekor nem teszünk különbséget egyesületi teljes
jogú, ifjúsági vagy pártoló tag között,
mindenki köteles azt a helyszínen
vagy az egyesületi gyûlésen a pénztárosnak egyösszegben befizetni.
Tiszteletbeli tagnak a ház használatáért fizetni nem kell.
Az árban a nemcsak a házban való
alvás, hanem az ott található összes
bútor, eszköz (gáztûzhely, mosdó,
stb.) használata is benne van. Ez azt
jelenti, hogy mindenki tudomásul
veszi, hogy amennyiben valaki napközben használja a házat és a benne
található felszerelést, vagy ott tárolja
a saját holmiját, de éjszaka nem alszik a házban, ugyanúgy köteles
fizetni a ház használatáért napi
100,- Ft-ot.
Az elsõ Létrásra érkezõnek kötelessége meggyõzõdni arról, hogy az
elõzõ hétvégén a házat az ott tartózkodók tiszta, rendezett, kitakarított
állapotban hagyták-e, illetõleg hogy
vizet és fûtési szezonban megfelelõ
mennyiségû tûzifát készítettek-e be a
házba.
A házat elhagyni csak tiszta, rendezett, kitakarított állapotban lehet!
Mindig ki kell takarítani, el kell
mosogatni, pótolni kell az elhasznált
vizet és fûtési szezonban fát kell vágni! Ezekben a munkákban mindenki
köteles a polgári szolgálatos vagy a
rangidõs iránymutatása alapján részt
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tózkodás jogát.

venni.
Mindenki kötelessége, hogy figyeljen a vendégszoba használóira.
Ha a vendégek nem megfelelõen
viselkednek, vagy szándékosan kárt
okoznak, figyelmeztetni kell õket és
szükség esetén rendre kell utasítani!
Az a személy, aki utoljára hagyja
el a házat, köteles a vezetõséget arról
tájékoztatni, hogy a házkulcs nála
van, majd a házkulcsot az egyesületi
gyûlésre magával hozni. Ha biztos
benne, hogy nem tud ott lenni a gyûlésen, már hazafelé be kell, hogy adja
a házkulcsot Lillafüreden Kovács
Attilának. Akadályoztatás esetén köteles gondoskodni a házkulcs gyûlésre való eljuttatásáról.
Házkulcsot semmilyen körülmények között nem hagyunk Létráson!
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Karácsonyi üdvözlõlap.
Tervezte és rajzolta: Oláh Sándor
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ALAPSZABÁLY
I.
1. Az egyesület neve: Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület.
2. Székhelye: 3517 Miskolc-Lillafüred, Erzsébet sétány 39.
3. Jogelõdje: MEAFC Marcel Loubens Barlangkutató Szakcsoport.
4. Pecsétje: szabvány nagyságú, kör alakú, alul kezdõdõ és végzõdõ körfelirattal, melynek szövege: Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Miskolc. A
közepén kiterjesztett szárnyú denevér. 1-tõl 3-ig számozással.

5. Emblémája:

6. Zászlója: piros-fehér-zöld alapon kiterjesztett szárnyú denevér MLBE
Miskolc felirattal.
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II. Az egyesület célja
Az egyesület célja az 1997. évi CLVI. törvény 26.§ c) 3., 8. és 9. pontja szerint közhasznú tevékenységnek minõsülõ, az 1995. évi LIII. törvény (Kvtv.),
illetõleg a 43/1990. (IX.15.) számú kormányrendeletben meghatározott környezetvédelmi és ehhez kapcsolódó tudományos feladatok alábbiakban részletezett
módon történõ ellátása:
1. a barlangok és földtani környezetük megismerése és kutatása, barlangfeltárás,
a kutatási feltételek megteremtése, az eredmények széleskörû ismertetése;
2. a közeli és a barlangkutatás szempontjából rendkívül kedvezõ lehetõségeket
teremtõ Bükk-hegység természeti adottságainak kihasználásával a barlangkutatás színvonalának emelése, a magyar barlangkutatás egyik bükki bázisának folyamatos fenntartása;
3. a barlangkutató erkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet, illetve
a barlangok szeretetére és védelmére nevelés elsõsorban a tagságon belül;
4. segítségnyújtás a barlangokban bajbajutottaknak;
5. a kapcsolatok további erõsítése barlangkutatással foglalkozó csoportokkal,
intézményekkel, szervezetekkel, illetve a hazai egységes barlangkutatás
támogatása;
6. barlangokkal és földtani környezetükkel kapcsolatos tudományos tevékenység, kutatás;
7. természetvédelem;
8. a fentiekhez kapcsolódó nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés.
Az egyesület tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, melyrõl törvény,
vagy felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint állami szervnek, illetõleg helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.
III. Az egyesület mûködési alapelvei
1. Biztosítja tagjai számára a barlangkutatással összefüggõ elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzését, a rendszeres egyesületi tevékenységhez szükséges feltételeket.
2. Anyagilag is támogatja a barlangi kutatási és sporttevékenységet, valamint a
hazai és külföldi expedíciókat.
3. Lehetõségeihez mérten biztosítja a barlangok és karsztobjektumok védelmét.
4. Barlangkutatással kapcsolatos rendezvényeket szervez, illetve erejéhez mér-
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ten anyagilag is támogatja tagjai számára az azokon való részvételt.
5. Kiemelt figyelmet fordít az ifjúság és az utánpótlás természetvédelemre nevelésére táborok, túrák szervezésével is.
6. Segíti az illetékes szervezeteket a barlangokban bajbajutottak kimentésében,
az eltûnt személyek felkutatásában a barlangok és karsztobjektumok területén.
7. Segíti a hatóságok természet- és környezetvédelmi tevékenységét, a mindenkor érvényes természetvédelmi elõírások alapján mûködik.
8. Feladatainak ellátására létesítményeket (kutatóházakat) hozhat létre és tarthat
fenn.
9. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
10. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt alapszabályában
meghatározott célra fordítja.
11. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
12. A szervezet által nyújtott szolgáltatásokból tagjain kívül más, kívülálló személy is részesülhet, mely szolgáltatásokról az egyesület székhelyén minden
hónap elsõ munkanapján 16 és 18 óra között kérhetõ felvilágosítás.
IV. Tagsági viszony
1. Az egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett helyzetben levõ, s ugyanakkor a tagsági jogok
tekintetében korlátozott ifjúsági tagjai, pártoló tagjai, valamint tiszteletbeli
tagjai lehetnek.
2. Az egyesületnek az lehet teljes jogú, ill. ifjúsági tagja, akit minimum félévi
próbaidõt követõen két teljes jogú tag ajánl, és a közgyûlés elfogad.
3. A belépési szándékot az egyesület által rendelkezésre bocsátott "Belépési
Nyilatkozat" kitöltésével kell kinyilvánítani. A 14 és 18 év közötti életkorú
fiatalok csak a szülõ (gondviselõ) írásbeli beleegyezésével léphetnek be az
egyesületbe.
4. A teljes jogú tagként való felvételhez a közgyûlés meghatározott összegû belépési díjat írhat elõ.
5. Tagként nem magyar állampolgárságú személyt is fel lehet venni.
6. Az egyesület tagságáról nyilvántartást vezet, a tagokat igazolvánnyal látja el.
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IV.1. Az egyesület tagjainak jogai és kötelességei
1. Az egyesület teljes jogú tagjának joga, hogy:
- indítványtételi és szavazati joggal részt vegyen az egyesület közgyûlésén és vezetõ testületeinek, tisztségviselõinek megválasztásában,
- megválasztható az egyesület vezetõ testületeibe, illetve tisztségeire,
- igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, használhatja létesítményeit,
felszereléseit,
- véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet, valamint a barlangkutatást érintõ bármely kérdésben,
- kifogást emelhet az egyesület valamely törvénysértõ határozata ellen,
- részt vehet az egyesület túráin, táborain, rendezvényein.
2. Az egyesület ifjúsági, pártoló és tiszteletbeli tagjának joga, hogy:
- részt vegyen az egyesület közgyûlésén tanácskozási, felszólalási és
javaslattételi joggal,
- igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, használhatja létesítményeit,
felszereléseit,
- véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet, valamint a barlangkutatást érintõ bármely kérdésben,
- kifogást emelhet az egyesület valamely törvénysértõ határozata ellen,
- részt vehet az egyesület túráin, táborain, rendezvényein,
- az ifjúsági tagok 18. életévüket betöltve - az ezzel járó anyagi kötelezettségek vállalásával - kérhetik teljes jogú taggá nyilvánításukat.
3. Az egyesület összes tagjának kötelessége:
- az alapszabály betartása,
- a tagsági díj befizetése (az önálló keresettel nem rendelkezõk és a nyugdíjasok számára az egyesület vezetõsége tagdíjkedvezményt adhat, a
tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet),
- az egyesületi vagyon óvása,
- az egyesületi túrákon a mindenkori felelõs vezetõ utasításainak betartása, társai segítése,
- a kutatási és túrajelentések elõírás szerinti kitöltése és barlangi leszállás
idejére felszíni ügyelet biztosítása,
- riasztás esetén barlangi mentésben képességei és lehetõségei szerint
részt venni,
- a barlangokban és más karsztobjektumokban észlelt kártevéseket az
egyesület vezetõségének bejelenteni és lehetõségeihez mérten megakadályozni.
4. Az egyesületi tagsági viszony megszûnik:
- elhalálozás esetén,
- kilépéssel (melyet írásban kell közölni a vezetõséggel),
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- törléssel (azt a tagot, aki tagdíjhátralékban van, felszereléssel vagy
pénzzel tartozik, és tartozását az írásbeli felszólításban megjelölt
határidõig sem egyenlíti ki, a vezetõség a tagok sorából törölheti; a
törléssel az egyesületnek a tartozásokra vonatkozó követelése nem
évül el),
- kizárással (ilyen módon az veszti el tagságát, akit a közgyûlés a fegyelmi bizottság javaslata alapján kizár).
A tagság megszûnése esetén a tagsági vagy egyéb díj visszafizetése és esetleges juttatások kifizetése iránti igény nem támasztható.
V. Az egyesület döntési mechanizmusa, szervei, tisztségviselõi
1. Az egyesület döntési mechanizmusa:
- Az egyesület a vezetõ szerveit választja 4 éves idõszakra. A testületek és
tagjaik választóiknak beszámolási kötelezettséggel tartoznak, ha feladataikat nem látják el megfelelõen, az õket választó szerv által bármikor visszahívhatók.
- A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen szavazati joggal
rendelkezõ tagjainak 50 százaléka + 1 fõ jelen van. Ha az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az eredeti napirendben foglalt
kérdésekben másodszor összehívott ülés - tekintet nélkül a megjelentek számára - határozatképes.
- A szavazás a testületi szerv döntésétõl függõen titkos vagy nyílt. A határozathozatal mindenkor - a feloszlás kimondásának kivételével - többségi szavazattal (50 % + 1 fõ) történik. Szavazategyenlõség esetén a
testület elnökének szavazata dönt.
- Megválasztottnak az minõsül, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta,
illetve a titkos szavazás szavazategyenlõsége esetén újabb szavazásra
kerül sor.
2. Az egyesület szervei, tisztségviselõi:
- a közgyûlés,
- a vezetõség,
- az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság.
A vezetõség, ill. az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság tagjaivá csak feddhetetlen magyar állampolgárt lehet felvenni, megválasztani.
3. A közgyûlés
3.1. Az egyesület legfõbb döntéshozó szerve, mely évente legalább egyszer
ülést tart. A közgyûlés nyilvános, azon tagokon kívül is bármely kívülálló
személy is részt vehet.
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A közgyûlés határozatait - a tisztségviselõk megválasztásán túlmenõen valamennyi kérdésben nyílt szavazással hozza.
Feladata az alábbi jogkörökre terjed ki:
- elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát;
- kimondja az egyesület feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését (feloszlás kimondásához kétharmados szótöbbség szükséges);
- megválasztja az egyesület elnökét, alelnökét, titkárait, gazdasági vezetõjét, pénztárosát és a vezetõség többi tagját, az ellenõrzõ és fegyelmi
bizottságot és azok elnökeit;
- megállapítja az egyesület költségvetését, a tagok évi tagdíját, a belépési
és egyéb díjakat, elfogadja a zárszámadást és vagyonmérleget, felhatalmazza a vezetõséget az elfogadott éves költségvetés esetleges
módosítására;
- dönt az egyesület tulajdonában levõ ingatlan elidegenítésérõl;
- elfogadja a vezetõség éves beszámolóját és meghatározza munkájának
további irányát, jóváhagyja munkaprogramját;
- megsemmisíti a vezetõség jogszabályba vagy alapszabályba ütközõ
határozatait;
- beszámoltatja az ellenõrzõ és fegyelmi bizottságot munkájáról;
- másodfokon eljár a vezetõség, az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében;
- meghatározza az egyesület kutatóháza(i) igénybevételének rendjét és
térítési díját (a közgyûlés e hatáskört a vezetõségre átruházhatja);
- jóváhagyja a közhasznúsági jelentést;
- az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása.
3.2. Rendkívüli közgyûlést kell tartani, ha azt:
- az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével írásban kéri,
- az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság szükségesnek tartja, illetõleg
- a vezetõség szükségesnek tartja.
3.3. A közgyûlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitûzött idõpontja elõtt legalább 10 nappal meg kell küldeni az
egyesület összes tagjának.
3.4. A közgyûlés ülésén az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök
elnököl. A közgyûlésrõl az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzõkönyvet
kell készíteni. A közgyûlés tartamára két jegyzõkönyv-hitelesítõt kell választani. A jegyzõkönyv vezetésérõl az ezzel megbízott tag gondoskodik.
4. A vezetõség
4.1. A vezetõség az egyesület általános hatáskörû végrehajtó szerve, amely gon-
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doskodik a közgyûlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyesület
folyamatos mûködésérõl.
4.2. A vezetõség elnöke az egyesület elnöke.
4.3. Az egyesület elnökén, az alelnökökön, titkárokon és a gazdasági vezetõn
kívül tagja a vezetõségnek az egyesület legaktívabb ifjúsági és teljes jogú
tagja, valamint 1-2 további választott tag.
4.4. A vezetõség:
- kitûzi a közgyûlés idõpontját, összeállítja és elõkészíti napirendjét,
- gazdálkodik a közgyûlés által megállapított költségvetési keretben, a
közgyûlés által meghatározott körben módosíthatja a költségvetést,
- dönt a közgyûlés által átruházott hatáskörben,
- meghatározza, hogy a vezetõség egyes tagjai milyen szakfeladatokat látnak el,
- a költségvetés keretében határoz egyes személyek tagdíjának mérséklése, elengedése és más díjkedvezmény nyújtásáról,
- elsõfokon jár el a vezetõség az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság tagjainak
fegyelmi ügyében, törlés tárgyában,
- dönt a kutatásvezetõk megbízásában,
- megállapítja rendezvények idõpontját, feltételeit,
- kijelöli az egyesület képviselõit barlangkutatással összefüggõ külsõ rendezvényekre,
- kinevezi, illetve szerzõdést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat,
- a költségvetés keretében megállapítja a vezetõség tagjainak és az egyesület alkalmazottainak munkabérét,
- tevékenységérõl és határozatairól beszámolási kötelezettséggel tartozik
a közgyûlésnek.
4.5. A vezetõség évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli
ülést kell tartani, ha ezt:
- a vezetõség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának meghatározásával kéri, illetõleg
- az egyesület elnöke szükségesnek tartja.
4.6. A vezetõség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök
hívja össze, látja el az elnöki feladatokat.
4.7. A vezetõség üléseire a választott vezetõségi tagokon kívül meg kell hívni az
ellenõrzõ bizottság elnökét is.
5. Az egyesület elnöke és alelnöke
5.1. Az egyesület elnöke:
- képviseli az egyesületet, illetõleg a vezetõség egyes tagjait megbízza az
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egyesület esetenkénti képviseletével,
- összehívja az egyesület közgyûlését, a vezetõség üléseit, és azokon
elnököl,
- ellenõrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, õrködik az
egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerû tevékenysége
felett,
- a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,
- az egyesület 1. számú bélyegzõjét használja,
- az egyesület székhelyén nyilvántartást vezet, melybõl a vezetõség döntéseinek tartalma, idõpontja és hatálya, illetõleg a döntést támogatók
és ellenzõk aránya (lehetõség szerint személye) megállapítható,
- ajánlott küldeményben, postai úton gondoskodik a vezetõség döntéseinek érintettekkel való közlésérõl, nyilvánosságra hozataláról,
- az egyesület a székhelyén minden hónap elsõ munkanapján 16 és 18 óra
között biztosítja az egyesület mûködésével kapcsolatosan keletkezett
iratokba, beszámolókba való betekintést,
- évenként egy alkalommal helyi, illetõleg szakirányú sajtó útján nyilvánosságra hozza tevékenységének, illetve az egyesület mûködésének
rövid ismertetését, az általa esetlegesen nyújtott szolgáltatások igénybevételének módját, illetõleg éves gazdálkodásának fõbb adatait.
5.2. Az elnököt munkájában az alelnök és a titkárok segítik, akadályoztatása
esetén helyettesítik.
6. Az egyesület titkárai:
- segítik az egyesület elnökét feladatainak ellátásában,
- elõkészítik a közgyûlés és a vezetõség elé kerülõ elõterjesztéseket,
- gondoskodnak a vezetõségi ülések jegyzõkönyvének vezetésérõl,
- irányítják, illetve ellátják az egyesület és szervei írásbeli teendõit,
- szervezik az egyesület rendezvényeit,
- az egyesület 2. számú bélyegzõjét használják,
- utalványozási jogkörrel rendelkeznek,
- a titkárok egymásnak mellérendeltek.
7. Az egyesület gazdasági vezetõje:
- az egyesület gazdasági ügyeit intézi, az egyesület vagyoni helyzetérõl az
elnöknek és a vezetõségnek rendszeresen beszámol,
- a mindenkor érvényes pénzügyi szabályok betartásával végzi a
munkáját,
- az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget elkészíti és a
vezetõség, majd a közgyûlés elé terjeszti,
- az egyesület 3. számú bélyegzõjét használja,
- utalványozási jogkörrel rendelkezik.
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8. A pénztáros
- az egyesület vezetõségi ülésén meghívottként vesz részt,
- kezeli a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat a gazdasági vezetõ
irányításával,
- a mindenkor érvényes pénzügyi szabályok betartásával végzi munkáját.
9. Az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság
Az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság az egyesületnek nem állandó szerve. A
közgyûlés döntése alapján létrehozásától el lehet tekinteni, azonban az 1997. évi
CLVI. törvény rendelkezése szerint, amennyiben az egyesület éves bevétele
meghaladja az 5 millió Ft összeget, úgy akkor is létre kell hozni, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva nem állna fenn.
9.1. Az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyûlés választja.
Az ellenõrzõ és fegyelmi bizottságnak 3 tagja van.
9.2. Az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság tagjai egyidejûleg nem lehetnek tagjai a
vezetõségnek.
9.3. Az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság köteles ellenõrizni az egyesület költségvetésének, valamint a testületi szervek határozatainak végrehajtását, továbbá
- a közgyûlés kivételével - az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerû mûködését, jelentéseit, álláspontját, valamint a pénz- és anyagkezelést,
a bizonylati fegyelmet, a mérleg/eredmény kimutatást, és álláspontját ismerteti a közgyûléssel.
9.4. Ha az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság ellenõrzése során hiányosságot állapít
meg, arról a vezetõséget, súlyosabb esetben a közgyûlést tájékoztatja. A
bizottság ezirányú indítványának alapján a rendkívüli közgyûlést 30 napon
belül össze kell hívni.
9.5. Az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság tanácskozási joggal jogosult részt venni
a vezetõség ülésein.
9.6. Az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság elsõfokon jár el az egyesület választott
tisztséget be nem töltõ tagjainak fegyelmi ügyében.
9.7. A fegyelmi büntetés formái:
- figyelmeztetés,
- megrovás,
- szigorú megrovás,
- kizárás.
A büntetés mérvérõl a tagot mindig írásban kell értesíteni.
9.8. A fegyelmi büntetés vonzata lehet a túrákról, kedvezményektõl, rendezvényekrõl, versenyektõl való eltiltás.

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

209

Alapszabály

9.9. Az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság negyedévenként tájékoztatja a fegyelmi
helyzetrõl, a felelõsségre vonásról és a felelõsségre vonási gyakorlatról a
vezetõséget.
9.10. Az ellenõrzõ és fegyelmi bizottságnak feladata a szervezet mûködésének,
gazdálkodásának, vezetõségének ellenõrzése, melynek során az egyesület
könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, a vezetõ tisztségviselõktõl és a szervezet munkavállalóitól felvilágosítást, illetõleg tájékoztatást kérhet.
9.11. Az 1997. évi CLVI. törvény 11. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek (jogszabálysértés, mulasztás, felelõtlenség) bekövetkezése esetén tájékoztatja az intézkedésre jogosult szervet, és kezdeményezi annak összehívását.
9.12. Évente egyszer köteles a közgyûlés elõtt beszámolni.
9.13. Ügyrendjét maga határozza meg,
9.14. Tagjai maguk közül elnököt választanak.
10. A vezetõség tagjaira, az egyesület elnökére, alelnökére, titkárára, gazdasági
vezetõjére és az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság tagjaira vonatkozó közös
rendelkezések
10.1 A vezetõség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek a Ptk. 685.§ b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül,
- bármely más elõnyben részesül, illetõleg megkötendõ jogügyletben
egyébként érdekelt.
10.2 Nem minõsül elõnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás,
illetõleg társadalmi szervezet tagjának tagsági viszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelõ cél szerinti juttatás.
10.3 Nem lehet az ellenõrzõ és fegyelmi bizottság elnöke, tagja, az egyesület
könyvvizsgálója az a személy, aki:
- a vezetõség tagja,
- az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másként nem rendelkezik,
- a szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat és az egyesület tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, alapszabály szerinti
juttatást,
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- a fent felsorolt személyek hozzátartozója.
VI. Az egyesület jogi személyisége és vagyona
1. Az egyesület jogi személy.
2. Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések, valamint az egyesületi munkából származó anyagi és szellemi javak alkotják.
3. Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület
kezelésében, illetve tulajdonában lévõ kutatóházak használati díjaiból, az
egyesület alapszabályszerû tevékenységébõl eredõ egyéb bevételeibõl, valamint az esetleges vállalati támogatásból, pályázatok útján kapott összegekbõl
és egyéb adományokból állnak.
4. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a tagdíjat kötelesek az egyesületnek megfizetni, az egyesület tartozásaiért a tagok saját
vagyonukkal nem felelnek.
5. Az egyesület megszûnése, feloszlása vagy felosztása esetén fennmaradó tiszta
vagyon csak barlangkutatási célra fordítható.
Miskolc, 1998. október 16.
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Vincze Ferenc, Tokár Ferenc
1969.

Ferenczy Gergely, Dajka Zoltán, Bátori Károly, Hojdák
Péter, Reusz Géza az 1990-es
évek elején.
Fotó: Nagy Zsuzsanna

Esténként, tábortûz mellett
gyakran elõkerül valamilyen
hangszer.

Létrás-tetõ, 1986.
(Középen Vincze
Ferenc, körülötte
állnak: Vincze Erzsébet, Lénárt Emese, Tallós Tibor,
File Ferenc, Vadász
István, Reusz Géza. Ülnek vagy
guggolnak: Albert
László, Ferenczy
Gergely, Deák Tibor, Albert Tamás?)
Fotó:
Nagy Zsuzsanna
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Létrás-tetõ az
1980-as évek
végén. (Kovács
Viktor, Vadász
István, Révész
Rita)
Vadász István
archívumából

Létrás-tetõ az 1980-as
évek végén.
(Nagy Flórián,
Nagy Zsuzsanna)
Vadász István
archívumából

Létrás-tetõ az
1980-as évek
végén.
(Veres Imre,
Reusz Géza,
Albert László)
Vadász István
archívumából
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Létrás-tetõ, 1988. A vendégszobában
tartózkodó fotósokkal - Vadász István archívumából

Slizké (Szilistye), 1989. Rimaszombati barátainkkal, a házuknál. (Állnak:
Gyurkó Péter, Hájer Klára, Vincze Klára, Kovács Zoltán, Kovács Attila, Nagy
Flórián. Ülnek: Ertsey Ágnes, Vincze Erzsébet, Nagy Zsuzsanna, Pászer István,
Pásztor Erzsébet, Vincze Ferenc, Kovács István, Pászer Tibor, Veres Imre,
Galán Mihály, Carol Durcik, Reusz Géza, Ferenczy Kristóf)
Pászer István archívumából
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Helyszínvázlat
a Marcel Loubens
Barlangkutató Egyesület kutatóállomásának helykijelölõ bejárásához. 1989.

Nyári tábor, 1989. Elõkészületek a balekavatásra. (Faller István, takarva Kovács
Attila, File Ferenc, Ferenczy Balázs, Reusz Gábor, Szalai Ferenc, Szalai
Ferencné, Nagy Zsuzsanna, Ferenczy Gergely, Veres Imre, Ferenczy Kristóf)
Nagy Zsuzsanna archívumából
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Létrás-tetõ, 1991. október 26. A 100. detektorcserére indulva a Létrási-Vizesbarlangba. Állnak: Vanka János (ATOMKI, gépkocsivezetõ), dr. Hunyadi Ilona
(ATOMKI, a Nyomdetektor Csop. vezetõje), Kertész Zsófi (a lánya), Zolnai
László, Fodor Károly, Gáti Józsefné (Panni), dr. Lénárt László. Ülnek: Haklné
Papp Magdolna, dr. Hakl József (ATOMKI), Timkó Attila.
Fotó: Borka Attila
Balekavató, 1992. (Balekok: Botos Zsolt,
Jáborcsik László, Vincze Klára)
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Krím-expedíció, 1992. Csatür Dag-plató, Emine Bair Hoszar (Hoszár bojárbarlangja). (Kovács Attila, File Ferenc, Galán Mihály, Horváth Zsuzsa, Ónodi
László. Lent: Dajka Zoltán, Sneider Katalin, Veres Imre) - Fotó: Kovács Attila
Mentõs tanfolyam, Franciaország, Arith, 1992. - Fotó: Botos Zsolt
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Barlangnap, Aggtelek, 1992. A Marcel Loubens Kupán II. (Kovács Zsolt, Botos
Zsolt, Bogsán Ákos - guggolnak) és III. (Dajka Zoltán, Ferenczy Gergely,
Bátori Károly - állnak) helyezést elért csapataink - Botos Zsolt archívumából
Láner Olivér-barlang, 1992. A térhatású térkép készítése közben (Ferenczy
Gergely) - Fotó: Nagy Zsuzsanna
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A pünkösd Létráson a nagytakarítás,
festés, kaszálás ideje.
Fotó: Botos Zsolt és Riskó Ágnes

Táboros gyerekekkel a LétrásiVizes-barlangban. 1993.
Fotó: Nagy Zsuzsanna

A kolozsváriak földalatti táborozásán a Szelek-barlangjában. 1993.
Nagy Zsuzsanna archívumából

Farsang, 1995. Botos Zsolt, Burdiga
Zsolt, Kertész Gábor
Fotó: Riskó Ágnes
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A Láner-barlang bejárati szakaszának járatbiztosítása. 1995.
Fotó: Riskó Ágnes

Mentési bemutató a barlangnapon.
1995. június
24.
(?, Ónodi
László, Reusz Géza)
Fotó: Riskó
Ágnes

Létrás-tetõ,
1995. július.
Gyerektábor, I.
turnus, záró
hétvége.
(Ferenczy Gergely, Kertész
Gábor, Burdiga
Zsolt, Nagy Zsuzsanna és File
Ferenc a gyerekek között.)
Riskó Ágnes
archívumából
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1995., Miskolc, a Technika Háza parkolója. Indulunk Szlovéniába. (Kovács
Attila, Galán Mihály, Uri Sándor, Ónodi László, Vadász István, Ónodiné
Mocsári Ildikó, Veres Imre, Tari Edit, Vincze Klára, Kovács Attiláné, Kovács
Mátyás. Guggol: Kertész Gábor, File Ferenc, Horn István. Hiányzik: Riskó
Ágnes, õ készítette a képet, és Schreithofer Nóra, õt Ajkán vettük fel.)
Fotó: Riskó Ágnes
1995. Szlovénia. Szezsanai márványbánya. Barlang-építõkockák. (Horn István,
Riskó Ágnes, Tari Edit) - Riskó Ágnes archívumából
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A "Természet gyöngyszemei és Az év Természetfotósa '95" pályázat
kiállításán "falra került" kép 1995-ben.
Fotó: Nagy Zsuzsanna

A patakparti öreg bükkfacsoport
évtizedek óta a fiatalok oktatását
szolgálja.
Fotó: Botos Zsolt

Létrási-Vizes-barlang, LengyelMagyar-Barátság-szifon.
Fotó: Scheffer János
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Lakatos Kupa, 1997. szeptember. Csapataink: Botos Zsolt, Bóta Nándor, Román
Péter (4. hely), Burdiga Zsolt, Balogh Anikó, Ozsvári Fruzsina (7. hely). Lent:
Furdi Péter, Veres Imre, Kertész Gábor megosztott 1. hely.
Fotó: Botos Zsolt

Ismét itthon (Bükk, Hereg-rét) a 2000. évi Mont Blanc túra résztvevõi. (Kovács
Attila, Geller Tibor, Román Péter, Bóta Nándor, Kovács Mátyás, Kiss Zsuzsa,
File Gergely, Gedeon Boglárka, Ducsai Gergely, Bagi Tímea, Kiss László,
Galán Mihály)
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Bemelegítõ túrán az 1998-as Roversi-expedíció résztvevõi a szlovéniai
Gradišnicában (Juhász Béla, Ducsai Gergely, File Gergely, Kovács Mátyás,
Geller Tibor, Román Péter, Galán Mihály, Veres Imre. Ülnek: Suga Norbert,
Hegedûs Norbert, Ozsvári Fruzsina, Kiss László, Kovács Attila)
Fotó: Kovács Attila
Tanfolyam Bódvaszilason. 2000. november 18.
Fotó: Botos Zsolt
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Helikopteres mentési bemutató, 2001. augusztus 19. (A hordágyban
Böszörményi Péter, kíséri Burdiga Zsolt. A helikopter mellett Suga Norbert,
Bátori Károly, Botos Zsolt, Kosztolányi Katalin, dr. Pálffy Judit mentõorvos,
Köteles Ferenc pilóta, Burdiga Zsolt, Gergely Péter.)
Fotó: Botos Zsolt
A Szepesi-barlang bejárata 2000 áprilisában - Fotó: Botos Zsolt
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Létrás-tetõ, 2002. április 20. (Suga
Norbert, Veres Imre, Bátori Károly,
Ducsai Gergely, Böszörményi
Péter)
Fotó: Botos Zsolt

Létrás-tetõ,
2002. április 20.
A Picoluca bontása.
(Sûrû Péter)
Fotó: Botos Zsolt
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KÉPEK AZ 50 ÉVES TALÁLKOZÓRÓL
2002. augusztus 10. - Létrás-tetõ

Bodri Gyula, Zámpory Vilma, Réber Anikó, Tokár Ferenc, Csontos János,
Szabó Károly, Balás László, Bödör István, Bodri Attila, ?
Fotó: Botos Zsolt
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A kielcei
Speleoclub Œwiêtokrzyski
ajándéka - Fotó: Botos Zsolt

Burdiga Ottó
és Edward Kêsek (¯agañ)
Fotó: Botos Zsolt

Papp Anikó,
Mocsári Ildikó,
Lénárt László,
Balogh Éva és
Révész Rita.
A fotó az 1982es elsõ (esztramosi) találkozás
emlékére készült.
Fotó:
Botos Zsolt
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Maxi Kupa.
Startol a Bobry
csapata.
(Henryk Zyzañski Stanislaw ...)

Verseny után.
(Gergely Péter)
Fotó:
Botos Zsolt
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Pászer István (Rimaszombat) és Gyurkó Péter
Fotó: Botos Zsolt

Indulunk koszorúzni. (Schreithofer Nóra, Papp Gergely, Suga Norbert,
Böszörményi Péter, Molnár Anikó) - Fotó: Botos Zsolt
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Emlékmûavatás
a Láner(a volt Spirál-)
-barlang
töbrében.
Fotó:
Botos Zsolt

Az
50 éves
évfordulóra
átadott
emlékmû
elsõ
márványtáblája.
Fotó: Kovács Attila
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JUTALMAZÁSOK
Az MHT országos választmányi ülésén hártom egyesület és a Nagymiskolci
Csoport Zsombolykutató Munkabizottsága kapott jutalmat 1954-ben.
Borbély Sándor 1954-ben Vásárhelyi Pál Emléklapot, az MHT magas kitüntetését kapta, elsõsorban a Zsombolykutató Munkabizottságban kifejtett tevékenységéért.
Borbély Sándor 1957-ben az MHT elnöksége dicsérõ oklevelét kapta kiemelkedõ tudományos munkájáért.
Vass Imre Oklevelet, az MKBT feltáró kutatásért csoportnak adható legmagasabb kitüntetését kaptuk 1962-ben.
Az MHT Borsodi Csoportja pénzjutalmat adott Zámpory Vilma számára 1962ben. (Összesen hat fõ kapott jutalmat.)
1962 márciusában az MHT Borsodi Csoportja a Karsztvízkutató Szakosztálya
számára 300,- Ft-ot adott könyvjutalomra, melynek felhasználásáról a szakosztály dönthetett.
Az MHT Borsodi Csoportja 1000,- Ft pénzjutalmat adott, melyet a Karsztvízkutató Szakosztály oszthatott szét a tagjai között a 10 éves (!) évforduló
alkalmával 1963-ban.
1963 novemberében az MHT Borsodi Csoportja kilenc fõt javasolt pénzjutalomra (a kiosztott összeg összesen 2000,- Ft volt), köztük Gyenge Lajost és
Láner Olivért. (200-200,- Ft). Juhász Andrást külföldi jutalom tanulmányútra
küldték (összesen két fõt, 1500,- Ft értékben).
Az MHT Borsodi Csoportja elõterjesztett jutalmai 1964 márciusában:
Pénzjutalom: Láner Olivér, Zámpory Vilma, Tokár Ferenc, Liptai Edit,
Gyurkó Péter, Buris Mária (300-300,- Ft) Jurek Sándor, Mezei Ferenc,
Szabó László (400-400,- Ft) Szentkúti Béla, Bihari Zoltán és Ócsay
László (500-500,- Ft) részére.
Könyvjutalom: Balogh Tamás (150,- Ft), Huszár Tamás, Kutas Tamás, Bán
Frigyes, Madácsi József, Szomorú György (50-50,- Ft) részére.
Tiszteletdíj: Borbély Sándor és Juhász András (150-150,- Ft) részére.
Az MHT Borsodi Csoportja ügyvezetõ elnöke (Gerhard Károly) jutalomra terjesztette fel Balogh Tamást, Láner Olivért, Szabó Lászlót, Borbély Sándort,
Ócsay Lászlót, Jurek Sándort, Tokár Ferencet, Mezei Ferencet, Gyurkó
Pétert, Buris Máriát és Juhász Andrást 1964 augusztusában (300-300,- Ft,
összesen 3300,- Ft).
Az MHT jóváhagyta a kiküldetési javaslatot (összesen 2400,- Ft értékig) egy
lengyelországi tanulmányútra Balogh Tamás, Juhász András, Láner Olivér és
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Szabó László részére 1964-ben. (A kiküldetésen Balogh Tamás nem vett
részt).
A TIT a kiváló ismeretterjesztõ elõadásokért oklevéllel tüntette ki Borbély Sándort (1959-61. és 1966.).
Az idegenforgalom fejlesztéséért oklevelet, illetve plakettet kapott Balogh Tamás és Borbély Sándor 1969-ben.
Több évtizedes kutatómunkájáért Vass Imre Emlékéremmel jutalmazta az
MKBT Borbély Sándort 1974-ben.
MKBT Ém.-i Ter. Szerv. pénzjutalmat, illetve dicséretet osztott ki Burdiga Ottó,
Erdei Péter és Lénárt László számára 1975-ben. (Összesen tíz fõ kapott a
Ter. Szerv. tagjai közül.)
Barlangi tárgyú TDK dolgozataiért Lénárt László 1975-ben a budapesti XII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia mûszaki szekciója bányászati alszekciója fõdíját kapta (három elhangzott elõadása alapján), majd a fõdíj hatására a Magyarhoni Földtani Társulat Ifjúsági Díját szintén még 1975-ben.
A Cholnoky Jenõ MKBT pályázat II-III. helyezettjei voltunk 1976-ban.
Az MKBT Ém.-i Ter. Szerv. pénzjutalma Majoros Zsuzsanna, Szabó Károly,
Gonda Gyula és Somodi László számára. (Összesen 15 fõ kapott a Ter.
Szerv. tagjai közül.)
A MEAFC közgyûlésén Majoros Zsuzsanna kapott pénzjutalmat 1976-ban.
Csoportunk (a Marcel Loubens Barlangkutató Szakcsoport) kiemelkedõ aktivitású tagjait jutalmazta 1976-ban: Csorba Jánost, Gyurkó Pétert, Lénárt
Lászlót, Szomorú Zsuzsannát és Tokár Ferencet.
1978-ban az MKBT közgyûlésén a "Lénárt László - Majoros Zsuzsanna - Gyurkó Péter" jutalmazási sorrendnek megfelelõen Gyurkó Pétert jutalmazta az
elnökség sokéves munkájáért.
Az MKBT Ém-i Ter. Szerv. 1978-ban Gyurkó Péter, Lénárt László, Vigyó János, Máriássi Ferenc kutatókat jutalmazta a tárgyévben végzett barlangkutató
tevékenységükért.
A csoport 1978-ban a lehetõségeit, az elvégzett munkát és a már jutalmazottakat
figyelembe véve Mélypataki Zoltán és Fehérvári Béla megjutalmazása mellett döntött.
Várszegi Sándor 1980-ban az MKBT-tõl, nem a csoport tagjaként, feltáró tevékenységének elismeréseként Vass Imre Emlékérmet kapott.
1982-ben az MKBT Ém.-i Ter. Szerv. a "30 éves a szervezett miskolci barlangkutatás" rendezvény szervezésért jutalomban részesítette Gyurkó Pétert és
Lénárt Lászlót.
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1983-ban a Földes Ferenc Gimnáziumban földrajzi írásbeli "Felszabadulási
tanulmányi verseny" keretében Bereczki László és Szabó Tamás nyert elsõ
díjat és könyvjutalmat.
Az NME Alkotó Ifjúság pályázatán megjelent publikációk separatumaival Lénárt László nyert pénzjutalmat 1983-ban.
Egyesületünk tagjai közül Ónodi Lászlót pénz-, Tohai Istvánt, Szekeres Józsefet
és Kóra Károlyt könyvjutalomban részesítettük, Kovács Zsolt és Veres Lajos
pedig az MKBT Ém.-i Ter. Szervezetétõl kapott pénzjutalmat 1983 végén.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a miskolci szervezett barlangkutatás
"hõskorának" nyolc tagja (Balogh Tamás, Borbély Sándor, Láner Olivér,
Kuchta Gyula, Szabadkay Béla, Tapasztó György, Veit István, Veit Sándor)
elfogadta egyesületünk tiszteletbeli tagságát.
1984-ben az MKBT Ém-i Ter. Szerv. Kovács Zsoltnak adott jutalmat egész évi
kiemelkedõ munkájáért.
Az MKBT elnöksége a szpeleológiai oktatási rendszer kidolgozásának megszervezéséért dr. Lénárt Lászlót pénzjutalomban részesítette 1984-ben.
Egyesületünk egész 1984. évi kiemelkedõ tevékenységéért Ferenczy Gergelynek és Ferenczy Balázsnak, valamint jó munkájáért Orosz Györgynek adott
könyvjutalmat, Galán Mihálynak pedig a Létrási-Vizes-barlang lezárási munkálatainak vezetését köszönte meg könyvjutalommal.
1985-ben csoportunk a Cholnoky-pályázaton II. helyezést ért el. Ezt a sokéves
sikeres tevékenységünk elismeréseként tekintettük.
1985-ben az MKBT pénzjutalomban részesítette dr. Gyurkó Pétert és dr. Lénárt
Lászlót, csoporton belüli tevékenységért pedig Galán Mihály, Ferenczy Gergely, Ferenczy Balázs és Orosz György kapott könyvjutalmat a februári közgyûlésünkön.
Az 1986. márciusi MKBT tisztújító közgyûlésen Borbély Sándor "75 éves a
szervezett magyar barlangkutatás" emlékérmet, dr. Lénárt László pedig "Kiváló munkáért" miniszteri kitüntetést kapott. Területi szervezeti munkáért
egy tagunk kapott jutalmat. Egyesületünkön belül három fõt jutalmaztunk.
Az MKBT Ém.-i Ter. Szerv. csoportunkból dr. Gyurkó Pétert és Nagy Flóriánt
részesítette pénzjutalomban.
A Cholnoky-pályázaton az 1986. évben III. helyezést értünk el.
1986. február 5-én évi rendes közgyûlésünkön az 1985-ben elhunyt Láner Olivért örökös tiszteletbeli elnöknek választottuk.
Az MKBT a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesületet a sokéves, jól dokumentált, sokirányú tudományos barlangkutató tevékenységért, kiemelten a
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Létrási-Vizes-barlang klimatológiai, hidrogeológiai, geológiai, biológiai
kutatásáért, azok dokumentálásáért az 1987. március 27-i közgyûlésén a
Kadiè Ottokár Emléklappal tüntette ki.
Az 1986-os Évkönyvünk a tudományos, publikációs és oktatási tevékenységek
fejezetéért az 1987. évi Cholnoky-pályázaton 3000,- Ft-os különdíjat és oklevelet nyert. Ugyanekkor egyéni pályázóként a "Szabó Tamás - Fonyi Tamás - Nyéki Attila" szerzõkollektíva könyvjutalmat kapott.
Az MKBT Ém.-i Ter. Szerv. vezetõsége 1987-ben Hadobás Sándort a barlangos
bélyeg- és képeslap-bemutatók kiadványainak elõállításáért 1000,- Ft, a barlangnap rendezésében mutatott munkájáért Kovács Zsoltot és Tóthné Palitz
Noémit 400-400,- Ft jutalomban részesítette. A bélyeg- és képeslap-kiállítás
munkáiban való részvételért Balla Béla, Balogh Tamás, Lénárt Emese, Reusz
Gábor és Reusz Géza kapott könyvjutalmat.
Az 1987. évi tevékenységéért Ónodi Lászlót és Szalai Ferencet, valamint Kovács Zsoltot több éven át végzett titkári tevékenységéért 500-500,- Ft pénzjutalomban részesítette az egyesület vezetõsége. Ugyanekkor a pénzügyek
vezetésétõl megvált dr. Gyurkó Péter munkásságát külön jutalommal ismertük el. A közgyûlés Nagy Flórián részére a marokkói barlangos útjára
1000,- Ft támogatást szavazott meg.
Az 1988. március 26-i MKBT közgyûlés Szeremley Szabolcsot Vass Imre Emlékéremmel tüntette ki. Ugyanezen közgyûlésen dr. Lénárt Lászlót az Oktatási és Közmûvelõdési Bizottság munkájának magas szintû vezetésért, a
szpeleológiai oktatási rendszerben való igen aktív közremûködéséért
3000,- Ft jutalomban részesítette.
Az MKBT Ém.-i Ter. Szerv. vezetõsége 1988-ban Balla Bélánét, dr. Lénárt
Lászlót és Timkó Attilát a barlangkutató utánpótlás területén végzett munkájukért, illetve a bélyeg- és képeslap-bemutatók lebonyolításáért 500-500,Ft pénzjutalomban, az utóbbi tevékenységben való részvételért Balla Bélát,
Lénárt Emesét és Reusz Gábort (a Kis Barlangászok Baráti Körének tagjait)
könyvjutalomban részesítette.
Az 1988. év végén 500-500,- Ft pénzjutalomban részesítettük Vincze Ferencet a
nyári tábor ellátási, Nagy Zsuzsannát az egész évi rendkívül aktív szervezõi
tevékenységéért, valamint Reusz Gézát az év folyamán mutatott legaktívabb
barlangkutató munkájáért. Nagy Flóriánt és Reusz Gábort egyesületi munkában való aktív részvételért jutalmaztuk 300-300,- Ft-tal.
Az 1989. január 19-i közgyûlésen tiszteletbeli tagnak választottuk Szeremley
Szabolcsot.
A Cholnoky-pályázaton 1989-ben sajnos nem értünk el helyezést, de a tudományos tevékenységünkért 3000,- Ft-os különdíjat kaptunk.
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A 10. Nemzetközi Barlangtani Kongresszus szervezõitõl budapesti és terepi
tevékenységükért Balla Béláné és dr. Lénárt László pénzjutalmat és emlékplakettet, az egyesület pedig a terepi tevékenységben való aktív részvételéért
mászóeszközöket kapott.
A kongresszuson a dia kategóriában a "Bükki barlangok" c. anyagukért a Balla
Béláné - dr. Lénárt László szerzõpáros III. helyezést ért el, melyért fém
kongresszusi plakettet kaptak.
Az MKBT ÉM-i Ter. Szerv. vezetõsége könyvjutalmat adott Balla Béla, Balla
Béláné, Bogsán Ákos, dr. Lénárt László, Nagy Zsuzsanna és Reusz Gábor
részére. A MABEOSZ a miskolci bélyeg- és képeslap-bemutató résztvevõinek bélyeg ajándékot adott.
Egyesületünk vezetõsége az 1989-es tevékenysége alapján Galán Mihály és
Nagy Zsuzsanna számára pénz-, Reusz Géza, Szalai Ferenc és Veres Imre
számára pedig könyvjutalmat adott.
1990-ben a bükki barlangi balesetek során tanúsított magatartásáért Vincze
Ferenc "Életmentõ" kitüntetést kapott.
Az MKBT Ém.-i Ter. Szerv.-ben az 1990-ben végzett munkája elismeréseként
dr. Lénárt László pénzjutalmat, Balla Béláné és Kovács Attila pedig könyvjutalmat kapott.
Az egyesület 1990. évi közgyûlésén Nagy Zsuzsannát és Galán Mihályt pénzjutalomban, Reusz Gézát, Veres Imrét és Szalai Ferencet könyvjutalomban
részesítettük a szervezõ tevékenységükért, illetve a barlangi munkában való
aktív részvételükért.
Dr. Lénárt László 1991-ben megkapta a Magyar Karszt- és Barlangkutató
Társulat által alapított, a kimagasló értékû karszt- és barlangtani tudományos
munkáért kiosztható Kadiè Ottokár Érmet, kiemelkedõ tudományos
munkásságáért.
Az 1992. évben az egyesületi életben kiemelkedõ tevékenységéért dr. Lénárt
László, az elõzõ évi munkákban való aktív részvételéért Vadász István, Kiss
János és Ferenczy Gergely kapott jutalmat.
Az 1992-es tevékenységéért Bátori Károly, Burdiga Zsolt, Botos Zsolt, Veres
Imre és Ferenczy Gergely részesült jutalmazásban az 1993. évben.
1994-ben az MKBT Érembizottsága a Jáspis-barlang feltárásáért egyesületünknek ítélte oda az évente kiosztható Vass Imre Emléklapot, Hojdák Péter pedig a Jáspis-barlangról szóló összefoglalójával III. helyezést ért el a "Földtani örökségünk" országos diákpályázaton.
A KTM-MKBT kiírású 1994-es Cholnoky-pályázaton második helyezettek lettünk Évkönyvünkkel (és ebben is jelentõs szerepe volt a Jáspis-barlang fel-
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tárásának).
A Miskolcról 1993 novemberében eltûnt fiatalkorú Katona János keresésében és
a keresés szervezésében való személyes részvételéért Forgács László ezredes, megyei rendõrfõkapitány pénzjutalomban részesítette Szabó Tamást és
dr. Komlóssy Attilát.
1996-ban az egyesület könyv-, illetve tárgyjutalmat adott a következõknek: Tari
Editnek pénztárosi tevékenységéért, Bátori Károlynak a barlangi munkák irányításáért, Veres Imrének versenyeredményeiért és az elõzõ évi barlangásztalálkozó szervezéséért, Furdi Péternek és Román Péternek eredményes
munkájáért, F. Nagy Zsuzsannának elnöki tevékenységéért.
1998-ban a közgyûlés Gonda Gyulát, az egyesület elsõ, alapító elnökét tiszteletbeli taggá választotta.
2000-ben Várszegi Sándor (1960-tól tartó) hosszú szünet után ismét tagfelvételét kérte az egyesületbe. A közgyûlés tagsága tekintettel korára és több mint
50 éves aktív barlangfeltáró tevékenységére kérését tiszteletbeli tagsággal
honorálta.
Bár a tiszteletbeli tagság fogalma, lehetõsége már egy 1976-os szakosztályi
vezetõségi ülésen felmerült hivatalosan is, ténylegesen azonban csak 1983-ban,
már egyesületként kértük fel elõször a bükki barlangkutatás hõskorának néhány
szereplõjét, hogy fogadják el az egyesület tiszteletbeli tagságát.
Tiszteletbeli tagok és megválasztásuk éve:
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1983.

Balogh Tamás, Borbély Sándor †,
Kuchta Gyula, Láner Olivér †,
Szabadkay Béla †, dr. Tapasztó
György, Veit István, Veit Sándor †

1989.

Szeremley Szabolcs

1998.

Gonda Gyula †

2000.

Várszegi Sándor

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

50 év barlangkutatás

MARCEL LOUBENS KUPA
Mint a Történeti részben is olvasható, 1975 júliusában az egyetemi sport klub,
a MEAFC nyomására kitaláltunk és kiírtunk - az országban elõször - egy
országos barlangász ügyességi versenyt, amelyet Marcel Loubens Kupának
neveztünk el. Az alábbiakban az eredeti versenykiírás következik:
Barlangász ügyességi verseny a Bükkben
A XX. Barlangkutató Találkozó alkalmából az MKBT Észak-magyarországi
Területi Osztálya és az NME MEAFC Marcel Loubens Barlangkutató Szakcsoportja barlangász ügyességi versenyt rendez.
A verseny
Ideje:
Helye:
Célja:
Nevezés:

Leírás:

Díjazása:

1975. augusztus 30. (szombat) este kb. 20 órától.
Bükk-hegység, Létrás-tetõ, Létrási-Vizes-barlang.
Sportszerû és biztonságos körülmények között a résztvevõk
elméleti és gyakorlati felkészültségét összehasonlítani.
Levélben vagy a helyszínen. (A szervezési munkák megkönnyítése
érdekében kérjük a csoportokat, hogy nevezésüket a barlangnapi
jelentkezési lapon tegyék meg! A versenyfelelõs címe: Erdei Péter,
Miskolc, Déryné u. 4., T.: 15-673.)
3 fõs csapatverseny, de egy csoportból több csapat is nevezhet.
A verseny két részbõl áll:
1. Külszíni terepfutás, barlangbiztonsági kérdések és feladatok.
2. Barlangi ügyességi verseny kijelölt barlangszakaszon. (A
szükséges biztonságtechnikai felszerelésekrõl - csapatonként
1 db 20-as biztosítókötél, karabinerek, heveder, stb. - minden
versenyzõ gondoskodjék!)
A résztvevõk emléklapot kapnak.
A 2-6. helyezettek díjazásban részesülnek.
Az elsõ helyezett nyeri el a "Marcel Loubens Vándorkupát",
melyet egy évig õrizhet. (A gyõztes csapattagok nevét
felvésetjük a kupára.)
A helyezéseket a terepfutás, a barlangi ügyességi verseny, valamint
az elméleti kérdésekre és feladatokra adott pontok összege dönti
el.

Részletes tájékoztató a verseny napján. A barlangász ügyességi versenyt minden
évben megrendezzük (az MKBT vagy a szakcsoportunk).
Reméljük a vándorkupa tovább erõsíti valamennyi szakosztály, csoport
barátságát.
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Barlangnap

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

Év

1975.

1976.

1977.

1978.

1979.

1980.

1981.

1982.

1983.

1984.

ÚSE Pannónia

BEAC

BEAC

Alba Regia

Alba Regia I.

VMTE Tektonik II. csapat

VMTE Tektonik

Óbudai Kinizsi Barlangkutató
Csoport

?

KVSE Természetjáró
Szakosztály, Bükk
Barlangkutató Csoport

Gyõztes csoport

Kardos László, Sebes Attila, Vozák László

Bordács Péter, Csepregi István,
Simon Béla

Bordács Péter, Csepregi István,
Simon Béla

Kárpát József, Gyebnár János,
Widermann Tibor

Kárpát József, Gyebnár János,
Widermann Tibor

Hegedûs Gyula, Kazsóki János,
Szabó Miklós

Szabó Miklós, Csöndör Gyula, Molnár
András

?

?

Szabó Károly, Somodi László,
Andrzej Obregbski

Csoporttagok

A MARCEL LOUBENS KUPA TÖRTÉNETE

Hajnóczy-bg.

Cserszegtomaji-kútbg.

Alsó-hegy

Létrási-Vizes-bg.

Lengyel-bg.

Baradla-bg.

Pilisszentkereszt

Tési-fennsík,
Háromkürtõ-zs.

Pécs (Abaligeti-bg.)

Létrási-Vizes-bg.

Helyszín

Marcel Loubens Kupa
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XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

1989.

1990.

1991.

1992.

Papp Ferenc I.

BEAC - MÁFI

BEAC

-

Rózsadombi Kinizsi SE

XXXIX.

XL.

1995.

1996.
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FTSK vegyes

Papp Ferenc I.

Papp Ferenc: Terminator

XXXIII.

1988.

Kinizsi II.

1994. XXXVIII.

XXXII.

1987.

BEAC II.

BEAC II.

XXXI.

1986.

BEAC III.

1993. XXXVII.

XXX.

1985.

Zsólyomi Zsolt, Nádasdi Oszkár,
Túri Zoltán

Maucha Gergely, Ligety Márton,
Szabó Lénárd

Maucha Gergely, Ligety Márton,
Szabó Lénárd

Lettner Gábor, Nyerges Attila,
Tisje Levente

Csekõ Árpád, Maucha Gergely,
Szabó Lénárd

Király Gábor, Kása Magdolna,
Sásdi László

Nyerges Attila, Pereszlényi Dalma **

-

Borka Pál, Lettner Gábor,
Kiss Miklós

Adamkó Péter, Borka Pál,
Kornis Gábor

Bajna Bálint, Horváth Richárd,
Király Gábor

Gerendás Zoltán, Nagy Imre,
Fölkl Krisztián

Pilisszentkereszt
(felszín és barlangok)

Láner-bg.

Vértestolna (Kullancsosbg. és felszín)

Pál-völgyi kõfejtõ

Baradla-bg. és felszín

Jávorkút

Cserszegtomaji-kútbg.

-

Alba Regia-bg.

Létrási-Vizes-bg.

Mátyáshegyi-bg.

Kopolya-zs. és felszín
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XLI.

XLII.

XLIII.

XLIV.

XLV.

XLVI.

1997.

1998.

1999.

2000.

2001.

2002.

BEAC

Gubacs TOP

GUBACS

BEAC - MAFC

BEAC - Papp Ferenc

BEAC - Papp Ferenc

Gyõztes csoport

Elekes Balázs, Huber Kilián,
Nyerges Attila

Tisza Levente, Holló Zoltán,
Gacsári Zoltán

Szabó Dénes, Tisza Levente, Szabó Attila

Köblös Csaba, Pereszlényi Dalma,
Szikszay László

Elekes Balázs, Hlavács Judit,
Huber Kilián

Elekes Balázs, Huber Kilián,
Hlavács Judit

Csoporttagok

Aggtelek, Baradla-bg.

Tardos, Malom-völgy

Budapest,
Pál-völgyi-kõfejtõ

Létrási-Vizes-bg.

Aggtelek

Abaliget
(felszín és barlangok)

Helyszín

** A barlang méretei, a járatok jellege miatt kivételesen csak kétfõs csapatok indultak.

* Ebben az évben a budapesti központtal rendezett 10. Nemzetközi Barlangtani Kongresszus miatt nem volt barlangnap.

Barlangnap

Év

Marcel Loubens Kupa
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Érdekes, hogy ezen az általunk alapított versenyen még sohasem sikerült
megszereznünk a gyõzelmet. A számunkra eddigi legeredményesebbnek az 1992es verseny bizonyult Aggteleken. Itt három csapatunk indult. Egy második és egy
harmadik helyezést értünk el. (Természetesen ezzel arányos volt az ünneplés is.
Az eredmény igen szép volt, különösen, hogy az utána évekig legyõzhetetlennek
bizonyult Maucha Gergely - Szabó Lénárd páros mögött végeztünk.) Bár az
1975-ös elsõ verseny gyõztesei egykori tagjaink voltak, de akkor már nem a
csoport színeiben indultak. Õk vették át elõször az általunk útjára indított
vándorkupát. A kupával mi többé nem találkoztunk.
Az adatgyûjtés során, a könyv szerkesztése közben sokáig nem is sikerült
kideríteni, hogy hol van a kupa. A versenyrõl szóló beszámolók 1984-ig a
vándorkupa megnyerésérõl és átadásáról szóltak. 1985-tõl a kupáról többé
említés nem történik az írott hírekben, leginkább "eredményhirdetés" néven
szerepel a díjkiosztás. Mi lett a kupával? Elveszett? Eltette valaki? Elhagyta
valaki? A vándorkupák a szokásos gyakorlat szerint három egymást követõ
elnyerés esetén a gyõztes csapat tulajdonában maradnak. A versenykiírás errõl
nem rendelkezik határozottan, és úgy is lehet értelmezni, hogy a kupa nem
nyerhetõ el végleg. Nem bizonyított a kupa ünneplés közbeni sérülésérõl és
javításra való elvitelérõl (majd elkallódásáról) szóló mendemonda sem.
Kupa azonban ma is van. Bár az elsõ kupa 1986-ban a BEAC-nál maradt a
csoport negyedik gyõzelme után (ma a raktárukban található), azonban jelenleg
sem maradnak kupa nélkül a gyõztes csapatok, mivel a BEAC 1987-ben egy
másik kupát indított útnak. Ma ez az elsõ helyezett gyõzelmi trófeája.

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

243

50 év barlangkutatás

Egy elfelejtett egyesületi embléma. Az 1980-as évek anyagai között talált kézi
tusrajzán kívül máshol nem találkoztunk vele. (A külföldi utak rendszeressé
válása miatt, ajándékozási céllal készült volna.)
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LÁNER OLIVÉR KUPA
Alapította: dr. Gyurkó Péter kezdeményezésére a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 1986-ban Láner Olivér (1927-1985) emlékére.
Célja: a barlangkutatásért és az egyesületi közösségért legtöbbet tevõ, magatartásával kiemelkedõ kutatótársunk jutalmazása.
Az odaítélés és kiadás ideje: minden évben a rendes nyári tábor záró tábortüzénél.
Elnyerésének feltételei:
· folyamatos tagsági viszony (teljes jogú vagy ifjúsági tagként) visszamenõleg legalább egy évre;
· a barlangkutatásért kifejtett aktív tevékenység a föld alatt, vagy a kutatást elõsegítõ felszíni tevékenység;
· a kutatótársak megbecsülése, szeretete és elégséges számú szavazata.
Az odaítélés módja: A nyári tábor záró tábortüzénél összegyûlt MLBE teljes
jogú és ifjúsági tagok az általuk jelölt társuk nevét felírják egy-egy cédulára,
amelyet a kupába dobnak. A szavazatok ellenõrzését, értékelését és
számlálását egy ad hoc bizottság végzi (max. 4 fõ, elnöke az alapító dr.
Gyurkó Péter amennyiben jelen van, ha nincs, elnököt kell választaniuk
maguk közül). A kupát az kapja, aki a legtöbb szavazatot kapta, de csak
akkor, ha legalább az összes szavazat 1/3-át elérte. Amennyiben két vagy
három tag is egyenlõ számú szavazatot kapna, úgy második fordulót kell
tartani ugyanakkor. Harmadik esetben az elnök szava dönt. Azok a tagok,
akik a szavazáskor akadályoztatva vannak, a szavazást megelõzõ 1 hónapon
belül zárt borítékban szavazatukat eljuttathatják dr. Gyurkó Péterhez. A
borítékon fel kell tüntetni a szavazó nevét (az ismételt szavazás
elkerülésére), valamint az utalást a szavazásra. Az így eljuttatott
szavazatokat csak a tábortûz mellett a rendes szavazás során lehet felbontani
és értékelni.
A kiadás módja: A kupát az elnök adja át a nyertesnek egy üveg Egri bikavér
társaságában. Ugyanakkor fel kell sorolni mindazokat, akik szavazatot kaptak, eredményeikkel együtt.
Záró rendelkezések:
· A bort mindig a kupa elõzõ tulajdonosa hozza búcsúzóul és köszöntõül.
· A bort a kupába kell tölteni, és a megjelentek között körbe kell
kínálni!
· A kupához egy oklevél is jár (visszamenõleg is), amelyet a szokásos
évi közgyûlésen kap meg a díjazott.
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Láner Olivér Kupa

·
·

A nyertes nevét minden alkalommal rá kell vésetni a kupára! (A díjazott feladata!)
Amennyiben a kupa nem kerülne kiadásra, az alapító õrzi tovább, a
borról az MLBE gondoskodik.

A Láner Kupát eddig kapták:
1986.
1988.
1989.
1991.
1992.
1993.
1994.
1996.
1997.
1998.
1999.
2002.
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dr. Gyurkó Péter
Kovács Zsolt
Ferenczy Gergely
Galán Mihály, Nagy Zsuzsanna
Bátori Károly
Botos Zsolt
Kovács Attila
Bátori Károly
Bátori Károly
Vincze Ferenc †
dr. Lénárt László
Kovács Attila
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MAXI KUPA
Vincze Ferenc emlékére
- 1998 Célja: kutatótársunk emlékének megõrzésére gyorsasági verseny rendezése
minden évben.
Útvonal: létrási ház (emlékoszlop), Létrási-Vizes-barlang I. bejárat, IV. kijárat,
létrási ház (emlékoszlop).
Idõpont: minden évben az augusztusi tábor középsõ szombatján.
Résztvevõk: bükki barlangászok kétfõs csapatokban.
Zsûri: három fõ - két barlangász és egy családtag Maxi családjából.
Idõmérés: indítás tízperces idõközökkel, megfelelõ mérés másodpercre,
dokumentálás.
Díjazás: A két gyõztes nevét az egyesület véseti rá a kupára, és az augusztusi
záró tábortûznél adjuk át a Láner-kupával egyidõben, vörösborral feltöltve.
Miskolc, 1998. október 13.
Alapítók: dr. Gyurkó Péter, Kiss Attila, dr. Lénárt László.

A kupát eddig nyerték:
1999.
2000.
2001.
2002.

Kiss János - Ónodi László: 19' 44"
Ónodi László - Ferenczy Gergely: 21' 34"
Román Péter - Geller Tibor: 21 perc
Ferenczy Gergely - Oláh Tamás: 17' 55"

(Megemlítendõ még Juhász Béla egyéni teljesítménye: 14' 33")
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szifonsor

Bolhás-Jávorkút-barlangrendszer **

1990.

Csókás-réti-víznyelõbarlang

bontás (szifon),
kerülõ ág

1953. jan. 28.

Csókás-réti-víznyelõbarlang

1992.

1952 vége

Csengõsi-víznyelõbarlang

Cseresznyés-barlang

1957. márc.

1957. márc. 31.

Bükkös-víznyelõbarlang *
felszíntõl lefelé

(-85 m-ig)

Bolhási-víznyelõbarlang

Borókási II. sz. (Nyírfás-tebri) bg.

1952. jún. 14.

(a szintes ágig,
-75 m)

Bolhási-víznyelõbarlang

1997.

1953. nov. 29.

1978.

Bíbor-barlang

Bodzás III. sz. barlang

1995.

Benõcsné-barlangja

1990.

1953. aug.

A kutatás
kezdete

2000.

újrafeltárás és
kürtõk

Barlangrész

Barkó-juka (Kovács-kõi-kõfülke)

Balekina-barlang

Aug. 20. (Sajt-) barlang

Barlang

FELTÁRÁSOK

1990. máj. 5.

1953. nyár vége

1992.

1953. júl. 12.

1962 elõtt

1957. ápr. 7.

1997.

1953. máj. 24.

1953. máj. 9.

1958. nov. 2.

1995.

1953. aug. 20.

Kiss János

Vadász István

Soós János

Majoros Zsuzsanna

Ferenczy Gergely

Várszegi Sándor

Kiss János,
Ferenczy Gergely

Bejutás/feltárás
Kutatásvezetõ
dátuma

Feltárások
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(-115 m-ig)
ÉK-i szifon

Jávorkúti-víznyelõbarlang

Jávorkúti-víznyelõbarlang

1997.
1980.

K3-barlang. A bejárati szûkület utáni
belsõ részek

Kajla-zsomboly

bejárat

1953. jún. 20.

(-13 m-ig)

Jávorkúti-víznyelõbarlang

1983.

1964., 1975.

1999. júl. 26.

Iker-tebri-barlang

Jáspis-barlang

1952. okt. 26.

Iker-tebri-barlang

1998.

2000.

1970. márc. 28.
bejárat újranyitása

bejárat

Húsvét-zsomboly

Harica-források feletti üreg
(késõbb: Egyenes-barlang)

Forrás-völgyi-víznyelõ

1980. ápr. 18.

1997.

1983. dec. 30.

1953. nov. 8.

1953. jún. 28.

1993. aug. 6.

2001. jún. 27.

1963. szept.

1970. márc. 29.

1958. máj. 25.

1996.

Fenyvesréti 1-2-3. sz. víznyelõk
1955. márc. 20.

1993. febr.

1993.

Fehérkõi 1. és 2. sz. üreg

Fenyvesréti-barlang

1952. jún.

1985. jún. 4.

1964. aug. 20.

1998.

Fehérkõi Rókalyuk

1985.

Fecske-lyuk

1964. aug. 20.

1998.
1996.

bejárati üreg

Patakos-ág vége

Dolomitbányai beszakadás

Cubákos-barlang

Csókás-réti-víznyelõbarlang

Hevesi Attila dr.

Kovács Attila

Kiss János

Lipták Roland

Galán Mihály

Kiss János

Bátori Károly

Burdiga Zsolt

Kolláth János

Bátori Károly

Kiss János
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bejárati-terem alja,
Mûszûkület (-20
m-en)

Láner Olivér-barlang

Kuszodán a Tóig
Felsõ-ág

Létrási-Vizes-barlang

Létrási-Vizes-barlang

Lengyel- (Gyurkó-lápai-) barlang

1986.

mélyponti járatok

Láner Olivér-barlang

(1950)

1958. júl. 27.

1992.

1995.

Kühne Andor-barlang

(2000)

1959. máj. 6.

évtizedekkel
ezelõtti feltárás
folytatása

Kristálykapus-barlang

1948.

1958. máj. 1.

2000.

Kurta-bérci-barlang

(Medve-terem)

Kõlyuk II. (Cölöpkunyhós-barlang)

Kõlyuk II. (Cölöpkunyhós-barlang)

Kis-Mogyorós-barlang

Kecske-lyuk III.

1992.

Kaszás-réti-visszafolyó

A kutatás
kezdete
1980.

Barlangrész

Kajla-zsomboly

Barlang

1963. febr. 16.

1963. febr. 2.

1958. júl. 27.

1993. dec. 29.

1959. máj. 10.

1953. máj.

1948.

1959 nyara

2000. okt.

1980. máj. 1.

Balogh Tamás

Ferenczy Gergely,
Kiss János

Kiss János

Bogsán Ákos,
Ferenczy Kristóf

Várszegi Sándor

Balogh Tamás

Kiss János

Kiss János

Gonda Gyula

Bejutás/feltárás
Kutatásvezetõ
dátuma

Feltárások

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve
Patyolat-ág
Dög-szifon
Vértes-ág
Maxi-szûkület,
Dög-szifon
IV. bejárat
Papp Ferenc-ág
Iker-kürtõk
Tavi-ág, 1. és 2.
szifon között
Tavi-ág, 2. szifon
mögötti járatok
Tavi-felsõ-ág
Y-ág
Visszhang-termi
kürtõk
Adrenalin-kürtõ
fõjáratok

Létrási-Vizes-barlang

Létrási-Vizes-barlang

Létrási-Vizes-barlang

Létrási-Vizes-barlang

Létrási-Vizes-barlang

Létrási-Vizes-barlang

Létrási-Vizes-barlang

Létrási-Vizes-barlang

Létrási-Vizes-barlang

Létrási-Vizes-barlang

Létrási-Vizes-barlang

Létrási-Vizes-barlang

Létrási-Vizes-barlang

Lilla-barlang

Lusta-völgyi-zsomboly (Varga-zs.)

Felsõ-ág a Cseppköves-termekig

Létrási-Vizes-barlang

1978.

1999.

1990.

1983.

1982.

1982.

1978.

1973.

Tokár Ferenc

1963.

1978. okt.

1990. jún. 19.

1983.

1982.

1973.

1972. ápr. 1.

Várszegi Sándor

Burdiga Zsolt

Ferenczy Kristóf

Kovács Zsolt

Galán Mihály

Lénárt László

Szenthe Isván

Majoros Zsuzsanna,
Lénárt László

1971. nov. 28. Szabó Károly

1970 nyara

1969 nyara

1967. febr. 4-5.

1965. okt. 10.

1964. febr. 23. Tokár Ferenc

50 év barlangkutatás
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újrafeltárás
alja
végpont
régi feltárás folytatása

Lusta-völgyi-zsomboly (Varga-zs.)

Lusta-völgyi-zsomboly (Varga-zs.)

Magas-kõi Egyenes-barlang

Manócska-barlang

1955. ápr. 24.
1954. ápr. 16.

Nagykõmázsa-völgyi-víznyelõbarlang

(-50 m,
berobbantva)

Nagykõmázsa-völgyi Tuskós-barlang

Nagykõmázsai bányaudvari

1996.

Motopilpo-bontás

1997.
1968 körül

kürtõmászás,
térképezés

Miskolc-Tapolcai Barlangfürdõ

1982.

Motopilpo-bontás

13 barlang, 50
rombarlang

Miskolc-Tapolca Várhegyi felhagyott
kõbánya barlangjai

1954. máj. 16.

1955. ápr. 24.

1953. okt. 25.

1955. jan. 16.

1955. jan. 16.

Miskolc-Tapolca régi kõbányazsomboly

1999.

1978.

1976. aug. 5.

Bóta Nándor

Majoros Zsuzsanna

Kovács Zsolt

Lénárt László

Vincze Ferenc

Várszegi Sándor

Galán Mihály

Lénárt László,
Tokár Ferenc

Bejutás/feltárás
Kutatásvezetõ
dátuma

1955. okt. 2.

1978.

(2000)

1999.

1978.

A kutatás
kezdete

Mexikói kõbányai-zsomboly

Maxi-lyuk

Barlangrész

Barlang

Feltárások

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

1990.

akna alja
akna alja

Nagymezõi-hasadékbarlang

Nagymezõi-hasadékbarlang

1968. máj. 25.
1953. júl. 16.
1955. ápr. 3.

Soros-tebri-barlang

Speizi-barlang

1953. dec. 6.

Soltészkerti-mésztufabarlang

Sólyomkúti-barlang

1990.

1964. ápr. 12.

(2000)

1994.

1976. dec. 11.

Savós-tetõi Hétpróbás-barlang
(kb. 20 m új járat)

évtizedekkel
ezelõtti feltárás
folytatása

Rókavári-barlang

Savósi-hasadékbarlang

bejárat

Rejteki-gerinci-víznyelõ

Pannoráma-barlang

1990.

Nyelesgambi-barlang

töbör alja

1994.

Nagy-Mogyorós-barlang

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve
Ferenczy Gergely

Várszegi Sándor

Kovács Attila

Ferenczy Gergely

Veres Imre

Kovács Zsolt

Bátori Károly

Kiss János

Kiss János

Majoros Zsuzsanna

1967. szept. 24. Vincze Ferenc

1955. jún. 25.

1970. ápr. 26.

1954. febr. 14.

1964. ápr. 12.

1976. dec. 18.

1996.

1984.

Nagy-Mogyorós-barlang

1984.

1968. jún. 15.

1996.

1996.

Nagy-Mogyorós-barlang
felszakadt víznyelõ

1997.

Nagykõmázsa-oldali-zsomboly
(Danó-lyuk)
1996.

1996.

Nagykõmázsai mészkõbánya ürege

50 év barlangkutatás
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(-18-ról -94 m-re)

Szeleta-zsomboly
(Szintes-ág)
Nyugati-ág
Homokszifon
Nyugati-ág új
részek
Borsós-ág
Nyugati-ág, új rész
Nyugati-ág, III-IV.
szifon

Szepesi-barlang *

Szepesi-barlang

Szepesi-barlang

Szepesi-barlang

Szepesi-barlang

Szepesi-barlang

Szepesi-barlang

bejárati töbör

Szárdóka K-i bontás

Szamentu-bg. (Barátság-kertivisszafolyó)

1992.

1992.

1989.

1986.

1984.

1950 nyara

1952 eleje

1994.

1954. máj. 16.

1984.

régi mélypont
(-13 m)

1998.

Spirál- (Láner Olivér-) barlang

víznyelõ

Speizi-barlang, aktív nyelõ

1990.

1952. aug.

bejárat (újranyitás),
végponti szifon

Speizi-barlang

A kutatás
kezdete

Spirál- (Láner Olivér-) barlang

Barlangrész

Barlang

Kovács Mátyás

Ferenczy Gergely

Szalai Ferenc

Szeremley Szabolcs

Ferenczy Gergely

1989. szept.

1986.

Ferenczy Gergely

Veres Imre

Ferenczy Gergely

Ferenczy Gergely

1984. márc. 10. Kiss János

1962. jún. 9.

1953. márc. 15.

1967. okt. 29.

1985. dec. 8.

1952. aug. 31. Láner Olivér

1994.

Bejutás/feltárás
Kutatásvezetõ
dátuma

Feltárások

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

Keleti-ág, Istvánlátta-kürtõ
Keleti-ág, Forrás
feletti kürtõrendszer
Keleti-ág, Tó,
búvármerülés

Szepesi-Láner-barlangrendszer

Szepesi-Láner-barlangrendszer

Szepesi-Láner-barlangrendszer

mélypont

Tuskós-barlang

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve
(-59 m-ig)
bejárati szakasz
(-42 m-rõl -78 mre)
végponti rész

Útmenti-barlang

Vadmacskás-nyelõ

Vártetõi-barlang

Vénusz-barlang

1962. márc. 10. Borbély Sándor

Vesszõsi-völgyben útépítés közben
feltárt barlang

1962. márc. 10.

Kiss János

Kiss János

Tokár Ferenc

Vincze Ferenc

File Ferenc

Lénárt László

Tomesz László

Kovács Zsolt

Kertész Gábor

Ferenczy Gergely

1952. aug. 24. Balogh Tamás

1953. okt. 15.

1976. aug. 5.

1952. szept. 14.

1958. máj. 10.

1997.

1994.

1955. jún. 5. elõtt

1952. aug. 24.

1990.

1953. szept. 28.

1990.

1991.

1997.

1990.

1958. márc. 6.

1998.

1996.

1995.

1994.

Vesszõs-gerinci-zsomboly

Vesszõs-gerinci-barlang

(-9 m-ig)

Útmenti-barlang

Udvarkõi-szakadékbarlang

akna alja

Tuskós-barlang

Tornanádaskai Kastélykerti-forrás

Fofó-ág

Szepesi-Láner-barlangrendszer

50 év barlangkutatás
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Barlangrész

1972. aug. 5.

1996.

A kutatás
kezdete

1972. aug. 11.

1996.
Balás László

Kovács Zsolt

Bejutás/feltárás
Kutatásvezetõ
dátuma

** A Herman Ottó Csoport szervezésében több budapesti és számos vidéki csoporttal közös részvétel a BolhásiJávorkúti-barlang összekötésében.

* Közös feltárás a Bányász Barlangkutató Csoporttal.

Ypönkaql (Sólyomkúti II. sz.) barlang

Vörös-kõ-bérci lávaüreg (Nyugati
Mátra)

Barlang

Feltárások

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

50 év barlangkutatás
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1965.

Szabó László
Szabó László

Szabó László

Láner Olivér

Majoros Zsuzsanna

A felsõanizuszi mészkõrõl eredõ
források vízgyûjtõ területe

A karsztvízszint helyzete
Lillafüredtõl Jávorkútig a
felsõanizuszi mészkõben

A karsztvízszint izohipszái
Lillafüred és Jávorkút között a
felsõanizuszi mészkõben

A Nagyfennsík ÉK-i részének
földtani és karsztobjektum
áttekintõ térképe

Ágasvári Útmenti-barlang (Mátra)

1983.

1965.

1965.

1965.

1965.

A felsõanizuszi mészkõ hidrológiai Láner Olivér
kapcsolata

1979.
1975.

Lénárt László

A Bükk hegység barlangokban
leggazdagabb területe

Év

A bükki barlangok bejáratainak
helye

Mérésvezetõ

Barlang

TÉRKÉPJEGYZÉK
Térképfajta

1:25.000

1:5000

Mv = 1:2500
Mh = 1:5000

1:25.000

1:25.000

1:60.000

1:60.000

Méretarány

Digitális

Térképjegyzék

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

Tóth József
Tóth József

Bolhási-víznyelõbarlang

Bolhási-víznyelõbarlang

Kuchta Gyula

Várszegi Sándor
Borbély Sándor

Büdös-pest

Bükkös-víznyelõbarlang

Csipkéskúti-víznyelõbarlang

Bolhási-víznyelõbarlang

Majoros Zsuzsanna,
Lénárt László

Boldogkõvári üreg

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve
1956.

kb. 1965.

1954.

1961-66.

1955.

1955.

1982.

kb. 1965.

1965.

Barlangi fluviális üledékszelvények, Szabó László
pleisztocén eróziós szintek a
Szinva-völgyben

Barlangkataszteri térkép Jávorkúttól
a Papírgyárig

1993.

Kovács Zsolt

Balekina-barlang

1965.

1976.

Láner Olivér

Anna-mésztufabarlang

Alabástrom-barlang

alaprajz, metszet

alaprajz,
hosszmetszet,
szelvények

alaprajz

alaprajz, kiterített
hosszmetszet

alaprajz,
hosszmetszet

alaprajz,
oldalmetszet

alaprajz, oldalnézet,
keresztszelvények

alaprajz

vízszintes vetület,
kiterített
hosszmetszet

1:100

1:100

1:200

1:100

1:500

1:200

1:25.000

Mh = 1:25.000
Mv = 1:5.000

1:100

1:100

1:200

x
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Kovács Zsolt

Fecske-lyuk (Miskolc-Tapolca,
Várhegyi mészkõbánya)

alaprajz,
hosszmetszet,
szelvények

Felsõ-forrási III. barlang

alaprajz
alaprajz,
hosszmetszetek,
szelvények

kb. 1955.

Felsõ-forrási II. barlang

alaprajz

alaprajz

alaprajz

alaprajz,
hosszmetszet

alaprajz, kiterített
hosszmetszet

Felsõ-forrási II. barlang

kb. 1955.

Felsõ-forrási I. barlang

1995.

1985.

Kolláth János

1954.

Fecske-lyuk

Kuchta Gyula

Diósgyõr-Tapolcai barlang

1999.

1965.

1981.

Veres Imre

Cubákos-barlang

alaprajz

3D poligonmenet

Térképfajta

1990., 1998. alaprajz-vázlat

1954.

1999.

Év

Esztramosi üreg

Szabó László

Cubákos-barlang

Szabó Tivadar

Csókás-réti-víznyelõbarlang
Kiss János

Kovács Attila

Csirke-barlang (Kis-fennsík)

Csókás-réti-víznyelõbarlang

Mérésvezetõ

Barlang

1:50

1:50

1:100

1:200

1:100

1:200

1:200

1:200

1:100

Méretarány

Digitális

Térképjegyzék

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

1978.

1955.

István-oldali üregek (6 db)

István-zsomboly

1980-82.

István-barlang (teljes)

Majoros Zsuzsanna,
Lénárt László

kb. 1960.

István-barlang (Pokol

1953.

Imó-barlang

Szabadkay Béla

1963.

Iker-tebri-barlang

1963.

Liptai Edit,
Tokár Ferenc

Iker-tebri-barlang

1952.?
1985.

Borbély Sándor

Hársasi-zsomboly

1965.

kb. 1965.

Hosszú-hegyi Három-lyukú
zsomboly *

Szabó László

Földtani szelvények

Fenyvesrét és környéke
töbörkatasztere

Felsõ-forrási IV. barlang

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve
alaprajz, kiterített
hosszmetszet

alaprajz, hosszmetszet, keresztszelvények

kontúrok kiegészítésekkel

hosszmetszet

alaprajz, kiterített
hosszmetszet

alaprajz, Ny-K-i
függõleges vetület, kiterített
hosszmetszet

alaprajz,
metszetekkel

alaprajz

1:200

1:100

-

1:50

1:100

1:100
1:400

1:50

1:100

1:5000

1:10.000

1:50
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1983.

Kovács Zsolt
Kovács Zsolt
Kuchta Gyula

Kovács Attila
Szabó László
Lénárt László

Kajla-zsomboly (rész)

Kajla-zsomboly

Katowice-zsomboly (Ördögkút,
Kõlyukgalyavölgyi függõleges
barlang)

Katowice-zsomboly (Ördögkút)

Kecske-lyuk

Kecske-lyuk

1978.

1965.

1995.

1954.

1984.

1997.

K3-barlang (Jósvafõ, Kecsõ-völgy) Kovács Attila

1984.

Kiss János

1955.

Jávorkúti-víznyelõbarlang

Tóth József

Jávorkúti-víznyelõbarlang

1995.

1956.

Kovács Attila vázlata
a Botos Zsolt vezetése alatt felmért
barlangról

Jáspis-barlang
(bejárati szakasz , -86 m-ig)

Év

Jávorkúti-víznyelõbarlang (bejárat)

Mérésvezetõ

Barlang

alaprajz

alap és metszet
poligonvonal

vázlatos kiterített
metszet

alaprajz,
hosszmetszet

alaprajz, keresztszelvények

alaprajz, szelvények

vázlatos alaprajz,
kiterített metszet

alaprajz vázlat

alaprajz

kiterített metszet
kötél-beszerelési
rajzzal

Térképfajta

1:200

1:100
1:200

1:100

1:100

1:50

1:1000

Méretarány

x

x

x

Digitális

Térképjegyzék

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

Kiss János
Tóth József?
Zámpory Vilma

Szabó László

Kecske-lyuk III.

Király Lajos-zsomboly

Király Lajos-zsomboly

Kis-Mogyorós-barlang

Kovács Zsolt
Kovács Zsolt
Ferenczy Gergely

Láner Olivér-barlang

Láner Olivér-barlang

Láner Olivér-barlang

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve
1963-64.
1968.
1974.

Létrási-Vizes-barlang

Létrási-Vizes-barlang
(bejárat, felszín)

1969.

1993.

1992.

1987.

1996.

kb. 1965.

1964.

1955.

1955?

2000.

1998.

Létrási-Vizes-barlang

Létrási barlangok elhelyezkedése

Kovács Zsolt

Kühne Andor-barlang

Kõlyuk és környéke töbörkatasztere

Veres Imre

Kecske-lyuk

alaprajz

alaprajz

térhatású rajz

alaprajz

alaprajz

alaprajz, oldalnézet

vízszintes vetület,
kiterített
hosszmetszet

vízszintes vetület,
kiterített
hosszmetszet

alaprajz,
hosszmetszet

alaprajz
szintadatokkal

alaprajz, hosszmetszet, keresztszelvények

1:200

1:200

1:1000

1:10.000

1: 200

1:200

1:100

1:10.000

1:200

1:200

1:100
1:200

1:100

1:100
1:500

x
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1983.
1983.

1998.
1999.

Létrási-Vizes-barlang (Háromszög- Szenthe István
terem - Tó - Tavi-felsõ-ág)
Kovács Zsolt
Kovács Zsolt
Ferenczy Kristóf
Kovács Zsolt, Botos
Zsolt, Veres Imre

Létrási-Vizes-barlang (Vértes-ág)

Létrási-Vizes-barlang (Y-ág)

Létrási-Vizes-barlang (Visszhangterem környéke)

Létrási-Vizes-barlang (bejáratok Felsõ-labir - Dög-szifon)

Létrási-Vizes-barlang (HágcsósKovács Zsolt, Botos
terem - Agyagfej-terem - VértesZsolt, Veres Imre
ág - Tó)
kb. 1963.
1962?

Létrási-Vizes-barlang (Vértes-ág
nélkül!)

Létrástetõi Herman Ottó
cseppkõbarlang (Szepesi-bg.)
környékének hidrológiai
térképvázlata

1991.

1987.

1978.

Szenthe István

Létrási-Vizes-barlang (Búvár-ág)

Év
1976.

Mérésvezetõ

Létrási-Vizes-barlang

Barlang

alaprajz

alaprajz

alaprajz

alaprajz

alaprajz, kiterített
hossz-szelvény

alaprajz

alaprajz

alaprajz, földtani
viszonyok

Térképfajta

1:25.000

1:500

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:250

1:500

Méretarány

Digitális

Térképjegyzék

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

Szeremley Szabolcs,
Várszegi Sándor
Kovács Zsolt

Lilla-barlang

Lillafüred, Erzsébet sétány 7. sz.
alatti pincék

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve
1982.
1982.
1982.

Miskolc-Tapolca, Várhegyi 105. sz. Lénárt László
barlang

Miskolc-Tapolca, Várhegyi 108. sz. Lénárt László
barlang
Lénárt László
Lénárt László
Lénárt László

Miskolc-Tapolca, Várhegyi 11. sz.
barlang

Miskolc-Tapolca, Várhegyi 2. sz.
(Felsõ) barlang

Miskolc-Tapolca, Várhegyi 24. sz.
barlang

1982.

1982.

1982.

1999.

Magas-kõi Egyenes-barlang

Miskolc-Tapolca, Várhegyi 100. sz. Lénárt László
barlang

1978.

1986.

Lusta-völgyi-zsomboly
Kiss János

1995.

Kovács Zsolt

Létrástetõ környéki barlangok
elhelyezkedése
1978.

1988.

Létrástetõ és környékének geológiai Szabó József
térképe

alaprajz, hosszszelvény

alaprajz, hosszszelvény

alaprajz, hosszszelvény

alaprajz, hosszszelvény

alaprajz, hosszszelvény

alaprajz, hosszszelvény

alaprajz vázlat

alaprajz,
hosszmetszet

alaprajz, keresztszelvények

1:100

1:100

x
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1982.
1982.

Lénárt László

Miskolc-Tapolca, Várhegyi 3. sz. és Lénárt László
107. sz. barlang
Lénárt László
Lénárt László
Lénárt László
Lénárt László

Miskolc-Tapolca, Várhegyi 29. sz.
barlang

Miskolc-Tapolca, Várhegyi 30. sz.
(Kisablakos) barlang

Miskolc-Tapolca, Várhegyi 5-6-7.
sz. (Hárombejáratú) barlang

Miskolc-Tapolca, Várhegyi 5-6-7.
sz. (Hárombejáratú) barlang

Miskolc-Tapolca, Várhegyi
felhagyott mészkõbánya
barlangjai
1958.
1997.

Miskolc-Tapolcai Barlangfürdõ
(fürdõrész és tárószakaszok)

1982.

1982.

1982.

1982.

Miskolc-Tapolcai Tavas-barlang
Kovács Zsolt

1982.

Lénárt László

Miskolc-Tapolca, Várhegyi 27. sz.
barlang (Fecske-lyuk)

1982.

Lénárt László

Miskolc-Tapolca, Várhegyi 26. sz.
barlang

Év

Mérésvezetõ

Barlang

alaprajz, oldalnézet,
keresztszelvények

alaprajz

helyszínvázlat

hossz-szelvény

alaprajz

alaprajz, hosszszelvény

alaprajz

alaprajz, hosszszelvény

alaprajz, hosszszelvény

alaprajz, hosszszelvény

Térképfajta

1:100

1:100

Méretarány

x

Digitális

Térképjegyzék
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oldalnézet

Kiss János
Kovács Zsolt
Veres Imre
Borbély Sándor

Ferenczy Gergely
Ferenczy Gergely
Lénárt László
Szabó László

Nagymezõi-hasadékbarlang

Nagy-Mogyorós-barlang

Nagy-Mogyorós-barlang

Nagy-Sánci-barlang

Nyelesgambi-barlang

Nyelesgambi-barlang

Ómassai üreg

Savós-völgyi-hasadékbarlang
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1964.

1982.

1995.

1992.

1953.

1997.

1984.

1990.

2000.

Kovács Zsolt

Nagykõmázsa-oldali-zsomboly
(Danó-lyuk)

hosszmetszet, alaprajz, keresztszelvények

alaprajz,
oldalmetszet

hosszmetszet

hosszmetszet vázlat

alaprajz, hosszmetszet, keresztmetszet

alaprajz, metszet

alaprajz

hosszmetszet vázlat

alaprajz, oldalnézet,
keresztszelvények

alaprajz, hossz- és
keresztszelvények

kb. 1954-55. alaprajz, láthatóvá
széthúzott
alaprajz

1996.

1954.

Kovács Zsolt

Nagykõlyuk (Kõlyuk I. sz. barlang)

Nagykõmázsa-völgyi-víznyelõ

Motopilpo-bontás

1:100

1:50

1:500

1:100

1:100

1:288

1:200

1:50

x

x
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Szabó László
Kovács Zsolt
Szeremley Szabolcs

Spirál-barlang földtani szelvényei

Spirál-barlang

Szamentu-barlang
1977.
kb. 1954.
1963-65.

Szamentu-barlang

Szeleta-zsomboly

Szepesi-barlang

1968.

1984.

kb. 1965.

kb. 1965.

Szabó László

1970.

Spirál-barlang

Szabó Károly

Sólyom-kúti-barlang

1954.

1968.

Király Péter

Soltészkerti "túlfolyó"
mésztufabarlang

Év

Speizi-barlang

Mérésvezetõ

Barlang

alaprajz

kiterített
hossz-szelvény

alaprajz,
hosszmetszet

poligonvonal
metszetekkel

alaprajz,
hosszmetszet

vízszintes vetület,
kiterített
hosszmetszet

alaprajz, függõleges
vetület

alaprajz,
hosszmetszet

alaprajz

Térképfajta

1:500
1:1000

1:200

1:100

1:100

1:100

1:200

1:200

1:200

1:500

Méretarány
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Kovács Zsolt
Ferenczy Gergely
Kovács Zsolt

Kovács Zsolt

Kovács Zsolt

Kovács Zsolt
Kovács Zsolt
Kovács Zsolt

Szepesi-barlang (Nyugati-ág, új
rész)

Szepesi-barlang (Nyugati-ág)

Szepesi-Láner-barlangrendszer
(Nyugati-ág, Három aranyásóterem környéke)

Szepesi-Láner-barlangrendszer
(Fofó-ág)

Szepesi-Láner-barlangrendszer
(Keleti-ág, Három aranyásóterem környéke)

Szepesi-Láner-barlangrendszer
(Keleti-ág)

Szepesi-Láner-barlangrendszer
(Nyugati-ág)

Szepesi-Láner-barlangrendszer
(Nyugati-ág)

Szepesi-barlang (Morgó-ág)
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2001.

2000.

1996.

1996.

1995.

1994.

1986.

1984.

kb. 1971.

alaprajz, oldalnézet

alaprajz, oldalnézet

alaprajz, keresztszelvények

alaprajz

alaprajz, oldalnézet,
keresztszelvények

alaprajz

hosszmetszet

alaprajz

alaprajz,
hosszmetszeti
poligonvonal

1:200

1:200

1:100

1:100

1:200

1:200

Mh = 1:500
Mv = 1:100

1:250

1:100

x
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Kuchta Gyula

Vártetõi odúk vetületi alaprajza
1954.

Tóth József
Kiss János
Szabó László

Vártetõi-barlang

Vénusz-barlang (végponti rész)

Vesszõs-alji-zsomboly

1965.

1990.

1954.

Vártetõi-barlang

1955.

1990.

Kiss János

1965.

Vadmacskás-nyelõ (Kis-fennsík)

Liptai Edit?

Útmenti-barlang

1997.

1976.

Veres Imre

Tuskós-barlang

1965.

2002.

Év

Útmenti-barlang

Zámpory Vilma

Kovács Zsolt

Szepesi-Láner-barlangrendszer
(Nyugati-ág)

Tuskós-barlang

Mérésvezetõ

Barlang

kiterített hosszmetszet, vízszintes vetület

alaprajz vázlat

alaprajz

metszet

alaprajz vázlat

alaprajz,
hosszmetszet

vízszintes vetület,
kiterített
hosszmetszet

alaprajz, oldalnézet

vízszintes vetület,
kiterített
hosszmetszet

alaprajz, oldalnézet,
keresztszelvények

Térképfajta

1:200

1:200

1:200

1:288

1:100

1:200

1:100

1:100

1:100

1:100

1:200

Méretarány

Digitális

Térképjegyzék
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Tóth József
Majoros Zsuzsanna

Borbély Sándor
Kiss János

Vesszõs-gerinci-barlang

Vesszõs-oldali-zsomboly

Vesszõs-völgyben útépítés közben
feltárult üreg

Viktória-barlang

* Fabó Tamás közös térképezése Szablyár Péterrel

Y- vagy Pala-barlang

Szabadkay Béla

Vesszõs-gerinci-barlang

1984.

1992.

1962.

1978.

1955.

1952.

alaprajz

alaprajz vázlat

alaprajz, metszet

alaprajz, hosszmetszet, 4 keresztszelvény

alaprajz

alaprajz, kiterített
hosszmetszet

1:500?

1:100

1:100

1:200
1:500

1:500
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Kuchta Gyula több évtizedes kataszterezõ munkája során (melyet Kuchtaleltár néven az Országos Barlangnyilvántartás is ismer és felhasznált), számos
két métert el nem érõ odút is jegyzékbe vett. Az ezekrõl készített vázlatok
egyik jellegzetes kiviteli formája ez.
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Borbély Sándor térképe a Csipkéskúti-víznyelõrõl 1956-ból.

274

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

0 1

2

3

4m

A Csókásréti-víznyelõbarlang térképe 1954-bõl ...
... majd az 1990-es feltárást követõ állapotról.
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A Diósgyõr-Tapolcai-barlang alaprajza és kiterített hosszmetszete
jellegzetes színû korabeli vegyi fénymásolaton. A barlang és
elõtere õsrégészeti lelõhely volt. Az 1970-es évek elsõ felében,
leletmentõ ásatást követõen, a bejárati termét a diósgyõri fürdõ
szaunája hidegvizes medencéjének elhelyezéséhez hasznosították.
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A Vártetõi-barlang (Fényeskõizsomboly) alaprajza az eredeti
fénymásolatnak
megfelelõ színekben kézi,
majd digitális
retusálás után.

Magyarország elsõ digitális barlangtérképe, ahol nem csak az adatok feldolgozása, hanem a térképi ábrázolás is számítógép segítségével készült.
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A térkép elkészítését a Környezetvédelmi Minisztérium Barlangtani Osztálya
anyagilag támogatta.
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Létrás-tetõ környéki barlangok elhelyezkedése.
Kovács Zsolt, 1995.
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A Játék-teber elõször 1952-ben, Láner Olivér vezetésével megbontott víznyelõjében -13 m-en, egy felfelé tartó járat megtalálása után rövidesen elakadt a
feltárás. Jelentõsebb továbbjutás csak 1985-ben a Lénárt László kezdeményezte
bontások során sikerült, amikor is Ferenczy Gergely és Kiss János az addigiakat
jóval meghaladó méretû termekbe és járatokba préselte át magát egy szûkületen
keresztül. Az ekkor Láner Olivérrõl elnevezett barlang bejárati szakaszában
találtuk meg 1993-ban a Szepesi-barlanggal összekötõ, meredek lejtésû járatokat
is (Fofó-ág). Az itt (valamint a következõ néhány oldalon) mellékelt térképeken
a barlang "fejlõdése" és a barlangi ábrázolástechnikánk változásai láthatók.
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Készült a MIVÍZ Rt. megbízása alapján, a Karsztvízgazda Bt.-n keresztül.
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A Létrási-Vizesbarlang készülõ
térképe felmérési poligonmenetének barlangtérképezõ program képernyõjén
megjelenõ, elforgatható, 3-dimenziós képe.
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Az Esztramos-hegyen évszázadokon keresztül vasércbányászat, a XX. században pedig mészkõbányászat folyt, melynek során a hegy belsejében közel 1 km
tárórendszer, a hegy tetején pedig többszintes mészkõbánya jött létre. A
bányamûveletek negatív hatásaik mellett egyedülálló természeti értékeket is
feltártak (barlangok, ásvány- és õslénytani lelõhelyek). Az átalakított környezet bemutatásához, a tájrendezés tervezéséhez nyújtott segítséget a számítástechnika által lehetõvé tett térbeli ábrázolás. A bemutatott ábrák Kovács
Zsoltnak a Topographia Mineralogica Hungariae V. kötetében megjelenõ cikke
mellékletei, melyek a rendelkezésre álló szintvonalas térképek digitalizálása
alapján AutoCAD programmal létrehozott fényképi hûségû megjelenítések.
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Fülöp András - Tóth József: A Soproni hegység barlangkatasztere. = Karsztés Bgkut. Táj., 1957. július-december, 28-31. oldal
Gonda Gyula: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 1980. évi munkája.
= Beszámoló az MKBT 1980. évi tevékenységérõl, 1983., 165. oldal
(Gyenge Lajos): A 3. sz. munkacsoport jelenti …. = Karszt- és Bgkut. Táj.,
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1960. november, 506-508. oldal
Gyenge Lajos: Mit rejtegetnek a bükki barlangok?. = Diósgy. Munk. 1959.
szeptember 29.
Gyurkó Péter - Lénárt László: Óvó gondolatok a bükki karsztvízrõl, az ivóvizünkrõl, a teendõkrõl. = DH, 1994. november 2.
Gyurkó Péter: Jelentés a Miskolci Barlangkutató Csoport 1966. évi
munkájáról. = Karszt- és Bgkut. Táj., 1967., 31-32. oldal
Hadobás Sándor: Jónás József 19. század eleji leírása a Baradla-barlangról. =
Karszt és Barlang 1987., 23-26. oldal
Hadobás Sándor: Schmidl Adolf (1802-1863). = Karszt és Barlang, 1988. I.,
37-42. oldal
Hadobás Sándor: Szovjet barlangkutatók Etiópiában. = Karszt és Barlang,
1986. I., 41-42. oldal
Hadobás Sándor: Újabb XVIII. századi irodalmi adat a Baradla-barlangról. =
Karszt és Barlang, 1985., 50. oldal
Hadobás Sándor: The most outstanding persons of the Hungarian speleology.
= Karst és Barlang, 1989. Special issue, pp. 97-99.
Hevesi Attila szerk.: Bükk, Útikalauz. Sport, 1977.
Hevesi Attila: A Bükk-fennsík karsztja. A Bükk karsztja, vizei, barlangjai c.
tudományos konferencia (Miskolc, 1992. május 28-30.) elõadásai., II. kötet,
287-317. oldal
Hevesi Attila: A bükki természetvédelmi tábor. = Karszt- és Bgkut. Táj., 1974.
3-4., 63-64. oldal
Hevesi Attila: A Déli-Bükk karsztja. = Karszt és Barlang, 1986. I., 3-14. oldal,
1986. II., 87-94. oldal
Hevesi Attila: Barlangkutatás a Bükk-hegységben. = Föld és Ég, 1968.
március-április, 51. oldal
Hevesi Attila: Forrásmészkõ-képzõdés a Bükkben. = Földr. Ért., 21. 2-3. 1972.,
187-205. oldal
Hevesi Attila - Lénárt László - Ek, Camille - Gábris Gyula: → Lénárt László
Horváth Zsuzsa: A magyarországi kiépített barlangok idegenforgalma - Szakdolgozat, 1992. Magyar Elektronikus Könyvtár, URL:
http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/turizmus/idbg/
Juhász András - Borbély Sándor: → Borbély Sándor
Juhász András - Lukácsik József: → Lukácsik József
Juhász András: A Létrástetõi barlang. = Karszt és Barlang II., 1962., 45-50.
oldal
Juhász András: Beszámoló a "Beszivárgás karsztos területen" c. ankétról. (Elõadáskivonat). = Hidr. Táj., 1976., 65-67. oldal (Az egyik elõadást Lénárt
László tartotta)
Juhász András: Jelentés az MHT Bors. Csop. Karszt- és Karsztvízkutató Szak-
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osztálya 1966. évi munkájáról. = Karszt- és Bgkut. Táj., 1967., 32. oldal (A
csoport MHT-bõl való kizárása után, de annak évi eredményeit leírva.)
Juhász András: Újabban feltárt jelentõsebb barlangok Borsodban. = Term. Tud.
Közl., 1965. október, 469-474. oldal
Király Lajos: A forrásvölgyi tározó tó. = Bors. Mûsz. Élet, 1966.
Király Lajos: Miskolc vízellátása. = Bors. Mûsz. és Ipargazd. Élet, 11. 2.
1966., 28-30. oldal
Korényi Endre: Vízhõmérséklet-vizsgálatok a miskolc-tapolcai Tavasbarlangban. = Karszt- és Bgkut. Táj., 1960. december, 586-589. oldal
Kovács Attila: Amikor még hallgattak a fegyverek Albániában. = Hajdú-Bihari
Napló, 1997. április 21.
Kovács Attila: Három nap az István-lápai-barlangban. = Hegyi Sport, 1991.
május-június
Kovács Zsolt: A létrástetõi Szepessy- és Láner Olivér-barlangok kutatásának új
eredményei. A Bükk karsztja, vizei, barlangjai c. tudományos konferencia
(Miskolc, 1992. május 28-30.) elõadásai. I. kötet, 189-197. oldal
Kovács Zsolt: Az Esztramos-hegy számítógépes térbeli ábrázolása természetvédelmi feladatok megoldásához. = Topographia Mineralogica Hungariae, V.
kötet, Miskolc, 1997., 145-148. oldal
Kovács Zsolt: Balekina-barlang. - XXXIX. Barlangnapok. Az MLBE Vándorgyûlési kiadványa. Miskolc, 1995.
Kovács Zsolt: Környezetvédelmi, tájrendezési feladatok megoldásának segítése
számítógépes térbeli ábrázolással, az Esztramos hegy példáján. MicroCad
Int. Computer Sci. Conf. (Miskolc, 1997. február 26-27.) elõadásainak anyaga, 129-132. oldal
Kovács Zsolt: Láner Olivér-barlang. - XXXIX. Barlangnapok. Az MLBE
Vándorgyûlési kiadványa. Miskolc, 1995.
Kovács Zsolt: Miskolci felhagyott kõfejtõk környezetföldtani értékelése. = A
Miskolci Egyetem Közleményei. A. Bányászat, 50., 1995., 221-230. oldal
Kovács Zsolt: Szepesi-barlang. - XXXIX. Barlangnapok. Az MLBE
Vándorgyûlési kiadványa. Miskolc, 1995.
Kovács Zsolt: Törmelékes üledékrétegsor vizsgálata a Létrási-Vizes-barlang Yágában. = Karszt és Barlang, 1991. I-II., 25-34. oldal
Kováts Nóra - Dévai György: Purposes and necessity of grid mapping. Proceedings. 10th International Congress of Speleology. Budapest, 1989., I., pp.
115-117.
Kováts Nóra: How do bats respond to environmental factors? Proceedings. 10th
International Congress of Speleology. Budapest, 1989., I., pp. 112-114.
Krompaszky Géza - Kuchta Gyula: Munkában a zsombolykutatók. = ÉM,
1953. június 7.
Krompaszky Géza: Új barlangot fedezett fel a Zsombolykutató Munkabizott-
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ság. = Id. Táj., 4. 7-8. 1953., 25-26. oldal
K(uchta Gyula): Bükki érdekességek. = ÉM, 1953. május 22.
K(uchta Gyula): Karsztankét Miskolcon. = ÉM, 1953. november 26.
K(uchta Gyula): Ki szeretne barlangkutatással foglalkozni?. = ÉM, 1953.
december 6.
K(uchta Gyula): Új zsombolyt tártak fel a miskolci zsombolykutatók. = ÉM,
1957. szeptember 17.
Kuchta Gyula - Borbély Sándor: → Borbély Sándor
Kuchta Gyula - Krompaszky Géza: → Krompaszky Géza
Kuchta Gyula - Oswald György - Zámpory Vilma: → Oswald György
Kuchta Gyula: A barlangkutatás fejlõdése és az újonnan felfedezett bükki
barlangok. = ÉM, 1954. május 14.
Kuchta Gyula: A csókásréti víznyelõbarlangban jártunk. = Bors. Szle., VII. évfolyam 5. szám, 1963.
Kuchta Gyula: A Jávorkúti-víznyelõbarlang felfedezése. = Bors. Szle., II. 2.,
1958., 47-50. oldal
Kuchta Gyula: A karsztankét meghirdetése. = ÉM, 1953. november 26.
Kuchta Gyula: A legyesbényei Fúlóhegy barlangjai. = Bors. Földr. Évk., III.IV., 1962., 150-156. oldal
Kuchta Gyula: A Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat miskolci csoportja.
= Bors. Szle., III. évfolyam 2. szám, 1959., 39. oldal
Kuchta Gyula: Barlangok Borsodban. Gépirat, 1965., megjelent 1970-ben 100
példányban
Kuchta Gyula: Bükki érdekességek. = ÉM, 1953. május 22.
Kuchta Gyula: Diósgyõri barlangok. = ÉM, 1958. július 31.
Kuchta Gyula: Ismerjük meg a barlangokat. - Kiadta a TTIT Borsod megyei
Szervezete, Miskolc, 1958.
Kuchta Gyula: Megyénk gyógyfürdõi. = Bors. Szle. 2., 1974., 14-22. oldal
Kuchta Gyula: Néhány bükki zsomboly és víznyelõbarlang. = Bors. Földr.
Évk. I., 1958., 19-20. oldal
Kuchta Gyula: Szinva-völgyi barlangok. = Bors. Földr. Évk. II., 1959., 89-91.
oldal
Kuchta Gyula: Továbbjutottak a kutatók a Tapolcafürdõ közelében felfedezett
függõleges barlangban. = ÉM, 1954. május 19.
Kuchta Gyula: Új aknabarlangot fedeztek fel a hámori hegyvonulatban. Szeleta-zsomboly. = ÉM, 1953. április 2.
Kuchta Gyula: Új zsombolyt tártak fel a miskolci zsombolykutatók. = ÉM,
1957. szeptember 17.
Láner Olivér: Az MHT Zsombolykutató Szakosztályának 1958. évi beszámolója. = Karszt- és Bgkut. Táj., 1959. december, 40. oldal
L.L.L. (Lénárt László): Kis barlangkutatók. = DH, 1986. október 7.
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L.L.L. (Lénárt László): Bükki barlangtúra. = DH, 1986. október 21.
L.L.L. (Lénárt László): Feltárni és megvédeni. A Lilla-barlang. = DH, 1986.
október 25.
L.L.L. (Lénárt László): Országos Képeslap Kiállítás. = DH, 1986. december 2.
Lénárt László - Balla Béláné - Hakl József - Hunyadi Ilona: → Balla Béláné
Lénárt László - Balla Béláné: → Balla Béláné
Lénárt László - Bartha Mária - Kovács Balázs - Szabó Imre: Research and
Education in Environmental Protection at the Department of Hydrogeology
and Engineering Geology. CERECO '94. Uzshorod, 30. May - 2. June 1994.,
pp. 119.
Lénárt László - Bartha Mária - Sándor Csaba: Hydrogeology of the Bükk
Mountains. Hydro-petro-geology and Hungary a Field Trip Accross the
Country, August 10-22. 1997. Excursion Guide, MFT, 1997., Budapest, pp.
113-128.
Lénárt László - Bartus Elemér - Buday Gábor - Gyulai Iván - Hellebrandt
Magdolna: Aggteleki Tájvédelmi Körzet Bioszféra Rezervátum. OKTH
kiadvány, Budapest, 1982., 1-44. oldal
Lénárt László - Bereczki László: → Bereczki László
Lénárt László - Bernáth Marietta - Orbán József: A Miskolc-tapolcai Termálforrás és az egyetemi karsztfúrás kapcsolata. X. Országos Vándorgyûlés,
Szeged, 1992. szeptember 7-8. MHT kiadvány, Szeged, 1992. III., 35-42.
oldal
Lénárt László - Bernáth Marietta - Orbán József: Miskolci melegvizû karsztfúrások és kutak kapcsolata. A Bányamérnöki Kar kutatási eredményei.
Miskolc, 1992. június 26-27. ME-OMBKE kiadás, Miskolc, 1992., 167-172.
oldal
Lénárt László - Borbély Sándor: → Borbély Sándor
Lénárt László - Csige István - Géczy Gábor - Hakl József - Hunyadi Ilona Törõcsik István - Várhegyi András: Radon exposures in caves in Hungary.
Symposium on radiation protection in neighbouring countries in Central
Europe - 1995, Portoroz, September 4-8. 1995., II. pp. 92-95.
Lénárt László - Csige István - Géczy Gábor - Hakl József - Hunyadi Ilona Törõcsik István: Barlangterápián résztvevõk radondózis terhelése Magyarországon. = XVIII. Sugárvédelmi Továbbképzõ Tanfolyam, Balatonkenese,
1993. május 12-14.
Lénárt László - Csige István - Géczy Gábor - Hakl József - Hunyadi Ilona Törõcsik István - Zámbó László: Outline of natural radon occurences on
karstic terrains of Hungary. Fifth International Symposium on the Natural
Radiation Environment. Salzburg, September 22-28. 1991.
Lénárt László - Csige István - Géczy Gábor - Hakl József - Hunyadi Ilona Törõcsik István: Outline of natural radon occurences on karstic terrains of
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Hungary. = Radiation Protection Dosimetry, 45., 1992. 1-4., pp. 183-186.
Lénárt László - Csige István - Géczy Gábor - Hakl József - Hunyadi Ilona Várhegyi András: Radon transport phenomena studies caves-international
experiences on radon levels and exposures. = Radiation Measurements 28.,
1997. 1-6., pp. 675-648.
Lénárt László - Csige István - Géczy Gábor - Hakl József - Hunyadi Ilona:
Regular subsurface radon measurements in Hungarian Karstic Region. =
Nucl. Tracks Radiat. Meas. Vol. 19, Nos 1-4., pp. 321-326, 1991. Int. J.
Radiat. Appl. Instrum., Part D.
Lénárt László - Csige István - Hakl József - Géczy Gábor: Study of
underground radon transport. Proceedings of the International Workshop on
Radon Monitoring in Radioprotection, Environmental Radioactivity and
Earth Sciences. ICTP, Trieste, Italy, April 3-14, 1989. pp. 435-443.
Lénárt László - Csige István: Építési területek radonveszélyessége. HUNGEO
2000, Piliscsaba, 2000. augusztus. 15-19. (A teljes anyag megjelenés alatt.)
Lénárt László - Gyurkó Péter: → Gyurkó Péter
Lénárt László - Hakl József - Hunyadi Ilona - Orbán József: A Miskolctapolcai Termál-forrás vízhõmérsékletének és radonkoncentrációjának
változása. SITH Kongresszus, Hajdúszoboszló, 1991. szeptember 15-17.,
MHT kiadvány, 1991., 131-137. oldal
Lénárt László - Hakl József - Hunyadi Ilona: A Bükk hegységi radonmérések
néhány újabb eredménye. A Bányamérnöki Kar kutatási eredményei.
Miskolc, 1992. június 26-27. ME-OMBKE kiadás, 1992., 161-166. oldal
Lénárt László - Hakl József - Hunyadi Ilona: A bükki karsztforrások és barlangok radontartalma. Környezetvédelmi konferencia, Veszprém, 1993. március
2-11., 1993., 164. oldal
Lénárt László - Hakl József - Hunyadi Ilona: A bükki karsztvizek radontartalma. A Bükk karsztja, vizei, barlangjai. Miskolc, 1992. május 28-30.,
1992., 81-90. oldal
Lénárt László - Hakl József - Hunyadi Ilona: A Rejteki-forrás (Bükk-hegység,
Észak-Magyarország) hozamának, vízhõmérsékletének és radon aktivitáskoncentrációjának változása a csapadékviszonyok függvényében. CERECO
'97. The 2nd International Conference on Carpathian Euroregion, June 1-4.
1997., Miskolc., pp. 264-272.
Lénárt László - Hakl József - Hunyadi Ilona: Barlangi vizek természetes eredetû radonszintjének vizsgálata. IV. Fejér megyei környezetvédelmi szeminárium, Székesfehérvár, 1990. október 15-17. Az elõadások összefoglalói I.,
309. oldal
Lénárt László - Hakl József - Hunyadi Ilona: Einige neuere Ergebnisse der im
Bükk-Gebirge durchgeführten Radonmessungen. = Bulletin de la Societe
Geographique de Liege. 29. 1993. (1994), s. 61-66.
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Lénárt László - Hakl József - Hunyadi Ilona: Radon measurements in Caves
and Springs located in the area of the Bükk National Park. Newest Results in
Research, Protection and Use of Caves of Bükk Mountains. Miskolci Egyetem, 11-13. November 1993. I., pp. 5-13.
Lénárt László - Hakl József - Hunyadi Ilona: Relations between Radon
Concentration and some Soil Physical Readings in the Létrási-Vizes Cave.
Conference on the Karst and Cave Research Activities of Educational and
Research Institutions in Hungary. Jósvafõ, 17-19. May 1991., pp. 117- 122.
Lénárt László - Hakl József: Miskolci lakásradonmérések eredményei a hazai
és a nemzetközi összehasonlítás tükrében. 2. Veszprémi környezetvédelmi
konferencia. Veszprém, 1995. május 30. - június 1., 7. füzet, 488-494. oldal
Lénárt László - Hazslinszky Tamás: Barlangi idegenvezetõi tanfolyam jegyzet.
MKBT-BI kiadvány, 1987.
Lénárt László - Hazslinszky Tamás: Barlangi idegenvezetõi tanfolyam jegyzet
(Második, javított és bõvített kiadás). MKBT-BI kiadvány, 1987.
Lénárt László - Hazslinszky Tamás: Barlangi idegenvezetõi tanfolyam jegyzet
(Harmadik, javított és bõvített kiadás). MKBT-BI kiadvány, 1988.
Lénárt László - Hazslinszky Tamás: Barlangi idegenvezetõi tanfolyam jegyzet
(Negyedik, javított és bõvített kiadás). MKBT-BI kiadvány, 1988.
Lénárt László - Hazslinszky Tamás: Barlangi idegenvezetõi tanfolyam jegyzet
(Ötödik, javított és bõvített kiadás). MKBT-BI kiadvány, 1991.
Lénárt László - Hazslinszky Tamás: Barlangi idegenvezetõi tanfolyam jegyzet
(Hatodik, javított és bõvített kiadás). MKBT-BI kiadvány, 1992.
Lénárt László - Hazslinszky Tamás: Barlangi idegenvezetõi ismeretek (Hetedik, javított és bõvített kiadás). MKBT-KTM kiadvány, 1993.
Lénárt László - Hazslinszky Tamás: Barlangi idegenvezetõi ismeretek (Nyolcadik, javított és bõvített kiadás). MKBT-KTM kiadvány, 1994.
Lénárt László - Hazslinszky Tamás: Barlangi idegenvezetõi ismeretek (Kilencedik, javított és bõvített kiadás). MKBT-KÖM Barlangtani Intézet kiadvány,
1994.
Lénárt László - Hazslinszky Tamás: Barlangi idegenvezetõi ismeretek (Tizedik, javított és bõvített kiadás). MKBT- Barlangtani Intézet kiadvány, 2001.
Lénárt László - Hertelendi Ede - Svingor Éva: Participation in CEC program:
COST-65. Hydrogeological Aspects of Groundwater Protection in Karstic
Areas. ISOKARST '94 International Workshop on Environmental Isotope
Study of Karst Systems 3-4. October 1994., Miskolc. ATOMKI-MÁFI-ME
kiadvány, 1994., Miskolc
Lénárt László - Hertelendi Ede - Veres Mihály - Futó István - Svingor Éva Mikó, Lajos: Environmental isotope study of karst systems national report of
Hungary. COST action 65. Hydrogeological aspects of groundwater
protection in karstic areas. Final report. EUR 16547 EN 1995., pp.133-148.
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Lénárt László - Hevesi Attila - Ek, Camille - Gábris Gyula: Teneur en CO2 de
l'air de quatre grottes de hongrie. Proceedings of the 9th International
Congress of Speleology, Barcelona, 1986. I., pp. 89-93.
Lénárt László - Jancsó László - Varga Péterné: A miskolci védõidomon lévõ
szennyezõforrások elõzetes felmérése és valószínûsíthetõ hatásai. 3. Veszprémi Környezetvédelmi Konferencia és Kiállítás, 1997. május 26-28., 2836. oldal
Lénárt László - Majoros Zsuzsanna: → Majoros Zsuzsanna
Lénárt László - Molnár Judit: A felsõtárkányi Szikla-forrás és tó komplex tájrehabilitációja. A táj változásai a Kárpát-medencében. Nyíregyháza, 1998.
november 4-6., Gödöllõ, 1999., 377-380. oldal
Lénárt László - Orbán József - Sándor Csaba: A Bükk-hegység karsztvízkészletének alakulása. = Vizeink, 1995. március 9-11., Miskolc
Lénárt László - Orbán József - Sándor Csaba: A bükki karsztvízszint alakulásának és a bükki kartsztvíz termelésének összefüggése a folyamatos karsztvízszint észlelések alapján. = II. konferencia a felszín alatti vizekrõl. Siófok,
1995. február 23-24. VITUKI, 1995. november, 33-40. oldal
Lénárt László - Orbán József: A bükki folyamatos karsztvízszint-észlelések
szükségessége, kezdeti eredményei, tapasztalatai. = Konferencia a felszín
alatti vizekrõl. Siófok, 1993. október 7-8. VITUKI, 1994., 149-158. oldal
Lénárt László - Orbán József: A folyamatos bükki karsztvízszint-mérések elsõ
eredményei. A Kárpát-medence vízkészletvédelme. Nemz. Konf. Eger, 1994.
október 17-21., III. kötet
Lénárt László - Orbán József: A Miskolc-tapolcai Új-kút próbaüzemének tapasztalatai. A Bükk karsztja, vizei, barlangjai. Miskolc, 1992. május 28-30.
1992., 149-158. oldal
Lénárt László - Orbán József: Continuous Recording of Piezometric Head and
Temperature of Karstic Water in Bükk Mountains in order to Develop an
Environment Protecting, Optimal Water-Supply System. CERECO '94.
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I. Országos Tudományos Diákköri Találkozója tanulmányútjaihoz. NMEMKBT kiadvány. Miskolc, 1978., 4-7. oldal + térkép
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Majoros Zsuzsanna - Ficsór Lajos - Pethõ Gábor: → Ficsór Lajos
Majoros Zsuzsanna - Lénárt László szerk.: A NME MEAFC Marcel Loubens
Barlangkutató Szakcsoport Évkönyve 1977. = Beszámoló az MKBT 1977.
évi tevékenységérõl, 1982., 220-234. oldal
Majoros Zsuzsanna - Lénárt László: A MEAFC Marcel Loubens barlangkutató szakcsoport 1975. évi jelentése. = Beszámoló az MKBT 1975. második
félévi tevékenységérõl. (1976.) 127-128. oldal
Majoros Zsuzsanna - Lénárt László: A régebbi barlangkutatási tevékenység
védelmében. Barlangok védelme ankét. MKBT Kiadvány, 1976., Miskolc,
25-29. oldal
Majoros Zsuzsanna - Lénárt László: A tektonika, a rétegdõlés és egyéb tényezõk hatása a barlangjáratok kialakulásában. V. Ifjúsági Napok, Gyõr, 1975.
november 19-21., MHT kiadvány, 1975. II/17-23.
Majoros Zsuzsanna - Lénárt László: Cseppkõnövekedési vizsgálatok. = Beszámoló az MKBT 1975. második félévi tevékenységérõl, 1976., 163-164.
oldal
Majoros Zsuzsanna - Lénárt László: Láner Olivér (1927-1985). = Karszt és
Barlang, 1985., 76. oldal
Majoros Zsuzsanna: A lillafüredi István-oldal barlangjai. = Karszt és Barlang,
1982.
Majoros Zsuzsanna: A Marcel Loubens Barlangkutató Szakcsoport ... =
Karszt- és Bgkut. Táj., 1970. 6., 11. oldal
Majoros Zsuzsanna: A MEAFC "Marcel Loubens" barlangkutató Szakcsoport
1976. évi jelentése. = Beszámoló az MKBT 1976. évi tevékenységérõl,
1977., 184-189. oldal
Majoros Zsuzsanna: A MEAFC Marcel Loubens Barlangkutató Szakosztálya
1969. július 19. - augusztus 14. nyári tábora. = Karszt- és Bgkut. Táj., 1969.
5., 3-4. oldal
Majoros Zsuzsanna: A Szinva-völgy felsõ szakasza, a lillafüredi István-oldal
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barlangjai. A Bükk karsztja, vizei, barlangjai c. tudományos konferencia
(Miskolc, 1992. május 28-30.) elõadásai., I. kötet, 177-188. oldal
Majoros Zsuzsanna: Barlangkutatás rádiókip módszerrel. = Karszt és Barlang,
1969. II., 65-68. oldal
Majoros Zsuzsanna: Érdekességek egy "mesterséges barlangban". =
Beszámoló az MKBT 1975. második félévi tevékenységérõl, 1976., 209.
oldal
Majoros Zsuzsanna: Esztramosi barlangok. = A Nehézipari Mûszaki Egyetem
Közleményei, I. sorozat, Bányászat, 33. (1986.) kötet, 1-4. füzet, 189-195.
oldal
Miklós Gábor: A Vesszõs-gerinci-barlang. = Karszt és Barlang, 1983., 1-8.
oldal
Miskolcer Höhlenforscher: Anhang. Die wichtigsten Höhlen des Bükk-Gebirges. = Karszt- és Barlangkutató, I., 1959., s. 30-33.
Miskolci Barlangkutatók: Függelék. A Bükk-hegység nevezetesebb barlangjai.
= Karszt- és Barlangkutató, I., 1959., 33-36. oldal
n. zs. (Nagy Zsuzsanna): "Gábor lezuhant!" - Mentõgyakorlat a Vizes-barlangban. = DH, 1990. augusztus 22.
N. Zs. (Nagy Zsuzsanna): A létrási barlangokban. = ÉM, 1987. január 13.
N. Zs. (Nagy Zsuzsanna): Mindent megtesznek egymásért. = Hajnali Hírlap, II.
évf., 62. szám, 1992. március 13.
Nagy Zsuzsanna - Balogh Anikó: → Balogh Anikó
Nagy Zsuzsanna - Ferenczy Gergely: → Ferenczy Gergely
Nagy Zsuzsanna - Lipták Roland: → Lipták Roland
Nagy Zsuzsanna - Vadász István szerk.: → Vadász István
Nagy Zsuzsanna szerk.: Közösen a bükki karsztért. Természetvédelmi kiadvány a Regionális Környezetvédelemi Központ a "A Föld Napja, a Karszt
Napja - 1995" akció támogatására. MLBE, 1995.
Nagy Zsuzsanna: A Baradla-barlang gyógyít. = DH, 1991. szeptember 7.
Nagy Zsuzsanna: A bükki barlangok kuriózumnak számítanak. = ÉM, 1989.
február 11.
Nagy Zsuzsanna: A bükki barlangok szerelmesei. = Megkapaszkodó. I. évf., 1.
szám, 1992. július 16.
Nagy Zsuzsanna: A létrási barlangokban. = ÉM, 1987. január 13.
Nagy Zsuzsanna: A miskolci barlangászok sikere. = ÉM, 1987. április 1.
Nagy Zsuzsanna: Barát vagy ellenség? (1). Radon a környezetben. = DH,
1991. október 29.
Nagy Zsuzsanna: Barát vagy ellenség? (2). Betegséget is gyógyíthat a radon. =
DH, 1991. október 30.
Nagy Zsuzsanna: Barlangász szerencsétlenség a Bükkben. = DH, 1990. június
4.
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Nagy Zsuzsanna: Barlangászok a Bükkben. = ÉM, 1987. július 2.
Nagy Zsuzsanna: Barlangi idegenvezetõi tanfolyam. = ÉM, 1987. december 7.
Nagy Zsuzsanna: Barlangi mentõk Bánkúton. = DH, 1991. február 16.
Nagy Zsuzsanna: Barlangi témák - bélyegen. = ÉM, 1987. augusztus 29.
Nagy Zsuzsanna: Barlangnap a Tési fennsíkon. = ÉM, 1988. június 28.
Nagy Zsuzsanna: Barlangok, táborok, kutatók. = ÉM, 1989. augusztus 23.
Nagy Zsuzsanna: Barlangokról Rudabányán. = ÉM, 1987. november 23.
Nagy Zsuzsanna: Barlangtúra fürdõruhában. = ÉM, 1989. szeptember 16.
Nagy Zsuzsanna: Barlangtúra fürdõruhában. Föld alatti világunk. = ÉM, 1989.
augusztus 2.
Nagy Zsuzsanna: Bélyegkiállítás Szt. István emlékére. = ÉM, 1989. augusztus
18.
Nagy Zsuzsanna: Elfáradtak a barlangtúrán. = DH, 1990. szeptember 22.
Nagy Zsuzsanna: Eredmények a Baradla '88 expedíción. = ÉM, 1988. január
20.
Nagy Zsuzsanna: És nem féltek a sötétben?. = Hé! (Borsodi Közösségek
Lapja), 1989/I.
Nagy Zsuzsanna: Expedíció indul. = ÉM, 1988. január 12.
Nagy Zsuzsanna: Felépül a szerencsétlenül járt turista. = DH, 1990. június 20.
Nagy Zsuzsanna: Jól szerepeltek a miskolci kutatók. Országos barlangnap,
Aggtelek. = Hajnali Hírlap, II. évf., 152. szám, 1992. június 30.
Nagy Zsuzsanna: Képeslapbemutató a barlangban. = DH, 1991. augusztus 13.
Nagy Zsuzsanna: Kiállítás képeslapokból. = ÉM, 1987. június 24.
Nagy Zsuzsanna: Küzdelem két barlangászlányért. = DH, XXIV. évf., 53.
szám, 1992. március 3.
Nagy Zsuzsanna: Lezuhant a Jávor-kúti-barlangba. = DH, 1990. július 20.
Nagy Zsuzsanna: Menteni kell a sérültet. = DH, 1991. szeptember 2.
Nagy Zsuzsanna: Mentõstalálkozó Lillafüreden. = DH, 1991. augusztus 31.
Nagy Zsuzsanna: Mikor minden perc számít ... = DH, 1991. február 23.
Nagy Zsuzsanna: Miskolci barlangászok görög túrán (1). Felfelé a Meteorákhoz. = DH, 1991. augusztus 1.
Nagy Zsuzsanna: Miskolci barlangászok görög túrán (2). Ikarus a szakadék felett. = DH, 1991. augusztus 2.
Nagy Zsuzsanna: Miskolci barlangászok görög túrán (3). Abban az aknában
csak piciny pók az ember. = DH, 1991. augusztus 3.
Nagy Zsuzsanna: Miskolci barlangászok görög túrán (4). Csónakkal a tengerparti barlangokban. = DH, 1991. augusztus 5.
Nagy Zsuzsanna: Most Budapesten kutatnak. = ÉM, 1989. január 6.
Nagy Zsuzsanna: Partizánok a barlangokban. = DH, 1990. július 21.
Nagy Zsuzsanna: Szûkület állja útjukat. = DH, 1990. július 6.
Nagy Zsuzsanna: Tábor a föld alatt. = ÉM, 1988. január 15.
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Nagy Zsuzsanna: Támogatás táborozóknak. = DH, 1990. július 22.
Nagy Zsuzsanna: Tovább lehetne jutni a Pokolból?. = DH, 1991. július 18.
Nagy Zsuzsanna: Újra a felszínen. = ÉM, 1988. január 25.
Nagy Zsuzsanna: Vándorgyûlés Létrás-tetõn. = ÉM, 1987. május 22.
Oswald György - Kuchta Gyula - Zámpory Vilma: A miskolc-tapolcai Tavasbarlang. = Bors. Szle. 3., 1959., 57-61. oldal
Pethõ Gábor - Újszászi József: Barlangkutatás rádiókip módszerrel. A XII.
Országos Tud. Diákköri Konferencia Mûszaki Szekció elõadásainak tartalmi
kivonata. 1975. BME, 28. oldal
Pethõ Gábor - Ficsór Lajos - Majoros Zsuzsanna: → Ficsór Lajos
Rácz Olga: Újabb aknabarlangot fedeztek fel a Bükkben. = ÉM, 1953. szeptember 5.
Rimányi Jenõ: A tapolcai Tavas-barlang mikroklímája. = Bors. Földr. Évk. II.,
1959., 86-88. oldal
Rimányi Jenõ: Ismeretlen barlang mélyén. = ÉM, 1959. október 28.
Rimányi Jenõ: Látogatás a barlangkutatóknál. = ÉM, 1962. február 15.
Somodi László: A barlangi fotózás. = Az NME Közleményei, I., sorozat,
Bányászat, 28., 1980., 3-4. füzet, 199-204. oldal
Somodi László: Fotó és barlang. Barlangok védelme ankét. MKBT, 1976., 34.
oldal
Somogyi György - Lénárt László - Hakl József - Hunyadi Ilona: Radon
mapping in caves of Eastern Bükk Region. = ATOMKI Report, R 1-4.,
1989., pp. 21-30.
Somogyi György - Lénárt László - Hakl József - Hunyadi Ilona: Radon
Mapping in Caves of Eastern Bükk Region. Proceedings. 10th International
Congress of Speleology. Budapest, 1989., II., pp. 620-622.
Somogyi György - Lénárt László - Hakl József - Németh Gyula:
Radonkoncentráció szezonális változása az egyes bükki barlangokban. Oktatási intézmények karszt- és barlangkutató tevékenységének II. országos
tudományos konferenciája, Szombathely, 1987., 65-72. oldal
Somogyi György - Lénárt László - Hakl József: A radon profil egy 270 m
mély karsztkútban. Az MHT 8. Országos Vándorgyûlése, Nyíregyháza,
1989. július 6-8., 4. kötet, 237-245. oldal
Somogyi György - Lénárt László - Hakl József: Time integrated radon
measurements performed in a karstic well water. Proceedings. 10th International Congress of Speleology. Budapest, 1989., II., pp. 618-619.
Somogyi György - Lénárt László - Hakl József: Time integrated radon
measurements performed in karstic well water. = ATOMKI Report.
Contributions to the 10th International Congress of Speleology, Budapest,
August 13-20. 1989., pp. 31-36.
Somogyi György - Lénárt László: Bükki barlangok radioaktivitásának vizs-
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gálata. = Az NME Közleményei I. sorozat, Bányászat, 33. 1986., 1-4. füzet,
221-234. oldal
Somogyi György - Lénárt László: Nyomdetektoros radonmérések a bükki
karsztvizekben. = Borsodi Mûszaki-Gazdasági Élet, 31., 1986. 3., 28-31.
oldal
Somogyi György - Lénárt László: Time-integrated radon measurements in
spring and well waters by track technique. Contributions to the 13th International Conference on solid state nuclear track detectors. Rome, Italy,
September 23-27. 1985., ATOMKI Preprint E/19. 1985., pp. 1-5.
Somogyi György - Lénárt László: Time-integrated radon measurements in
spring and well waters by track technique. = Nuclear Tracks, 12. 1986. 1-6.,
pp. 731-734.
Szabó József: Adatok a Garadna-forrás vízgyûjtõ területének vizsgálatához. =
Karszt és Barlang, 1981. I-II., 9-12. oldal
Szabó László és munkatársai: Összefoglaló jelentés a felsõanizuszi mészkõréteg Lillafüred-Jávorkút közötti szakaszának karszthidrológiai kutatásáról. Az
MHT Bors. Csoportja Karszt- és Karsztvízkutató Szakosztálya Kiadványa,
Miskolc, 1966. (Megjelent 50 példányban)
Szabó László: Barlangkutatás a Bükkben. = ÉM, 1965. január 5.
Szabó László: On the Correlation and Hydrological Functions of Cave-levels in
the Bükk-Mountains. 4th International Congress of Speleology in Yugoslavia, III. 1965., Ljubjana, pp. 609-614.
Szabó Tamás - Fonyi Tamás - Nyéki Attila: Y (vagy Pala)-barlang. = Az NME
Közleményei, I. sorozat, Bányászat, 33., 1986. 1-4. füzet, 97-102. oldal
Szenthe István - Lénárt László - Varga Csaba: E2 Caves in the Bükk mountains. Field-trip guide. International Congress of Speleology, 1989.
Szeremley Szabolcs: A Szamentu-barlang. = Élet és Tudomány, 1969.
Szeremley Szabolcs: Erdõ, talaj, karszt. = Az NME Közleményei, I. sorozat,
Bányászat, 33., 1986. 1-4. füzet, 241-244. oldal
Tohai István: A Szepessy-barlang Ny-i ágának homokszifonja utáni új részek
feltárása. Lénárt László: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jelentése. = Beszámoló az MKBT 1985. évi tevékenységérõl. Budapest, 106-107.
oldal
Tóth József - Fülöp András: → Fülöp András
Tóth József: A barlangok felmérésébõl. = Karszt- és Bgkut. Táj. 1957. júliusdecember 20-25. oldal
Tóth József: Barlangtérképeink pontossági kategorizálása. = Karszt- és Bgkut.
Táj., 1960. december, 547-551. oldal
Tóth József: Beszámoló a miskolci csoport 1959. évi munkájáról. = Karszt- és
Bgkut. Táj., 1960. március., 108-113. oldal
Tóth József: Elõzetes beszámoló jelentés a miskolci csoport 1959. évi munká-
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járól. = Karszt- és Bgkut. Táj. 1960. március, 108-113. oldal
Tóth József: Sopron környéki barlangok kutatása. = Karszt- és Bgkut. Táj.,
1956. március(tévesen május)-június, 25. oldal
Tóth József: Szpeleokartográfia egységesítésének problémái. = Karszt- és
Bgkut. Táj., 1960. szeptember-október, 401-407. oldal
Újszászi József - Lénárt László: Országos tudományos diákkör konferenciákon jártunk. = Beszámoló az MKBT 1975. második félévi tevékenységérõl.
(1976) 53-54. oldal
Újszászi József - Pethõ Gábor: → Pethõ Gábor
Vadász István - Nagy Zsuzsanna szerk.: XXXIX. Barlangnapok (Bükkhegység, Létrás-tetõ, 1995. június 23-25.). Az MLBE Vándorgyûlési
kiadványa. Miskolc, 1995.
Várszegi Sándor - Kositzky József: Beszámoló a Miskolci Bányász Sportkör
Természetjáró és Karsztkutató Szakosztálya 1964. I. félévi munkájáról. =
Karszt- és Bgkut. Táj., 1964. 5-6., 107-110. oldal
Várszegi Sándor: A Miskolci Bányász SE …. = Karszt- és Bgkut. Táj., 1969.
3., 3. oldal
Várszegi Sándor: A miskolci barlangkutatás múltja és jelene. = Karszt és Barlang, 1974. I., 1-6. oldal (Elhangzott az 1972. évi Barlangnapon, június 17én)
Várszegi Sándor: A miskolci barlangkutatók munkájáról. = Karszt- és Bgkut.
Táj., 1962. március, 26. oldal
Várszegi Sándor: Barlangi értékeink fokozottabb védelmének lehetõségei a
környezetvédelem hatósugarában. Barlangok védelme ankét, MKBT, 1976.,
35-46. oldal
Várszegi Sándor: Barlangkutatás. = Bors. Bány. 1965. október 13.
Várszegi Sándor: Barlangkutató expedíció a Bükkben. = ÉM, 1962. július 13.
Várszegi Sándor: Beszámoló jelentés a Miskolci Bányász SK. Természetjáró és
Karsztkutató Szakosztály 1965. évi munkájáról. = Karszt- és Bgkut. Táj.,
1966., 23-24. oldal
Várszegi Sándor: Beszámoló jelentés a Miskolci Bányász SK. Természetjáró és
Karsztkutató Szakosztály 1966. évi munkájáról. = Karszt- és Bgkut. Táj.,
1967., 28-29. oldal
Várszegi Sándor: Eltûnõ vízcseppek nyomában. A Bükk barlangkutatóiról. =
ÉM, 1964. október 1.
Várszegi Sándor: Felfedezõ úton a föld alatt. = Bors. Bány., 1963. február 27.
Várszegi Sándor: Karsztkutatók a jó és "olcsó" miskolci vízért. = ÉM, 1964.
január 2.
Várszegi Sándor: Új szakaszt tártak fel a miskolci kutatók a Létrási-Víznyelõbarlangban. = Karszt- és Bgkut. Táj., 1963. január-február, 31. oldal
Veres Lajos - Olasz József: Király-zsomboly. Bejárási útmutató a Karszt- és
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Barlangkutatók I. Országos Tudományos Diákköri Találkozója tanulmányútjaihoz, NME-MKBT kiadvány, Miskolc, 1978., 11-14. oldal + térkép
Veres Lajos - Schneidler Judit: A Király Lajos-barlang üledékföldtani vizsgálata. = A Nehézipari Mûszaki Egyetem Közleményei, I. sorozat, Bányászat,
33. (1986.) kötet, 1-4. füzet, 103-116. oldal
Veres Lajos: A bükki barlangokról és sziklaalakzatokról származó információk
adatlapos beszerzése, lyukkártyás tárolása és számítógépes feldolgozása. XV.
Országos Tud. Diákköri Konferencia Mûsz. Tud. Szekció. Összefoglaló.
1981., 6., Miskolc
Veres Lajos: A Király Lajos-barlang vizsgálata. XV. Országos Tud. Diákköri
Konf. Mûsz. Tud. Szekc. Összefoglaló. 1981., 7., Miskolc
Veres Lajos - Virág Zoltán - Lénárt László - Grill József - Olasz József: Bejárási útmutató a Karszt és Barlangkutatók I. Országos Tudományos Diákköri Találkozójához. NME-MKBT kiadvány, Miskolc, 1978., 17 oldal + 7
térkép
Virág Zoltán: István-lápai-barlang. = Bejárási útmutató a Karszt- és Barlangkutatók I. Országos Tudományos Diákköri Találkozója tanulmányútjaihoz,
NME-MKBT kiadvány, Miskolc, 1978., 14-17. oldal + térkép
Virág Zoltán: István-lápai-barlang. = Az NME Közleményei I. sorozat,
Bányászat 28. 1980., 3-4. füzet, 133-138. oldal
Zámpory Vilma - Kuchta Gyula - Oswald György: → Oswald György
Kéziratok
Apró Zoltán - Kovács Zsolt: A Fecske-lyuk nevû karsztüreg (Miskolc-Tapolca,
Várhegyi felhagyott mészkõbánya) geodéziai felmérése és térképezése (A
Geokomplex Kft. megbízásából készült jelentés, 1995.)
Apró Zoltán - Kovács Zsolt: Szamentu-barlang. Természeti állapotfelvételi
jelentés (Csak adatlap). A KTM Barlangtani Intézete részére, 1993.
Apró Zoltán: A "Szinva-barlang" - elmélkedés egy bükki lehetõségrõl. = Az
MLBE Évkönyve, 1998.
Apró Zoltán: A Jáspis-barlang feltárása a Bükkben. TDK dolgozat, 1995.
Apró Zoltán: A lejtõk szerepe az oldásos töbrök fejlõdésében (2002)
Balás Anna: Bemutatkozik a debreceni barlangkutató csoport. = Szpeleológia
folyóirat, NME, Miskolc, 1975., Próbaszám
Balás László: Az Istvánlápai zsomboly térképezése. = Szpeleológia folyóirat,
NME, Miskolc, 1975., Próbaszám
Balla Béláné - Kiss János - Kovács Zsolt - Lénárt László - Nagy Zsuzsanna
- Timkó Attila: Szórványos denevérészleléseink. = Az MLBE Évkönyve,
1989.
Balla Béláné - Lénárt László - Nagy Zsuzsanna: A 10. Nemzetközi Szpeleo-
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lógiai Kongresszuson való részvételünk. = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Balla Béláné - Lénárt László - Timkó Attila: → Timkó Attila
Balla Béláné - Lénárt László: A denevérek számának változása a LétrásiVizes-barlangban 1975-1989 között (az 1989-es budapesti kongresszuson angolul megjelent anyag eredetije). = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Balla Béláné: Recski tanulmányutak. = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Balogh Anikó: A Garadna-völgy környezet- és természetvédelmi problémái
(Középiskolai(?) pályázat, 1995?)
Balogh Anikó: A Garadna-völgy, amely valóban örökség! (Földtani
Örökségünk pályázat, 1996?)
Balogh Anikó: Szpeleobiológiai vizsgálatok. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Balogh Anikó: Zöld Pók. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Balogh Éva - Balogh Tamás - Balogh Tamásné - Láner Olivér: Tábori étrend
- tervezet (1983)
Balogh Tamás - Kuchta Gyula - Láner Olivér: Ismerkedés a Bükkel (Tanulmányok a bükki zsombolykutatók munkájáról., 1954.)
Balogh Tamás - Kuchta Gyula: Jelentés a Felsõsebesvölgyi víznyelõ sózásának eredményérõl (1955. április 13.)
Balogh Tamás - Láner Olivér - Zámpory Vilma: → Zámpory Vilma
Balogh Tamás: A bükki barlangkutatás története (1966)
Bátori Károly - Ducsai Gergely: → Ducsai Gergely
Bátori Károly - Ferenczy Gergely - Nagy Zsuzsanna - Vadász István: Alsóhegyi barlangok beszerelési vázlatai. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Bátori Károly - Kovács Zsolt: A Nagymedve-barlang természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 2001.)
Bátori Károly - Kovács Zsolt: Az Ikertebri-víznyelõbarlang természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 2001.)
Bátori Károly - Vadász István: → Vadász István
Bátori Károly: A Nagymedve-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 2000.
Bátori Károly: Barlangász-találkozó - ¯agañ, Lengyelország. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Bátori Károly: Barlangok lezárási munkái. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Bátori Károly: Barlang-rekonstrukciók. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Bátori Károly: Láner-barlang - A Nyugati-átjáró biztosítása. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Bátori Károly: Létracsere a Szepesi-barlangban. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Bátori Károly: Létrási-Vizes V-ös bejárat(?). = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Bátori Károly: Michele Gortani. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Bátori Károly: Nyári kutatótábor. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Bátori Károly: Nyári tábor. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Bátori Károly: Nyelesgambi-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
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Bátori Károly: Nyelesgambi-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Bátori Károly: Szelek-tábor - Napló. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Bátori Károly: Téli tábor. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Bátori Károly: Vecsem-bükki-zsomboly. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Bereczki László - Szabó Tamás: "A Létrási-Vizes-barlang" címû középiskolai
földrajzi versenydolgozat összefoglalása. = Az MLBE Évkönyve, 1983.
Bíró Zsuzsanna: Záródolgozat. A "Hazánk természetvédelme; a Bükk-hegység
legjelentõsebb karsztos területének barlangi értékei" címû szakdolgozat
(Comenius Tanítóképzõ Fõiskola, Sárospatak) összefoglalója. = Az MLBE
Évkönyve, 1985.
Bodri Gyula - Lénárt László: Cseppköveken és palás kõzetek hasadékain átszivárgó vízmennyiség mérése és összehasonlítása a külszíni csapadékviszonyokkal (MHT Borsodi Csoport Hidrogeológiai Szakosztály Ifjúsági Pályázat, II. hely, 1972.)
Bodri Gyula: A Soltészkerti (mésztufa) akna és az István barlangbeli Vasas akna vízszint emelkedése az 1973-as árvíz alkalmával (MHT Borsodi Csoport
Hidrogeológiai Szakosztály Ifjúsági Pályázat, 1973.)
Borbély Sándor - Oswald György: → Oswald György
Borbély Sándor - Tregele Kálmán: Szakvélemény a Bükkben egy tüdõgondozó
szanatórium vízellátására (Átadva az MHT-nek, 1955.)
Borbély Sándor: A Bükk-hegység területén 1970-1974-ben végzett karszt- és
barlangkutatási munkák összefoglaló tanulmánya (1975., MKBT Adattár)
Borbély Sándor: A Zsombolykutató Munkabizottság eddigi eredményei (1953.
december)
Borbély Sándor: Balesetelhárítás zsombolykutatásnál (1953. augusztus)
Borbély Sándor: Beszámoló jelentés a Magyar Hidrológiai Társaság borsodi
csoportjának karszt- és barlangkutató szakosztálya által 1962. évben idegenforgalmi célból hasznosítható barlangok kutatásáról (1963. május 20.)
Borbély Sándor: Cikk kiegészítés és helyesbítés (Elküldve az Új Világ Szerkesztõségének, 1954. április)
Borbély Sándor: Elõzetes hidrogeológiai vizsgálatok a lillafüredi "Herman
Ottó" cseppkõbarlangban (1962)
Borbély Sándor: Feljegyzés a miskolci barlangkutatók munkájáról (1962. június 8.)
Borbély Sándor: Jelentés a lillafüredi Vesszõs völgyben útépítés közben megnyitott barlang feltárásáról (1962)
Borbély Sándor: Jelentés a szalonnai mészkõbányánál mûvelés közben feltárt
cseppköves barlangokról (1955. április)
Borbély Sándor: Szakvélemény az MHT Miskolci Csoport Zsombolykut.
Szakcsoport által végzett sózási kísérletrõl (1957)
Borbély Sándor: Új aknabarlangrendszer feltárása (Bolhási nyelõ) (1953)
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Böszörményi Péter: Barlangjáró I. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Böszörményi Péter: Hágó kupa - "Fair-play díj". = Az MLBE Évkönyve, 2000.
Bóta Nándor - Kertész Gábor - Veres Imre: Ausztria I. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Bóta Nándor - Schreithofer Nóra: Barlangjáró technikai tanfolyam. = Az
MLBE Évkönyve, 1995.
Bóta Nándor: Láner-barlang bejárat. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Bóta Nándor: Szepesi-barlang létracsere. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Botos Zsolt - Kovács Attila: Tájékoztató és tudnivalók a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 2000. április 15-i Nyílt Napjáról
Botos Zsolt - Kovács Zsolt és társaik: Öszefoglaló jelentés a KTM Barlangtani
Intézete részére a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Szepesi-Lánerbarlangrendszerben végzett 1995. évi térképezési munkáiról (Fofó-ág) (4 térkép, 2 táblázat) - (Az MLBE jelentése a KTM BTI részére. Miskolc, 1996.)
Botos Zsolt - Schreithofer Nóra: Bihar hegység. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Botos Zsolt: "Night Fever" éjszakai futóverseny. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Botos Zsolt: A Létrási-Vizes-barlang térképezési munkálatai. = Az MLBE Évkönyve, 1999.
Botos Zsolt: A Létrási-Vizes-barlang térképezési munkálatai 1998-ban. = Az
MLBE Évkönyve, 1998.
Botos Zsolt: Barlangnap. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Botos Zsolt: Barlangnap '97. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Botos Zsolt: Beszámoló az õszi franciaországi mentõtanfolyamról. = Az MLBE
Évkönyve, 1992.
Botos Zsolt: Erdély. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Botos Zsolt: Lakatos Kupa. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Botos Zsolt: Lakatos Kupa. = Az MLBE Évkönyve, 1999.
Botos Zsolt: Mamet-szakadék Horvátország (Kézirat az MLBE készülõ 2001.
évi Évkönyvéhez)
Botos Zsolt: Night Fever - éjszakai futóverseny. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Botos Zsolt: Nyári tábor. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Botos Zsolt: Téli kutatótábor. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Botos Zsolt: Téli Tábor. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Burdiga Ottó: Túránk az egri várban. = A MEAFC MLBSzCs Évkönyve, 1976.
Burdiga Zsolt - Kertész Gábor - Nagy Zsuzsanna: → Nagy Zsuzsanna
Burdiga Zsolt - Kovács Zsolt: → Kovács Zsolt
Burdiga Zsolt: Föld napi barlangtakarítások - Szepesi-barlang. = Az MLBE
Évkönyve, 1995.
Burdiga Zsolt: Hágó Kupa. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Burdiga Zsolt: Létrási-Vizes-barlang, Adrenalin-kürtõ. = Az MLBE Évkönyve,
1999.
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Burdiga Zsolt: Tonion-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Burdiga Zsolt: Túra az Alpokban. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Csatlós Lóránt: Brno, 1977. május 6-9. = Az MLBSzCs Évkönyve, 1977.
Csomós János: Láner Olivér-barlang takarítás (Kézirat az MLBE készülõ 2002.
évi Évkönyvéhez)
Ducsai Gergely - Bátori Károly: Nagymezõi-hasadékbarlang. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Ducsai Gergely - Kovács Attila: Anna-mésztufabarlang (Természeti állapotfelvételi jelentés a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága részére, MLBE, Miskolc,
2000.)
Ducsai Gergely - Kiss László - Kovács Mátyás - Ozsvári Fruzsina: → Ozsvári Fruzsina
Eördegh Szabolcs: Karszthidrológiai viszonyok fizikai vizsgálata (NME TDK
dolgozat, 1967.)
Erdei Péter: "Lubañska WIPRAWA" '76. = A MEAFC MLBSzCs Évkönyve,
1976.
Farkas János - Láner Olivér - Veit Sándor - Zámpory Vilma: Jegyzõkönyv a
szinvavölgyi karsztárvízrõl (1958. június)
Ferenczy Balázs: Az 1985. évi nyári tábor. = Az MLBE Évkönyve, 1985.
Ferenczy Balázs: Hõmérsékletmérések az Anna-mésztufabarlangban. = Az
MLBE Évkönyve, 1984.
Ferenczy Gergely - Bátori Károly - Nagy Zsuzsanna - Vadász István: → Bátori Károly
Ferenczy Gergely - Kiss János: → Kiss János
Ferenczy Gergely - Kovács Attila: Erdély, 1992. augusztus 31. - szeptember 5.
= Az MLBE Évkönyve, 1992.
Ferenczy Gergely - Nagy Zsuzsanna: Barlangvédelem - Létrási-Vizes-barlang.
= Az MLBE Évkönyve, 1994.
Ferenczy Gergely - Nagy Zsuzsanna: Téli tábor. = Az MLBE Évkönyve,
1992.
Ferenczy Gergely - Nagy Zsuzsanna: Zdiar. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Ferenczy Gergely: A Balekina-barlang víznyomjelzéses vizsgálata. = Az
MLBE Évkönyve, 1995.
Ferenczy Gergely: A Bükk-hegység földtani fejlõdéstörténete (Ismeretterjesztõ
kiadvány, 1994.)
Ferenczy Gergely: A Jáspis-barlang állapotfelvétele (Leadva a Barlangtani
Intézetnek. 1994.)
Ferenczy Gergely: A Jáspis-barlang állapotfelvételi törzslapja (1994)
Ferenczy Gergely: A Jáspis-barlang Heliktites-termi képzõdményeinek
röntgendiffrakciós vizsgálata. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Ferenczy Gergely: A Láner Olivér-barlang kutatása '92-ben. = Az MLBE
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Évkönyve, 1992.
Ferenczy Gergely: A Láner Olivér-barlang térképezése. = Az MLBE
Évkönyve, 1993.
Ferenczy Gergely: A Láner Olivér-barlangban folytatott feltáró tevékenység az
1987-88-as évben. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Ferenczy Gergely: A Láner-barlang Fofó-ágának állapotfelvételi törzslapja
(1995)
Ferenczy Gergely: A Létrási-Vizes-barlang Tavi-ágának mérése. = Az MLBE
Évkönyve, 1986.
Ferenczy Gergely: A lusta-völgyi Nyelesgambi-barlang kutatása. = Az MLBE
Évkönyve, 1992.
Ferenczy Gergely: A Nyelesgambi-barlang feltárása során elõkerült csontmaradványok vizsgálati eredményei. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Ferenczy Gergely: A Savós-tetõi Hétpróba-barlang. = Az MLBE Évkönyve,
1990.
Ferenczy Gergely: A Speizi-víznyelõbarlang beomlott bejáratának újra megnyitása. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Ferenczy Gergely: Alcadi 94. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Ferenczy Gergely: Barlangfeltáró és védelmi tevékenység a Marcel Loubens
Barlangkutató Egyesület elmúlt 10 évében. 1983-1993. = Kézirat, 1993.
szeptember
Ferenczy Gergely: Barlangfeltörések Létrás-tetõn. = Az MLBE Évkönyve,
1996.
Ferenczy Gergely: Barlangvédelem - Szeizmikus mérés a Jáspis-barlangban. =
Az MLBE Évkönyve, 1994.
Ferenczy Gergely: Bontási munkálatok a Láner Olivér-barlangban. = Az
MLBE Évkönyve, 1989.
Ferenczy Gergely: Gyurkó-lápai-barlang (Kézirat a Székely Kinga szerkesztette Magyarország fokozottan védett barlangjai címû könyv számára. 1999.)
Ferenczy Gergely: Jáspis-barlang (Kézirat a Székely Kinga szerkesztette Magyarország fokozottan védett barlangjai címû könyv számára. 1999.)
Ferenczy Gergely: Javaslat a Jáspis-barlang fokozottan védetté nyilvánítására.
= Az MLBE Évkönyve, 1993.
Ferenczy Gergely: Kadlub-feletti-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Ferenczy Gergely: Kecske-lyuk (Kézirat a Székely Kinga szerkesztette Magyarország fokozottan védett barlangjai címû könyv számára. 1999.)
Ferenczy Gergely: Láner Olivér-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Ferenczy Gergely: Magyarázat a Stanul Foncii barlang beszerelési vázlatához.
= Az MLBE Évkönyve, 1992.
Ferenczy Gergely: Mentõtevékenység. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Ferenczy Gergely: Nyelesgambi bontás - 1995. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
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Ferenczy Gergely: Nyelesgambi-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Ferenczy Gergely: Nyelesgambi-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Ferenczy Gergely: Nyelesgambi-barlang bontása. = Az MLBE Évkönyve,
1990.
Ferenczy Gergely: Speizi-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Ferenczy Gergely: Szádelõ-völgy. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Ferenczy Gergely: Szepesi-Láner-barlangrendszer. = Az MLBE Évkönyve,
1994.
Ferenczy Gergely: Szepessy-barlang szifonontúli rész kutatása. = Az MLBE
Évkönyve, 1992.
Ferenczy Gergely: Szirén-barlang (Kézirat a Székely Kinga szerkesztette Magyarország fokozottan védett barlangjai címû könyv számára. 1999.)
Ferenczy Gergely: Tapasztalatszerzés az Aggteleki Nemzeti Parkban. = Az
MLBE Évkönyve, 1995.
Ferenczy Gergely: Téli kutatótábor. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Ferenczy Gergely: Térhatású rajz a Láner Olivér-barlangról. = Az MLBE
Évkönyve, 1992.
Ferenczy Kristóf - Kovács Viktor: Feltáró tevékenység a Létrási-Vizes-barlang Visszhang-termében. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Ficsór Lajos - Ónodi László: → Ónodi László
Ficsór Lajos: A Barlangi Mentõszolgálati tevékenységünk. = Az MLBE Évkönyve, 1983.
Ficsór Lajos: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Barlangi Mentõszolgálata. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Ficsór Lajos: Egyesületünk névsora 1982. december 31-én. = Az MLBE Évkönyve, 1982.
File Ferenc: Kadiè Ottokár bükki barlangkutatásai (Cholnoky Jenõ Karszt- és
Barlangkutatási Pályázat, 1997.)
File Ferenc: Tuskós-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
File Gergely: Benõcsné-barlangja. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Fülöp András - Tóth József: Barlangméréstan (1955)
Fülöp András - Tóth József: Barlangok decimális rendszerezése (1955)
Fülöp András - Tóth József: Beszámoló az MHT Miskolci Csoport Zsombolykutató Szakosztály nyári kutatómunkájáról (1956. szeptember)
Fülöp András - Tóth József: Beszámoló jelentés az 1955-ben, Sopron környékén végzett barlangkutatási munkáról (1956. január)
Furdi Péter: Fenyves-réti-víznyelõ. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Furdi Péter: Mentés a Vizes-ben. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Galán Mihály - Kovács Attila - Suga Norbert - Veres Imre: → Kovács Attila
Galán Mihály - Nagy Zsuzsanna: A Láner-barlang bejárati szakaszának biztosítása. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
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Galán Mihály: A Balekina-barlang lezárása illetve bejárat-biztosítása. = Az
MLBE Évkönyve, 1998.
Galán Mihály: A Cserszegtomaji Országos Vándorgyûlésen (Barlangnapon)
való részvételünk. = Az MLBE Évkönyve, 1983.
Galán Mihály: A Létrási-Vizes-barlang lezárási munkái. = Az MLBE Évkönyve, 1984.
Galán Mihály: A Magas-kõi Egyenes-barlang feltárása. = Az MLBE Évkönyve,
1999.
Galán Mihály: A Szepesi-barlang lezárási munkáinak mûszaki leírása (1981.
augusztus 20.). = Az MLBE Évkönyve, 1982.
Galán Mihály: Az MKBT XXIX. Vándorgyûlésén való részvételünk Ódorváron, 1984. június 29. - július 1. között. = Az MLBE Évkönyve, 1984.
Galán Mihály: Barlanglezárási terveink. = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Galán Mihály: Beszámoló a Pierre Saint Martin expedícióról. = Az MLBE Évkönyve, 1985.
Galán Mihály: Láner Olivér-barlang járatbiztosítás. = Az MLBE Évkönyve,
1998.
Galán Mihály: Mûszaki leírás a BNP Létrási Kutatóház átalakítási és bõvítési
tervéhez (1993)
Galán Mihály: Mûszaki leírás. Készült a Láner Olivér-barlang lezárási tervéhez
(1989. április 10.)
Galán Mihály: Téli tábor. = Az MLBE Évkönyve, 1984.
Galán Mihály: Új barlang a Kis-fennsíkon. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Geller Tibor: Láner Olivér-barlang III. szifon. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Gonda Gyula - Lénárt László: A tárgyévi munkaterv és végrehajtásának értékelése. = Az MLBE Évkönyve, 1983.
Gonda Gyula: A "Marcel Loubens" Barlangkutató egyesület 1980. évi vagyonmérlege (Miskolc, 1981. május 28.)
Gonda Gyula: A "Marcel Loubens" Barlangkutató egyesület 1980. évi zárszámadása (Miskolc, 1981. május 28.)
Gonda Gyula: Az 1981. évi költségvetés - tervezet (Miskolc, 1981. május 28.)
Gonda Gyula: Jelentés a "Marcel Loubens" Barlangkutató Egyesület 1981. évi
tevékenységérõl. Miskolc, 1982. március 17.
Gonda Gyula: Jelentés az 1980-ban végzett munkánkról. Miskolc, 1981. február 18.
Gonda Gyula: Mentési gyakorlat. = Az MLBE Évkönyve, 1982.
Gyenge Lajos: Barlang- és vízkutatás Diósgyõr-Tapolca felett (1955-60 körül)
Gyenge Lajos: Jegyzõkönyvek a tornanádaskai kutatásról (1958)
Gyöngyi László: Romániában jártunk. Expedíció a "Szelek" barlangjához. =
Szpeleológia folyóirat, NME, Miskolc, 1975., Próbaszám
Gyurkó Péter: 1984-es pénzügyi terveink. = Az MLBE Évkönyve, 1983.
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Gyurkó Péter: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 1985. évi mérlege.
= Az MLBE Évkönyve, 1985.
Gyurkó Péter: Az 1976. évi létrási tábor. = A MEAFC MLBSzCs Évkönyve,
1976.
Gyurkó Péter: Az 1987. évi pénzügyi helyzetünk. = Az MLBE Évkönyve,
1987-88.
Gyurkó Péter: Az 1987. évi pénzügyi terv. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Gyurkó Péter: Az anizuszi mészkõsáv barlangjai (1966)
Gyurkó Péter: Az Egyesület 1986. évi pénzügyi mérlege. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Gyurkó Péter: Barlangász napok a tési fennsíkon. = Az MLBSzCs Évkönyve,
1977.
Gyurkó Péter: Éjféli tábortûz - Kis Attila alias Lajhár emlékére (Vers kézirata
az MLBE 2002. évi Évkönyvéhez)
Gyurkó Péter: Eltávozott barlangászok emlékére (Vers kézirata az MLBE
2002. évi Évkönyvéhez)
Gyurkó Péter: Költségvetési tervünk és tényleges alakulása 1983-ban. = Az
MLBE Évkönyve, 1983.
Gyurkó Péter: Pénzügyi terv 1985-re. = Az MLBE Évkönyve, 1984.
Gyurkó Péter: Sebi emlékére (Gyászbeszéd. Elhangzott 2001. január 6-án, Létrás-tetõn)
Gyúró Lehel: 2001. Lengyelek (Kézirat az MLBE készülõ 2001. évi Évkönyvéhez)
Gyúró Lehel: Alsóhegy, 2002. május (Kézirat az MLBE készülõ 2002. évi Évkönyvéhez)
Hacsa Gyula: Aggteleki csónakfestés. = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Hegedûs Norbert - Kovács Zsolt: → Kovács Zsolt
Hojdák Péter: A Bükk-hegység ékköve: A Jáspis-barlang (Földtani Örökségünk
diákpályázat, 1994.)
Horváth Zsuzsa - Kertész Gábor: Olaszország: Michele Gortani-barlang
(-932 m). = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Horváth Zsuzsa - Nyerges Attila: Totes-Gebirge. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Horváth Zsuzsa: Hágó Kupa. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Horváth Zsuzsa: Ukrajna, 1992. május 30. - június 14. (Dnevnyik - Napló). =
Az MLBE Évkönyve, 1992.
Juhász András - Láner Olivér - Szabó László: → Szabó László
Juhász András: A Lillafüred környéki források sózási és vízmegfigyelési munkái (1964. március, A csoport munkáinak feldolgozása.)
Juhász András: Földalatti erózióbázis feletti víztározási lehetõségek a Bükkben
(Az MHT 1965. májusi karsztkutató ankétjának elõadáskézirata.)
Juhász András: Jelentés az Észak-Magyarországon mûködõ barlangkutató cso-
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portokról (1962. február)
Juhász András: Karsztos területen a beszivárgási hányad (százalék) meghatározásának (számításának) javasolt módja
Kertész Gábor - Bóta Nándor - Veres Imre: → Bóta Nándor
Kertész Gábor - Burdiga Zsolt - Nagy Zsuzsanna: → Nagy Zsuzsanna
Kertész Gábor - Horváth Zsuzsa: → Horváth Zsuzsa
Kertész Gábor: Alpok. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kertész Gábor: Alpok. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Kertész Gábor: Ausztria II. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kertész Gábor: Barlangjáró II. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kertész Gábor: Európa tetején - Mont Blanc: 4807 m. = Az MLBE Évkönyve,
1997.
Kertész Gábor: Filmdokumentáció. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Kertész Gábor: Filmdokumentáció. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kertész Gábor: Filmdokumentáció. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Kertész Gábor: Gortani '98. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Kertész Gábor: Hágó Kupa. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kertész Gábor: Hágó Kupa. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Kertész Gábor: István-látta-kürtõ. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Kertész Gábor: Létrási ház. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Kertész Gábor: Michele Gortani-barlang (-932 m). = Az MLBE Évkönyve,
1997.
Kertész Gábor: Sárlavina Olaszországban. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Kertész Gábor: Speizi-barlang bejárat. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Király Lajos: Felszíni víztározási lehetõségek a Bükkben (Az MHT 1965.
májusi karsztkutató ankétjának elõadáskézirata.)
Kiss János - Balla Béláné - Kovács Zsolt - Lénárt László - Nagy Zsuzsanna
- Timkó Attila: → Balla Béláné
Kiss János - Ferenczy Gergely: A Láner Olivér-(Spirál-)barlang feltárása. = Az
MLBE Évkönyve, 1985.
Kiss János - Ferenczy Gergely: Az 5363, 5371, 5372, 5381, 5391, 5392 és
5393 kataszteri egységek barlangjainak rövid dokumentációja. = A Bükkhegység barlangjainak kezelési tervéhez, a hegység barlangjainak bemutatása, értékeik, veszélyeztetettségük valamint a megóvásuk és megismerésük
érdekében végzendõ kezelõi feladatok egyedi meghatározása témájú kutatási
szerzõdés melléklete (2001)
Kiss János - Nagy Zsuzsanna: → Nagy Zsuzsanna
Kiss János: A Balekina-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Kiss János: A Forrás-völgyi-víznyelõ kutatása (Kézirat az MLBE készülõ 2002.
évi Évkönyvéhez)
Kiss János: A Szepesi-Láner-barlangrendszer takarítása (Kézirat az MLBE ké-
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szülõ 2002. évi Évkönyvéhez)
Kiss János: A Viktória-barlang (5392/36). = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Kiss János: Bontási munkálatok a Kis-fennsíkon. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Kiss János: Csókás-réti-víznyelõ. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Kiss János: Jávorkúti barlang ÉK-i szifon, és utána lévõ új járatrész bejárása
(felfedezése?). = Az MLBE Évkönyve, 1984.
Kiss János: MKBT XXXI. Országos Vándorgyûlés, Budapest, Pál-völgyi kõfejtõ, 1986. június 27-29. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Kiss János: Nagymezõi-hasadékbarlang. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Kiss László - Ducsai Gergely - Kovács Mátyás - Ozsvári Fruzsina: → Ozsvári Fruzsina
Kiss László - Kovács Zsolt - Fedor Ferenc: → Kovács Zsolt
Kóra Károly: Túra a Pod Want¹-barlangban. = Az MLBE Évkönyve, 1985.
Kovács Attila - Botos Zsolt: → Botos Zsolt
Kovács Attila - Ducsai Gergely: → Ducsai Gergely
Kovács Attila - Ferenczy Gergely: → Ferenczy Gergely
Kovács Attila - Galán Mihály - Suga Norbert - Veres Imre: Barlangkutató
expedíció Albániában. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kovács Attila - Kovács Gergely: A Katowice-zsomboly csontjai. = Az MLBE
Évkönyve, 1998.
Kovács Attila - Kovács Zsolt - Vadász István - Veres Imre: → Kovács Zsolt
Kovács Attila - Kovács Zsolt: Provatina expedíció. Görögország, 1991. június
14. (Kézirat az MLBE tervezett évkönyvéhez. 1991)
Kovács Attila - Kovács Zsolt: Terveink a jövõ évre. = Az MLBE Évkönyve,
1998.
Kovács Attila - Kutas Tamás - Kardos László: → Kutas Tamás
Kovács Attila - Nagy Zsuzsanna: → Nagy Zsuzsanna
Kovács Attila - Nagy Zsuzsanna - Vadász István szerk.: → Nagy Zsuzsanna
Kovács Attila - Vadász István szerk.: → Vadász István
Kovács Attila - Veres Imre: → Veres Imre
Kovács Attila szerk.: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Évkönyve,
1998.
Kovács Attila szerk.: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Évkönyve,
1999.
Kovács Attila szerk.: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Évkönyve,
2000.
Kovács Attila: "Barlangjáró I." tanfolyam. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Kovács Attila: (Ismét) Három nap az István-lápai-barlangban. 1992. január 1618. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Kovács Attila: 20 éves a Bükki Nemzeti Park. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Kovács Attila: A "Csodálatos természet" fotókiállítás. = Az MLBE Évkönyve,
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1994.
Kovács Attila: A "Kutatási és túra jelentés"-ek feldolgozásának tapasztalatai. =
Az MLBE Évkönyve, 1994.
Kovács Attila: A Dolomitbányai-beszakadás. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kovács Attila: A Kecske-lyuk "meztelen hullája". = Az MLBE Évkönyve,
1995.
Kovács Attila: A klasszikus karszt: Szlovénia barlangjaiban. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Kovács Attila: A Nagykõmázsai-kõfejtõ barlangja. = Az MLBE Évkönyve,
1996.
Kovács Attila: Abisso Paolo Roversi (OK 3) - élménybeszámoló a túráról. = Az
MLBE Évkönyvének melléklete, 1998.
Kovács Attila: Alpok - Mont Blanc. = Az MLBE Évkönyve, 2000.
Kovács Attila: Az 1998. évi terveink. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Kovács Attila: Az egyesület az Interneten. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Kovács Attila: Az Upponyi-szoros barlangjaiban. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Kovács Attila: Barlangnap '98 - Aggtelek. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Kovács Attila: Barlangnap Cserszegtomajon. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Kovács Attila: Barlangos hétvége a Gerecsében. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Kovács Attila: Bihar (Kézirat az MLBE készülõ 2002. évi Évkönyvéhez)
Kovács Attila: Búvárakció a Szepesiben. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Kovács Attila: Búvármerülés a Szepesiben. = Az MLBE Évkönyve, 1999.
Kovács Attila: Eger: Bik-bérc. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Kovács Attila: Encs Péter keresése. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kovács Attila: Esküvõ az Anna-barlangban. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kovács Attila: Esztramos. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Kovács Attila: Fenyvesréti-víznyelõ. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kovács Attila: Fotózás a lillafüredi idegenforgalmi barlangokban. = Az MLBE
Évkönyve, 1998.
Kovács Attila: Franciaország, Arith, 1992. április 21-26. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Kovács Attila: Hajnóczy-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Kovács Attila: Három nap az István-lápai-barlangban (1990. február 22-25.). =
Az MLBE Évkönyve, 1990.
Kovács Attila: Hulla a Sziklában. = Az MLBE Évkönyve, 1999.
Kovács Attila: Kiegészítés az Anna-barlang természeti állapotfelvételi nyilvántartólapjához. = Az MLBE Évkönyve, 2000.
Kovács Attila: Kirándulás a Lengyel-Tátrában, barlangokkal. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Kovács Attila: Kutatásvezetõi tanfolyam. Pusztamarót, 1991. július 27. - augusztus 4. (Kézirat az MLBE tervezett évkönyvéhez. 1991.)
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Kovács Attila: Lilla-barlang (Kézirat a Székely Kinga szerkesztette Magyarország fokozottan védett barlangjai címû könyv számára. 1999.)
Kovács Attila: Lujza mackó keresése. = Az MLBE Évkönyve, 1999.
Kovács Attila: Maxi. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Kovács Attila: Montenegro. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Kovács Attila: Nagy-mogyorós-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Kovács Attila: Nyári kutatótábor. = Az MLBE Évkönyve, 1999.
Kovács Attila: Összefoglalás - beszámoló 1999-rõl. = Az MLBE Évkönyve,
1999.
Kovács Attila: Összefoglalás - beszámoló 2000-rõl. = Az MLBE Évkönyve,
2000.
Kovács Attila: Összesítés hazai túráinkról. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Kovács Attila: Összesítés külföldi túráinkról. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Kovács Attila: Pitykó-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Kovács Attila: Pitykó-barlang, Szlovákia. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kovács Attila: Radonkoncentráció-, vízhozam-, csepegés-, hõmérsékletmérés.
= Az MLBE Évkönyve, 1994.
Kovács Attila: Rejtek-gerinci víznyelõ. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Kovács Attila: Remete-szurdok. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Kovács Attila: Szlovák túrák. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Kovács Attila: Szlovákia. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Kovács Attila: Szlovákiai barlangi túra, 1989. szeptember 21-24. = Az MLBE
Évkönyve, 1989.
Kovács Attila: Szlovén vendégek Lillafüreden. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Kovács Attila: Szlovénia. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Kovács Attila: Tájékoztató (és zárójelentés) a Csirke-barlang feltárásáról. = Az
MLBE Évkönyve, 1999.
Kovács Attila: Túrák az Aggteleki karszton. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Kovács Attila: Upponyi hegység: Damasa-szakadék. = Az MLBE Évkönyve,
1994.
Kovács Attila: Vénusz-barlang (Kézirat a Székely Kinga szerkesztette Magyarország fokozottan védett barlangjai címû könyv számára. 1999.)
Kovács Attila: Wojcieszów - "Z³oty Karabinek". = Az MLBE Évkönyve, 2000.
Kovács Gergely - Kovács Attila: → Kovács Attila
Kovács Mátyás - Ducsai Gergely - Kiss László - Ozsvári Fruzsina: → Ozsvári Fruzsina
Kovács Mátyás - Vadász István: → Vadász István
Kovács Mátyás: A Speizi-barlang aktív nyelõje. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Kovács Mátyás: Föld napi barlangtakarítások - Létrási-Vizes-barlang. = Az
MLBE Évkönyve, 1995.
Kovács Mátyás: Téli túra a Tátrában. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
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Kovács Mátyás: V. Lakatos Kupa '98. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Kovács Viktor - Ferenczy Kristóf: → Ferenczy Kristóf
Kovács Zsolt - Apró Zoltán: → Apró Zoltán
Kovács Zsolt - Balla Béláné - Kiss János - Lénárt László - Nagy Zsuzsanna
- Timkó Attila: → Balla Béláné
Kovács Zsolt - Bátori Károly: → Bátori Károly
Kovács Zsolt - Botos Zsolt és társaik: → Botos Zsolt
Kovács Zsolt - Burdiga Zsolt: A Fecske-lyuk természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 1999.)
Kovács Zsolt - Burdiga Zsolt: A Kis-Kõháti-zsomboly természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 1999.)
Kovács Zsolt - Burdiga Zsolt: A Lilla-barlang természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 1999.)
Kovács Zsolt - Burdiga Zsolt: A Nagykõmázsa-völgyi-víznyelõ-barlang természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 1999.)
Kovács Zsolt - Burdiga Zsolt: A Szent István-barlang természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 1999.)
Kovács Zsolt - Burdiga Zsolt: A Szirén-barlang természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 1999.)
Kovács Zsolt - Burdiga Zsolt: A Vénusz-barlang természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 1999.)
Kovács Zsolt - Burdiga Zsolt: A Viktória-barlang természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 1999.)
Kovács Zsolt - Fedor Ferenc: A Csemetekerti-víznyelõ természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 2001.)
Kovács Zsolt - Hegedûs Norbert: A Borókás-tebri 1. sz. víznyelõ-barlang természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére,
2001.)
Kovács Zsolt - Hegedûs Norbert: A Cseresznyés-barlang természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 2001.)
Kovács Zsolt - Hegedûs Norbert: A Cubákos-barlang természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 2001.)
Kovács Zsolt - Hegedûs Norbert: A Kis-mogyorós-víznyelõbarlang természeti
állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 2001.)
Kovács Zsolt - Hegedûs Norbert: A Speizi-barlang természeti állapotfelvételi
jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 2001.)
Kovács Zsolt - Hegedûs Norbert: A Szivárvány-barlang természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 2001.)
Kovács Zsolt - Hegedûs Norbert: Az Útmenti-víznyelõbarlang természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 2001.)
Kovács Zsolt - Kiss László - Fedor Ferenc: A Galuzsnya-oldali-zsomboly ter-

330

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

50 év barlangkutatás

mészeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére,
2001.)
Kovács Zsolt - Kiss László - Fedor Ferenc: A Kajla-bérci-zsomboly természeti
állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 2001.)
Kovács Zsolt - Kiss László - Fedor Ferenc: A Kiskút-lápai-zsomboly természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 2001.)
Kovács Zsolt - Kiss László - Fedor Ferenc: A Szarvasetetõi-víznyelõbarlang
természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére,
2001.)
Kovács Zsolt - Kovács Attila - Vadász István - Veres Imre: Nagykõmázsaoldali-zsomboly (Danó-lyuk) - Jelentés, térképek és fotódokumentáció a
Bükki Nemzeti Park részére, MLBE, Miskolc, 2000.
Kovács Zsolt - Kovács Attila: → Kovács Attila
Kovács Zsolt - Lénárt László: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület
1986. évi munkaterve. = Az MLBE Évkönyve, 1985.
Kovács Zsolt - Lénárt László: A Spirál-barlangi munkálatok. = Az MLBE
Évkönyve, 1984.
Kovács Zsolt - Lénárt László: Az Egyesület 1987. évi munkaterve. = Az
MLBE Évkönyve, 1986.
Kovács Zsolt - Lénárt László: Munkatervünk 1987-re. = Az MLBE Évkönyve,
1987-88.
Kovács Zsolt - Lénárt László: Terveink és teljesítésük. Az 1986. évi munkaterv. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Kovács Zsolt - Lénárt László: Tevékenységünk számokban. = Az MLBE Évkönyve, 1982.
Kovács Zsolt - Lénárt László: Vendégeink. = Az MLBE Évkönyve, 1983.
Kovács Zsolt - Nagy Zsuzsanna - Révész Rita: Barlangi leszállások/munkaórák száma a kutatási jelentések alapján. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Kovács Zsolt - Nagy Zsuzsanna - Révész Rita: Túráink megoszlása barlangonként (alkalom/óra) a kutatási jelentések alapján. = Az MLBE Évkönyve,
1987-88.
Kovács Zsolt - Ónodi László: → Ónodi László
Kovács Zsolt - Vadász István - Veres Imre és társaik: Jelentés a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Miskolc-Tapolcai Barlangfürdõben végzett
geodéziai mérési és térképezési munkájáról (A Karsztvízgazda Bt. számára
készült jelentés, térképek. Miskolc, 1997.)
Kovács Zsolt - Veres Imre: A Király Lajos-zsomboly természeti állapotfelvételi jelentése (A KTM Barlangtani Osztálya részére, 2001.)
Kovács Zsolt: A Balekina-barlang (5372/95) térképezése. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Kovács Zsolt: A Balekina-barlang állapotfelvételi törzslapja (Csak adatlap,
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1993.)
Kovács Zsolt: A Balekina-barlang kutatásának eredményei. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Kovács Zsolt: A Bükk-hegység földtani irodalma. = Számítógépes adatbázis.
Kézirat, 1992.
Kovács Zsolt: A Bükk-hegység jelentõsebb barlangjai. = Az 50 méternél
hosszabb barlangok elhelyezkedésének, kiterjedésének ábrázolása. Részjelentés, 1994.
Kovács Zsolt: A Bükk-hegység jelentõsebb barlangjainak legalapvetõbb jellemzõi. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Kovács Zsolt: A Bükki Barlangkutatásért Alapítvány görögországi expedíciójának útvonala - Tájékoztató kiadvány, 1991.
Kovács Zsolt: A Fecske-lyuk felmérése, morfológiai és földtani áttekintése. =
Az MLBE Évkönyve, 1995.
Kovács Zsolt: A Fekete-barlang állapotfelvételi törzslapja (Csak adatlap, 1993.)
Kovács Zsolt: A Kajla-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1984.
Kovács Zsolt: A Kühne Andor-barlang térképezése. = Az MLBE Évkönyve,
1996.
Kovács Zsolt: A Láner Olivér-barlang (Spirál-barlang) felmérésének helyzete. =
Az MLBE Évkönyve, 1986.
Kovács Zsolt: A Létrási-Vizes-barlang Y-ág törmelékes üledékrétegsor vizsgálata szemcseméret-eloszlás statisztikai paraméterei alapján (Összefoglalás). =
Az MLBE Évkönyve, 1989.
Kovács Zsolt: A Lillafüred, Erzsébet sétány 7. számú ház mésztufaüregeinek
térképezése. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Kovács Zsolt: A Miskolc-Tapolcai Tavas-barlang természeti állapotfelvételi jelentése (1999)
Kovács Zsolt: A Miskolc-Tapolca, Várhegyi felhagyott mészkõbánya részletes
földtani térképezése (A Geokomplex Kft. megbízásából készült jelentés,
1995.)
Kovács Zsolt: A Nagykõmázsa-oldali-zsomboly térképezése, természeti állapotértékelése. = Az MLBE Évkönyve, 2000.
Kovács Zsolt: A Nagymogyorós-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1984.
Kovács Zsolt: A Provatina-zsomboly bejárása (1991)
Kovács Zsolt: A Szepesi-barlang állapotfelvételi törzslapja (Csak adatlap,
1993.)
Kovács Zsolt: A Szepesi-Láner-barlangrendszer térképezése. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Kovács Zsolt: A Szepessy- (Létrás-tetõi-) barlang (5372/3). = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Kovács Zsolt: Alaprajz részlet a Létrási-Vizes-barlang Vértes-ágáról. = Az
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MLBE Évkönyve, 1992.
Kovács Zsolt: Az egyesület tagjai és vendégei által végzett munkák és leszállások 1984-ben. = Az MLBE Évkönyve, 1984.
Kovács Zsolt: Az egyesület tagjainak leszállásai, munkaórái 1986-ban. = Az
MLBE Évkönyve, 1986.
Kovács Zsolt: B.-A.-Z. megyei egyesületek II. nyílt napja. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Kovács Zsolt: Balekina-barlang (Kézirat a Székely Kinga szerkesztette Magyarország fokozottan védett barlangjai címû könyv számára. 1999.)
Kovács Zsolt: Barlangi munkák a kutatási jelentések alapján. = Az MLBE Évkönyve, 1985.
Kovács Zsolt: Barlangi térképezéseink (1987-88.). = Az MLBE Évkönyve,
1987-88.
Kovács Zsolt: Barlangjáró I. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kovács Zsolt: Barlangkutatói tanfolyam. Létrás-tetõ, 1992. július 4-11. = Az
MLBE Évkönyve, 1992.
Kovács Zsolt: Barlangok természeti állapotfelvétele. = Az MLBE Évkönyve,
1999.
Kovács Zsolt: Barlangok természeti állapotfelvételi munkái - 2001. (Kézirat az
MLBE készülõ 2002. évi Évkönyvéhez)
Kovács Zsolt: Barlangok, ahol jártunk 1986-ban. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Kovács Zsolt: Barlangtérképezés c. TDK dolgozat összefoglalója (I. helyezett).
= Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Kovács Zsolt: Beszámoló az 1996. évi tevékenységeinkrõl. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kovács Zsolt: Erdélyi túránk 1984. július 20-29. között. = Az MLBE
Évkönyve, 1984.
Kovács Zsolt: Felszíni geodéziai mérés és akusztikus módszer alkalmazása a
Szepessy- és a Láner Olivér-barlangok összefüggésének kutatására. = Az
MLBE Évkönyve, 1992.
Kovács Zsolt: Geodéziai mérés és térképezés a Barlangfürdõben (Miskolc-Tapolca). = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Kovács Zsolt: Javaslat a Láner Olivér-barlang fokozottan védett barlangok körébe sorolására (1993)
Kovács Zsolt: Jelentés a Miskolc-Tapolca, Várhegyi felhagyott mészkõbánya
tájrendezési tervéhez kapcsolódó földtani munkákról (4 részjelentés, 6 térkép, 2 táblázat) - A Geokomplex Kft. megbízásából készült jelentés. Miskolc, 1995.
Kovács Zsolt: Kiegészítés a Balekina-barlang természeti állapotfelvételi nyilvántartólapjához. = Az MLBE Évkönyve, 2000.
Kovács Zsolt: Kiegészítés a Létrási-Vizes-barlang természeti állapotfelvételi
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nyilvántartólapjához. = Az MLBE Évkönyve, 2000.
Kovács Zsolt: Kirándulás a Dachstein hegység kiépített barlangjaiba. = Az
MLBE Évkönyve, 1986.
Kovács Zsolt: Kis-Kõháti-zsomboly (Kézirat a Székely Kinga szerkesztette
Magyarország fokozottan védett barlangjai címû könyv számára. 1999.)
Kovács Zsolt: Mikromineralógiai vizsgálatok a Létrási-Vizes-barlang Y-ági törmelékes üledékrétegeibõl. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Kovács Zsolt: Motopilpo. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kovács Zsolt: Nyári tábor '88. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Kovács Zsolt: Részvétel a norwichi (Anglia) környezeti problémákkal foglalkozó nemzetközi konferencián. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Kovács Zsolt: Speizi-barlang (Kézirat a Székely Kinga szerkesztette Magyarország fokozottan védett barlangjai címû könyv számára. 2001.)
Kovács Zsolt: Szepesi-Láner-barlangrendszer (Kézirat a Székely Kinga szerkesztette Magyarország fokozottan védett barlangjai címû könyv számára.
1999.)
Kovács Zsolt: Téli tábor 1985. = Az MLBE Évkönyve, 1985.
Kovács Zsolt: Terepi tevékenységünk számokban. = Az MLBE Évkönyve,
1983.
Kovács Zsolt: Térképezés a Láner Olivér-barlangban (5372/49). = Az MLBE
Évkönyve, 1992.
Kovács Zsolt: Térképezés a Szepesi-barlang Keleti-ágában. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Kovács Zsolt: Térképezés a Szepesi-Láner-barlangrendszerben (a Fofó-ág és
környéke). = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Kováts Nóra: A denevérek száma a Létrási-Vizes-barlangban. = Az MLBE Évkönyve, 1985.
Kováts Nóra: A denevérek száma a Létrási-Vizes-barlangban. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Kováts Nóra: Denevérek ökológiai igényei téli álom alatt a Létrási-Vizes-barlangban c. szakdolgozat összefoglalása. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Kováts Nóra: Denevérek ökológiai igényei téli álom alatt címû egyetemi doktori értekezés összefoglalója. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Kováts Nóra: Denevérmegfigyelések. = Az MLBE Évkönyve, 1984.
Kuchta Gyula - Balogh Tamás: → Balogh Tamás
Kuchta Gyula - Balogh Tamás - Láner Olivér: → Balogh Tamás
Kuchta Gyula - Tóth József: → Tóth József
Kuchta Gyula: A barlangok és barlangrészek morfológiája, klímája, növényvilága, valamint a karsztjelenségek kitöltéseinek alaktani, fizikai és biológiai
viszonyai (1969)
Kuchta Gyula: A barlangtudomány fejlõdésének borsodi vonatkozásai (195?)
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Kuchta Gyula: A Csókásréti víznyelõbarlang (1956)
Kuchta Gyula: A Diósgyõr Tapolcai barlang (1955)
Kuchta Gyula: A Gulicskaoldali karszthasadék (1958)
Kuchta Gyula: A Gulicskaoldali üregek (1956)
Kuchta Gyula: A karsztosodás felszíni és földalatti formáinak morfológiai
elemzése. (A karszt- és barlangmorfológia vázlata)
Kuchta Gyula: A karsztosodás folyamata és formái (1. vált.: 1963.; 2. vált.:
1965.)
Kuchta Gyula: A karsztterületek leírásánál alkalmazott formafejlettségi és területi jelölésrendszer - Egységes, morfológiai alapra helyezett formafejlettségi
jelölésrendszer, a barlangleíró (kataszterezõ) munkában (1964-69. között)
Kuchta Gyula: A Kõlyukgalyavölgyi függõleges barlang (1955)
Kuchta Gyula: A Létrástetõ és Jávorkút közötti karsztos terület karsztmorfológiai jellemzése (1965-69. között)
Kuchta Gyula: A mai bükkhegységi barlangkutatás (1955)
Kuchta Gyula: A Szeleta-gerinc déli oldalának kisebb barlangjai
Kuchta Gyula: Az Alsósebesvölgy három forrásának vízvizsgálata (1955)
Kuchta Gyula: Az Egyetemes Tizedes Osztályozás barlangtudományi részének
új, részletes felosztása (1967. október)
Kuchta Gyula: Az Északi-Középhegység keleti szakaszának egyes vulkáni eredetû kõzeteiben keletkezett "karszt"-jelenségek (kb. 1965)
Kuchta Gyula: Az Észak-magyarországi barlangok jegyzéke (1970-73. között,
a Megyei Természetvédelmi Hivatal felkérésére)
Kuchta Gyula: Barlangi üledékek (1960?)
Kuchta Gyula: Barlangrendszertan (1955)
Kuchta Gyula: Bodzás I. zsombolyjellegû töbör (1956) - A bodzásoldali zsombolyjellegû töbör (1958. július 12.)
Kuchta Gyula: Földtani megfigyelések a barlangokban (1. vált.: 1963.; 2. vált.:
1965.)
Kuchta Gyula: Karsztmorfológiai megfigyelések néhány bükki barlangban
(1964-69. között)
Kuchta Gyula: Morfológiai megfigyelések a Kõlyukgalyavölgyi zsombolyban
(1964-1969)
Kuchta Gyula: Morfológiai megfigyelések a Nagykõmázsavölgyi víznyelõbarlangban (1965)
Kuchta Gyula: Nemkarsztosodott kõzetben alakult üregek Borsod-AbaújZemplén megyében (1963)
Kuchta Gyula: Szinvavölgyi barlangok (1960-65 körül)
Kuchta Gyula: Üledékföldtani és florisztikai vizsgálatok céljait szolgáló minták gyûjtési módszere
Kutas Tamás - Kovács Attila - Kardos László: USA: NSS Convention. = Az
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MLBE Évkönyve, 1994.
Láner Olivér - Balogh Éva - Balogh Tamás - Balogh Tamásné: → Balogh
Éva
Láner Olivér - Balogh Tamás - Kuchta Gyula: → Balogh Tamás
Láner Olivér - Balogh Tamás - Zámpory Vilma: → Zámpory Vilma
Láner Olivér - Farkas János - Veit Sándor - Zámpory Vilma: → Farkas
János
Láner Olivér - Juhász András - Szabó László: → Szabó László
Láner Olivér - Lénárt László - Majoros Zsuzsanna: Anna mésztufabarlang
biztonsági vizsgálata (Kopogózás, térképezés, térképkészítés, mérnöki szakvélemény (Átadva a B.-A.-Z. megyei Idegenforgalmi Hivatalnak, 1976.)
Láner Olivér: A barlangkutatás mûhelytitkai (Elõadás kézirat. 1955.)
Láner Olivér: Jelentés a nagykõmázsai próbarobbantások alkalmával észlelt jelenségekrõl (1957. november)
Láner Olivér: Mûszaki leírás a MEAFC Barlangkutató Szakosztályának kutatói
munkáihoz (1967. június)
Láner Olivér: Továbbképzõ tanfolyam. = A MEAFC MLBSzCs Évkönyve,
1976.
László Róbert: Barlangászat (Élménybeszámoló a Jáspis-barlang feltárásáról.
URL: http://www.icell.hu/~rob/caving.html)
Lénárt László - Balla Béláné - Kiss János - Kovács Zsolt - Nagy Zsuzsanna
- Timkó Attila: → Balla Béláné
Lénárt László - Balla Béláné - Nagy Zsuzsanna: → Balla Béláné
Lénárt László - Balla Béláné - Timkó Attila: → Timkó Attila
Lénárt László - Balla Béláné: → Balla Béláné
Lénárt László - Bodri Gyula: → Bodri Gyula
Lénárt László - Gonda Gyula: → Gonda Gyula
Lénárt László - Hakl József - Hunyadi Ilona: Barlangi vizek természetes eredetû radonszintjének vizsgálata. (Összefoglalás). = Az MLBE Évkönyve,
1990.
Lénárt László - Kovács Zsolt: → Kovács Zsolt
Lénárt László - Révész Rita: → Révész Rita
Lénárt László - Láner Olivér - Majoros Zsuzsanna: → Láner Olivér
Lénárt László - Majoros Zsuzsanna: Cseppkõnövekedési vizsgálatok (MKBTnek elküldve, 1975. november)
Lénárt László - Majoros Zsuzsanna: Jelentés a lillafüredi István barlang
"Megfagyott Vízesés" nevû képzõdményének megtisztításáról (B.-A.-Z.
megyei Idegenforgalmi Hivatalnak átadva, 1977. február)
Lénárt László - Majoros Zsuzsanna: Jelentés a lillafüredi István barlang kopogózási munkáiról (B.-A.-Z. megyei Idegenforgalmi Hivatalnak átadva,
1977. február)
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Lénárt László - Majoros Zsuzsanna: Kopogózás az István barlangban (Jelentés a B.-A.-Z. megyei Idegenforgalmi Hivatalnak, 1974. július)
Lénárt László - Majoros Zsuzsanna: Néhány szó a barlangkutatásról (Közlésre leadva a B.-A.-Z. megyei Természetbarát Szövetségnek, 1976.)
Lénárt László - Majoros Zsuzsanna: Szakvélemény az István cseppkõbarlangban az árvíz által okozott károk helyreállítási munkálatairól (1974. november)
Lénárt László - Nagy Zsuzsanna: 1990-es munkatervünk. = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Lénárt László - Nagy Zsuzsanna: Elõadások, diavetítések, kiállítások Egyesületünkben és azon kívül. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Lénárt László - Nagy Zsuzsanna: Irodalmi tevékenységünk. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Lénárt László - Nagy Zsuzsanna: Irodalmi tevékenységünk. = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Lénárt László - Nagy Zsuzsanna: Irodalmi tevékenységünk. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Lénárt László - Nagy Zsuzsanna: Munkatervünk 1988-ra. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Lénárt László - Nagy Zsuzsanna: Munkatervünk 1989-re. = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Lénárt László - Nagy Zsuzsanna: Publikációk. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Lénárt László - Nagy Zsuzsanna: Terveink és teljesítésük. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Lénárt László - Nagy Zsuzsanna: Tudományos munkák. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Lénárt László - Somogyi György: → Somogyi György
Lénárt László - Timkó Attila: Csepegés , hõmérséklet , vízállásmérés, radondetektor-csere és denevérszámlálás a Létrási-Vizes-barlangban. = Az MLBE
Évkönyve, 1987-88.
Lénárt László - Timkó Attila: Szórványos denevérészleléseink és hõmérsékletméréseink. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Lénárt László - Újszászi József: → Újszászi József
Lénárt László szerk.: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Évkönyve,
1982.
Lénárt László szerk.: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Évkönyve,
1983.
Lénárt László szerk.: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Évkönyve,
1984.
Lénárt László szerk.: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Évkönyve,
1985.
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Lénárt László szerk.: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Évkönyve,
1986.
Lénárt László szerk.: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Évkönyve,
1987-88.
Lénárt László szerk.: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Évkönyve,
1989.
Lénárt László szerk.: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Évkönyve,
1990.
Lénárt László szerk.: Az MLBSzCs Évkönyve, 1977.
Lénárt László szerk.: Az MLBSzCs Évkönyve, 1978.
Lénárt László: "A Barlangkutatás" valamint a "Karszt és Barlang" témáinak
összehasonlító vizsgálata (Leadva az MKBT-nek, 1974. november)
Lénárt László: A bányászati tevékenység során feltárt barlangok okozta környezetvédelmi problémák az Esztramos-hegyen. = Környezetvédelmi szakmérnöki diplomaterv, 1990. (Összefoglalása és záró fejezete megjelent az
MLBE Évkönyvében, 1990-ben)
Lénárt László: A barlangi motívumú postai képes levelezõ lapok típusai. = Képes levelezõlap, 1990. április 1-2.
Lénárt László: A barlangi tevékenységünk megoszlása barlangonként. = Az
MLBE Évkönyve, 1989.
Lénárt László: A Bükk barlangjai (A Bükk élettelen természeti értékei c. tervezett könyv barlangos fejezete. 2000. március)
Lénárt László: A Bükk jelentõsebb barlangjainak adatai (Levél dr. Dénes
Györgynek, 1976. július)
Lénárt László: A kongresszusi D1, E2 kirándulások minket érintõ részei. = Az
MLBE Évkönyve, 1989.
Lénárt László: A Létrási Vizes barlang környezetében lévõ mészkõösszlet hézagtérfogata és áteresztõképessége (NME diplomaterv, 1974. május)
Lénárt László: A Létrási-Vizes-barlang állapotfelvételi törzslapja (Csak adatlap, 1993.)
Lénárt László: A Létrási-Vizes-barlang búvár-ági szifonjából elõkerült agyag
termikus elemzése. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Lénárt László: A Létrási-Vizes-barlang földtani szelvényezése és anyagvizsgálati mintavételezése címû ipari megbízás összefoglalója. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Lénárt László: A Létrási-Vizes-barlang komplex barlangtani vizsgálata c.
disszertáció összefoglalása. = Az MLBE Évkönyve, 1983.
Lénárt László: A Létrási-Vizes-barlang komplex barlangtani vizsgálata (Egyetemi doktori disszertáció, 1984.)
Lénárt László: A MEAFC MLBSzCs jelentése az 1975. évi nyári táborról (Átadva MKBT-nek, MEAFC-nak, 1975.)
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Lénárt László: A miskolc-tapolcai alsó (Várhegyi felhagyott) kõbánya barlangjainak térképezése. = Az MLBE Évkönyve, 1982.
Lénárt László: A munkaterv és értékelése. = Az MLBE Évkönyve, 1984.
Lénárt László: A Szent István-cseppkõbarlang állapotfelvételi törzslapja (Csak
adatlap, 1993.)
Lénárt László: Anna-mésztufabarlang (Kézirat a Székely Kinga szerkesztette
Magyarország fokozottan védett barlangjai címû könyv számára. 1999.)
Lénárt László: Ausztria - Tanulmányút. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Lénárt László: Az 1984. évi munkaterv. = Az MLBE Évkönyve, 1983.
Lénárt László: Az 1987. évi tevékenységünk. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Lénárt László: Az 1988. évi tevékenységünk. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Lénárt László: Az Anna (Petõfi) mésztufabarlang biztonsági vizsgálata. = A
MEAFC MLBSzCs Évkönyve, 1976.
Lénárt László: Az Anna-mésztufabarlang állapotfelvételi törzslapja (Csak adatlap, 1993.)
Lénárt László: Az egerszalóki De 42 termálkút mésztufakúpjának védõidom
meghatározása c. ipari megbízás összefoglalója. = Az MLBE Évkönyve,
1987-88.
Lénárt László: Az MHT Borsodi Szervezete Hidrogeológiai Szakosztálya
Karsztvíz Csoportja jelentése az 1975. évi mb.-i, és azokhoz szervesen kapcsolódó munkákról (1975.)
Lénárt László: Az MKBT Ém.-i Ter. Szerv. Létrási-Vizes-barlang munkabizottságának 1976. évi jelentése. = A MEAFC MLBSzCs Évkönyve, 1976.
Lénárt László: Az utóbbi évek barlangi mentései Miskolcon (Leadva dr. Dénes
Györgynek, 1976. július)
Lénárt László: Barlangföldtani bélyeg és képeslap bemutató. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Lénárt László: Barlangi csepegésvizsgálatok a beszivárgás meghatározásához
("Beszivárgás karsztos területen" c. ankét elõadott anyaga, 1975. május)
Lénárt László: Barlangi munkák a kutatási jelentések alapján. = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Lénárt László: Barlangkutató tevékenységünk elismerése. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Lénárt László: Barlangos bélyeg- és képeslapbemutatók. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Lénárt László: Beszámoló az MKBT által szervezett osztrák-német-belga barlangos tanulmányútról. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Lénárt László: Bontási munkák a Tuskós-barlangban és a Létrási-Vizes-barlang
Búvár-ági szifonjában. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Lénárt László: Bontásos barlangkeresés az Esztramoson. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
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Lénárt László: Búcsúbeszéd Láner Olivér temetésén. = Az MLBE Évkönyve,
1985.
Lénárt László: Bükki barlangokból származó üledékminták összehasonlító
vizsgálata (NME TDK dolgozat. I. hely, 1973. december; MFT Ém.-i Csop.
III. hely, 1974. november)
Lénárt László: CO2 mérések a Létrási-Vizes-barlangban. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Lénárt László: Csehszlovákiai barlangtúráim. = Az MLBE Évkönyve, 1985.
Lénárt László: Csepegés-, hõmérséklet-, vízállásmérés, radondetektor csere és
denevérszámlálás a Létrási-Vizes-barlangban. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Lénárt László: Csepegésmérések. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Lénárt László: Csepegésvizsgálat (NME TDK dolgozat, I. hely, 1973. május;
MHT Bors. Csop. Hidrogeol. Szako. Ifj. Pályázat I. hely, 1973. december)
Lénárt László: Csepegésvizsgálat, hõmérséklet- és légnyomásmérés a LétrásiVizes-barlangban (NME TDK dolgozat, III. hely, 1973. december)
Lénárt László: Csepegésvizsgálat, hõmérséklet- és légnyomásmérés a LétrásiVizes-barlangban (orosz, angol összefoglalóval) (Megküldve az MKBT-nek,
1974.)
Lénárt László: Csoportunk külföldi kapcsolatai (1975)
Lénárt László: Denevérészlelés. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Lénárt László: Egyéb tevékenységeink. = Az MLBE Évkönyve, 1982.
Lénárt László: Egyesületi jutalmazások. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Lénárt László: Elismeréseink az MKBT-n belül. = Az MLBE Évkönyve, 198788.
Lénárt László: Elismerések. = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Lénárt László: Elismerések. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Lénárt László: Elõzetes javaslat a B.-A.-Z. megyei Idegenforgalmi Hivatalnak
barlang-album kiadására (1974.)
Lénárt László: Emlékbeszéd dr. Somogyi György (1937-1987) temetésén. = Az
MLBE Évkönyve, 1987-88.
Lénárt László: Emlékmû avató beszéd (Kézirat az MLBE készülõ 2002. évi
Évkönyvéhez. Elhangzott 2002. augusztus 10-én, Létrás-tetõn)
Lénárt László: Feljegyzés ... (az Anna-bg. elõzetes felülvizsgálata) (Átadva a
B.-A.-Z. megyei Idegenforgalmi Hivatalnak, 1976. július)
Lénárt László: Feltáró tevékenységünk. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Lénárt László: Fõtitkári elõterjesztés Szeremley Szabolcs Vass Imre Emlékéremmel való kitüntetésére. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Lénárt László: Gyászbeszéd Kiss Attila alias Lajhár emlékére (Elhangzott
2002. április 12-én)
Lénárt László: Hõmérsékletmérések. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Lénárt László: Irodalmi tevékenység. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
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Lénárt László: István-barlangi térképezés. = Az MLBE Évkönyve, 1982.
Lénárt László: Jelentés a Láner Olivér-(Spirál )barlangban gyûjtött csontmaradványokról. = Az MLBE Évkönyve, 1985.
Lénárt László: Karszt- és barlangtani alapkutatás. = Az MLBE Évkönyve,
1992.
Lénárt László: Kis barlangászok baráti köre. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Lénárt László: Krím - Odessza, Kaukázus. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Lénárt László: Külsõ megbízásra elvégzett munkák. = Az MLBE Évkönyve,
1989.
Lénárt László: Külsõ szerveknél egyénileg végzett munkák. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Lénárt László: Külsõ szerveknél végzett tevékenységünk. = Az MLBE
Évkönyve, 1985.
Lénárt László: Létrási-Vizes-barlang (Kézirat a Székely Kinga szerkesztette
Magyarország fokozottan védett barlangjai címû könyv számára. 1999.)
Lénárt László: Megbízásos munkák. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Lénárt László: Munkatervünk teljesítése. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Lénárt László: Néhány barlangi elnevezésünkrõl (Leadva az MKBT-nek,
1975.)
Lénárt László: Összefoglalás. = Az MLBE Évkönyve, 1983.
Lénárt László: Összefoglalás. = Az MLBE Évkönyve, 1984.
Lénárt László: Összefoglalás. = Az MLBE Évkönyve, 1985.
Lénárt László: Összefoglalás. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Lénárt László: Összefoglaló az 1988-ban végzett munkánkról. = Az MLBE
Évkönyve, 1989.
Lénárt László: Összefoglaló jelentés a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 1979-1986. évi tevékenységérõl (1987)
Lénárt László: Osztravai tanulmányút, barlanggal. = Az MLBE Évkönyve,
1990.
Lénárt László: Radondetektor csere az Anna-, az István- és a tapolcai Tavasbarlangban, valamint az egyetemi karsztkútban. = Az MLBE Évkönyve,
1987-88.
Lénárt László: Radondetektor csere, csepegés , vízállás- és hõmérséklet-mérés
az Anna-, a Szent István- és a tapolcai Tavas-barlangban, valamint az egyetemi karsztkútban. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Lénárt László: Radondetektor csere, vízállás- és hõmérsékletmérés az Annamésztufa, a Szepessy-, a Szent István- és a tapolcai Tavas-barlangban, valamint az egyetemi karsztkútban. = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Lénárt László: Radonmérések a debreceni ATOMKI-val közösen. = Az MLBE
Évkönyve, 1986.
Lénárt László: Rendszeres tevkenységünk. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
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Lénárt László: Szakmai és egyesületi mûködésem - Szakmai önéletrajz, az
MTESZ szakértõi listára való felkerülés kérelméhez (1988. május 16.)
Lénárt László: Szlovákiában jártam barlangokat fotózni. = A MEAFC
MLBSzCs Évkönyve, 1976.
Lénárt László: Szórványos denevérészleléseink. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Lénárt László: Szórványos denevérmegfigyelések 1986-ban. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Lénárt László: Szpeleológiai elõadások Miskolcon. = Szpeleológia folyóirat,
NME, Miskolc, 1975., Próbaszám
Lénárt László: Szpeleológiai kutatásaink. = Az MLBE Évkönyve, 1985.
Lénárt László: Szpeleológiai tanfolyam (Leadva az MKBT-nek, 1975.)
Lénárt László: Szt. István-cseppkõbarlang (Kézirat a Székely Kinga szerkesztette Magyarország fokozottan védett barlangjai címû könyv számára. 1999.)
Lénárt László: Tagság és tisztségviselõk 1989. december 31-én. = Az MLBE
Évkönyve, 1989.
Lénárt László: Tagság és tisztségviselõk 1990. december 31-én. = Az MLBE
Évkönyve, 1990.
Lénárt László: Tanulmányúton Szlovéniában. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Lénárt László: Tektonikai vizsgálatok a Létrási Vizes barlangban és környezetében (MFT Ém.-i Ter. O. pályázatára, 1975. november)
Lénárt László: Terveink és teljesítésük. = Az MLBE Évkönyve, 1985.
Lénárt László: Tudományos kutatás, feldolgozás. = Az MLBE Évkönyve,
1984.
Lénárt László: Új részek feltárása a Létrási-Vizes-barlangban. = Az MLBE Évkönyve, 1982.
Lénárt László: Vízállás és vízfolyásadatok a Létrási-Vizes-barlangból. = Az
MLBE Évkönyve, 1986.
Lénárt László: Vízvezetõ járatok (barlangok) kialakulására ható tényezõk vizsgálata. Javaslat a karsztosodás mérõszámokkal való kifejezésére (MHT Borsodi Szervezete Hidrogeológiai Szakosztálya Ifjúsági Pályázata, 1975.)
Lénárt László: XXXII. Országos Vándorgyûlés (Barlangnap) Létrás-tetõn. =
Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Liptai Edit - Majoros Zsuzsanna: Barlangok morfológiájára ható tényezõk
vizsgálata (NME TDK dolgozat, 1967.)
Lipták Roland - Nagy Zsuzsanna: → Nagy Zsuzsanna
Lipták Roland: A "Maxi-barlang". = Az MLBE Évkönyve, 1999.
Lukács Balázs: Az Y- (vagy Pala-) barlang (A Földtani Örökségünk pályázat
díjazott dolgozata, 1995.)
Lukács György - Magyar Zsolt: Mit árulnak el a barlangok a Bükk-hegységrõl? (Földtani Örökségünk középiskolás pályázat, 1993.)
Majoros Zsuzsanna - Láner Olivér - Lénárt László: → Láner Olivér
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Majoros Zsuzsanna - Lénárt László: → Lénárt László
Majoros Zsuzsanna - Liptai Edit: → Liptai Edit
Majoros Zsuzsanna: A forrásvölgyi tározó hidrogeológiai viszonyai (NME
szakmérnöki diplomaterv, 1976. május)
Majoros Zsuzsanna: A MEAFC MLBSzCs 1974. évi jelentése. = Szpeleológia
folyóirat, NME, Miskolc, 1975., Próbaszám
Majoros Zsuzsanna: A Nagypétermenykõi-barlangok leírása. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Majoros Zsuzsanna: Barlangi mérési útmutató
Majoros Zsuzsanna: Bükki barlangok (Elõadás, 1973.)
Majoros Zsuzsanna: Érdekességek egy "mesterséges barlangban" (Leadva az
MKBT-nek, 1975.)
Majoros Zsuzsanna: Észrevételek a kutatási engedélyek elbírálási szempontjaihoz (Elküldve az OTvH-nak, 1974. május)
Nagy Flórián: Filmezésben való részvételünk. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Nagy Flórián: Marokkói út. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Nagy János: Az Orion Barlangkutató Csoport 1986. évi jelentése. = Az MLBE
Évkönyve, 1986.
Nagy Zsuzsanna - Balla Béláné - Kiss János - Kovács Zsolt - Lénárt László
- Timkó Attila: → Balla Béláné
Nagy Zsuzsanna - Balla Béláné - Lénárt László: → Balla Béláné
Nagy Zsuzsanna - Bátori Károly - Ferenczy Gergely - Vadász István: → Bátori Károly
Nagy Zsuzsanna - Burdiga Zsolt - Kertész Gábor: Görögország: Visszaút az
Astrakára. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Nagy Zsuzsanna - Ferenczy Gergely: → Ferenczy Gergely
Nagy Zsuzsanna - Galán Mihály: → Galán Mihály
Nagy Zsuzsanna - Kiss János: Barlangvédelem. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna - Kovács Attila - Vadász István szerk.: A Marcel Loubens
Barlangkutató Egyesület Évkönyve, 1995.
Nagy Zsuzsanna - Kovács Attila szerk.: A Marcel Loubens Barlangkutató
Egyesület Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna - Kovács Attila: Nyári kutatótábor. = Az MLBE Évkönyve,
1994.
Nagy Zsuzsanna - Kovács Zsolt - Révész Rita: → Kovács Zsolt
Nagy Zsuzsanna - Lénárt László: → Lénárt László
Nagy Zsuzsanna - Lipták Roland: Jáspis-barlang. = Az MLBE Évkönyve,
1993.
Nagy Zsuzsanna - Veres Imre: Barlangnap 1995 - Létrás-tetõ. = Az MLBE
Évkönyve, 1995.
Nagy Zsuzsanna: "Barlangkutatók a barlangokért" találkozó. = Az MLBE Év-
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könyve, 1994.
Nagy Zsuzsanna: 1986. Nyári tábor. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Nagy Zsuzsanna: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület '87-91 közötti
tevékenysége (Fõtitkári beszámolóhoz, 1992)
Nagy Zsuzsanna: Alapítvány és egyesület a mentõszolgálatért. = Az MLBE
Évkönyve, 1990.
Nagy Zsuzsanna: Állapotfelmérés. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna: Az 1993. évi terveink. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna: Az 1994. évi terveink. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Nagy Zsuzsanna: Az 1995. évi terveink. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Nagy Zsuzsanna: Az év természetfotósa kiállítás. = Az MLBE Évkönyve,
1995.
Nagy Zsuzsanna: Barlangi munkák a kutatási jelentések alapján. = Az MLBE
Évkönyve, 1990.
Nagy Zsuzsanna: Barlangjáró I. tanfolyam. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna: Barlangjáró I. tanfolyam. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Nagy Zsuzsanna: Barlangjáró II. tanfolyam. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna: Barlangvédelem - Jáspis-barlang. = Az MLBE Évkönyve,
1994.
Nagy Zsuzsanna: Barlangvédelem. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Beszámoló a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 199095 közötti tevékenységrõl (Elnöki beszámoló az 1996. évi tisztújító közgyûlésre)
Nagy Zsuzsanna: Beszámoló a pályázaton elnyert összeg elbírálásához. = Az
MLBE Évkönyve, 1989.
Nagy Zsuzsanna: Beszámoló az 1994. évi tevékenységünkrõl. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Nagy Zsuzsanna: Beszámoló az 1995. évi tevékenységrõl (Szórólap)
Nagy Zsuzsanna: Beszámoló az 1995. évi tevékenységrõl. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Nagy Zsuzsanna: Csoportgyûlések. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Csoportgyûlések. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Nagy Zsuzsanna: Csoportrendezvények. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Nagy Zsuzsanna: Denevérészlelési tanfolyam, oktatás. = Az MLBE Évkönyve,
1995.
Nagy Zsuzsanna: Denevérvédelem. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Nagy Zsuzsanna: Egyéb képzések. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Nagy Zsuzsanna: Egyhetes földalatti tábor a Szelek-barlangjában. = Az MLBE
Évkönyve, 1994.
Nagy Zsuzsanna: Életvédelmi korlát készítése a Tuskós- és Kis-Mogyorós-barlangokhoz. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
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Nagy Zsuzsanna: Elõadások. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Elõadások az egyesületben. = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Nagy Zsuzsanna: Erdély - Egyhetes földalatti tábor a Szelek-barlangjában. =
Az MLBE Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna: Felszerelésbõvítés, egyebek. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Nagy Zsuzsanna: Feltáró tevékenység a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület elmúlt tíz évében (1993)
Nagy Zsuzsanna: Filmdokumentáció. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna: Forrásészlelés. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Fotódokumentáció. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna: Gyászbeszéd (Elhangzott Nagy Flórián temetésén, 1993. október 8-án). = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna: Környezet- és Természetvédõ Szervezetek Országos Találkozója - Miskolc. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Nagy Zsuzsanna: Közgyûlés. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Közgyûlés. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Nagy Zsuzsanna: Közgyûlés, vezetõségi gyûlések. = Az MLBE Évkönyve,
1990.
Nagy Zsuzsanna: Levelezés. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Mátra: Csörgõ-lyuk. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Nagy Zsuzsanna: Megbízásos munkák. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Mentõ-alapítvány - Alapító okirat. = Az MLBE Évkönyve,
1990.
Nagy Zsuzsanna: Mentõtevékenység. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna: Morva karszt. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Munkaterv 1992. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Mûszaki tevékenység. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Nyári tábor '87. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Nagy Zsuzsanna: Nyári természetismereti tábor. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Nagy Zsuzsanna: Országos Környezetvédõ Ifjúsági Találkozó. = Az MLBE
Évkönyve, 1995.
Nagy Zsuzsanna: Összefoglalás az 1992. évi tevékenységrõl. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Összefoglalás az 1993. évi tevékenységünkrõl. = Az MLBE
Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna: Ötödször is gyermektábor. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Nagy Zsuzsanna: Pályázat. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Nagy Zsuzsanna: Pályázatok. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Pályázatok. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna: Pályázatot nyertünk el!. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Nagy Zsuzsanna: Propaganda anyagok. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
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Nagy Zsuzsanna: Propaganda anyagok. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna: Rendezvények. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna: Szemétgyûjtési kísérlet a Szent István-barlangban. = Az
MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Szepesi-Láner-barlangrendszer, Speizi-barlang. = Az MLBE
Évkönyve, 1995.
Nagy Zsuzsanna: Szervezeti kapcsolatok. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Szervezeti kapcsolatok. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Nagy Zsuzsanna: Szervezeti kapcsolatok, pályázatok. = Az MLBE Évkönyve,
1994.
Nagy Zsuzsanna: Szervezeti kapcsolatok, pályázatok. = Az MLBE Évkönyve,
1995.
Nagy Zsuzsanna: Táblaavatás Fofó emlékére. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Nagy Zsuzsanna: Táborvezetõi tanfolyam. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Nagy Zsuzsanna: Társadalmi Természetvédelmi Szolgálat. = Az MLBE
Évkönyve, 1987-88.
Nagy Zsuzsanna: Természetismereti gyerektábor. = Az MLBE Évkönyve,
1996.
Nagy Zsuzsanna: Természetismereti gyermektábor. = Az MLBE Évkönyve,
1995.
Nagy Zsuzsanna: Tisztelt Krajecz úr!. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Nagy Zsuzsanna: Versenyek. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Vezetõségi ülés, közgyûlés, egyesületi élet. = Az MLBE
Évkönyve, 1989.
Nagy Zsuzsanna: Vezetõségi ülések. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Vezetõségi ülések. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Nagy Zsuzsanna: Videofelvételek a bükk-fennsíki barlangokról. = Az MLBE
Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: Víznyomjelzés a Létrási-Vizes-barlangban. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Nagy Zsuzsanna: XXXIII. Országos Vándorgyûlés (Barlangnap) Tésen. = Az
MLBE Évkönyve, 1987-88.
Oláh Sándor: Sappada - Jégbarlangtúra. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Oláh Sándor: Szlovákiai barlangász turné. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Ónodi László - Ficsór Lajos: Az egyesület pénzes munkái és a pénz felhasználása. = Az MLBE Évkönyve, 1982.
Ónodi László - Kovács Zsolt: Táboraink. = Az MLBE Évkönyve, 1983.
Ónodi László: A Kinizsi Kupáért kiírt versenyen való részvételünk. = Az
MLBE Évkönyve, 1983.
Ónodi László: Az 1982-es téli tábor. = Az MLBE Évkönyve, 1982.
Ónodi László: Sziklamászó gyakorlatok. = Az MLBE Évkönyve, 1982.
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Örkényi Levente: Horvátország - Mamet-szakadék. = Az MLBE Évkönyve,
2000.
Oswald György - Borbély Sándor: Kutatási terv a lillafüredi Anna barlangi
források szennyezõdésének kivizsgálására (Megküldve az MHT-nek és a
Vízmûveknek, 1958.)
Ozsvári Fruzsina - Ducsai Gergely - Kiss László - Kovács Mátyás: Grossglockner expedíció. = Az MLBE Évkönyve, 1999.
Pethõ Gábor - Újszászi József: Barlangkutatás rádiókip módszerrel (NME
TDK dolgozat, 1974. május)
Pethõ Gábor - Újszászi József: Rádiókip módszer lehetõségei barlangkutatásban. = Szpeleológia folyóirat, NME, Miskolc, 1975., Próbaszám
Ráczi Gyõzõ - Tóth József: Feljegyzés a Garadnavölgyi árvízzel kapcsolatosan
(1958. június 14.)
Repei Róbert: Térképezés a Szepessy-barlang Nyugati-ágában. = Az MLBE
Évkönyve, 1986.
Reusz Géza: A barlangok élõvilága (Összefoglaló). = Az MLBE Évkönyve,
1989.
Reusz Géza: Kínában jártunk. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Révész Rita - Kovács Zsolt - Nagy Zsuzsanna: → Kovács Zsolt
Révész Rita - Lénárt László: Kis barlangászok baráti köre. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Révész Rita: Az 1988. évi gazdasági jelentés. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Révész Rita: Az 1989. évi gazdálkodási terv. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Révész Rita: Az MLBE 1990. évi gazdálkodási mérlege. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Révész Rita: Borbély Sándorra emlékeztünk. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Révész Rita: Nyári tábor 1992. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Révész Rita: Pénzügyi helyzetünk. = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Román Péter: Nagy-Mogyorós-barlang. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Román Renáta: Iskola helyett Erdélyben. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Román Renáta: Kutatótáborban a József-hegyen. = Az MLBE Évkönyve,
1990.
Scheffer János: Alapfokú barlangász tanfolyam. = Az MLBE Évkönyve, 2000.
Scheffer János: Elsõ élményem a Béke-barlangban. = Az MLBE Évkönyve,
2000.
Schreithofer Nóra - Bóta Nándor: → Bóta Nándor
Schreithofer Nóra - Botos Zsolt: → Botos Zsolt
Schreithofer Nóra: Alsó-hegyi barlangász-találkozó. = Az MLBE Évkönyve,
1994.
Schreithofer Nóra: Barlangtúrák Szlovákiában. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Schreithofer Nóra: Erdély. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
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Schreithofer Nóra: Norvégiai túrák barlang nélkül. = Az MLBE Évkönyve,
1997.
Schreithofer Nóra: Norvégiai túra, ezúttal barlanggal. = Az MLBE Évkönyve,
1998.
Schreithofer Nóra: Szlovéniai barlanglátogatások. = Az MLBE Évkönyve,
1994.
Schreithofer Nóra: Túrák a Szelek-barlangjában és a Jád-völgyében. = Az
MLBE Évkönyve, 1994.
Sebestyén István: Beszámoló a II. Tátra Expedícióról. = Szpeleológia folyóirat,
NME, Miskolc, 1975., Próbaszám
Somogyi György - Lénárt László: Abstract. = A "Time-integrated radon measurements in spring and well waters by track technique" elõadás és cikk
(Nuclear Tracks, Vol. 12, Nos 1-6., pp. 731-734, 1986. * Int. J. Radiat. Appl.
Instrum., Part D * Printed in Great Britain.) angol nyelvû kivonata. A Marcel
Loubens Barlangkutató Egyesület Évkönyve, 1985.
Suga Norbert - Galán Mihály - Kovács Attila - Veres Imre: → Kovács Attila
Suga Norbert: Alsó-hegy. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Suga Norbert: Csengõ-lyuk. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Suga Norbert: Lengyel barlangászok Létrás-tetõn. = Az MLBE Évkönyve,
1997.
Suga Norbert: Night Fever - Éjszakai futóverseny. = Az MLBE Évkönyve,
1998.
Suga Norbert: Night Fever. = Az MLBE Évkönyve, 1999.
Suga Norbert: Szlovákiai vendégek. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Szabó József: Létrás-tetõ és környékének geológiai térképe. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Szabó József?: A nyárújhegyi Mekk-barlang (1976?)
Szabó Károly: Zsomboly a hegytetõn. = A MEAFC MLBSzCs Évkönyve,
1976.
Szabó László, Juhász András, Láner Olivér: Javaslat a SzomorúvölgyNyavalyáshegy dolomitterület karszthidrológiai megkutatására. = Az
OFKFV Ém.-i Üzemvezetõsége "Szomorúvölgy-Nyavalyáshegyi
dolomitelõfordulás teljes kutatási terve" anyagának 3. sz. melléklete, 1965.
november 10.
Szabó László: A Bükk vízföldtani viszonyai (Az MHT 1965. májusi
karsztkutató ankétjának elõadáskézirata.)
Szabó László: A Bükk-hegység K-i fennsíkjának tektonikai és hidrogeológiai
viszonyai (1963)
Szabó László: A Népszabadság Fõszerkesztõjének (az aggteleki katasztrófa ügyében, 1966.)
Szabó László: Bükk-hegységi barlangkutatás (1964-65)
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Szabó László: Lillafüred környéki pleisztocén képzõdmények szintezése (1964)
Szabó László: On the correlation and hydrological functions of cave levels in
the Bükk mountains (1965)
Szabó László: Pleisztocén eróziós szintek Lillafüred környékén (Elõadáskivonat, 1966.)
Szabó László: Útijelentés a IV. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszusról
(1966)
Szabó László: Vízvizsgálatok
Szabó Tamás - Bereczki László: → Bereczki László
Szabó Tamás - Fonyi Tamás - Nyéki Attila: Az Y- vagy Pala-barlang (Középiskolás dolgozat, 1984. Elõadva az Oktatási Intézmények Karszt- és Barlangkutató Tevékenységének Tudományos Eredményei címû konferencián is.)
Szabó Tamás: A podóliai gipszkarszton. = Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
Szalai Ferenc: Nyári tábor 1989. = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Szalai Ferenc: Szárdóka K-i bontás. = Az MLBE Évkönyve, 1994.
Szenthe István: Kötél, kötélgyûrû (1970)
Szeremley Géza - Szeremley Szabolcs: A karsztos denudáció és az akkumuláció viszonya a lillafüredi forrásmészkõ képzõdésének szempontjából (NME
TDK dolgozat, 1969.)
Szeremley Szabolcs: A Szamentu-barlang kutatásának múltja. = Az MLBSzCs
Évkönyve, 1977.
Szeremley Szabolcs: A Szepesi-barlang
Szeremley Szabolcs: A Tési fennsíkon ... = A MEAFC MLBSzCs Évkönyve,
1976.
Szeremley Szabolcs: Mongol barlangokban. = Az MLBE Évkönyve, 1986.
Szögeczki László: Kirándulás Nagy-Britanniában. = Az MLBE Évkönyve,
1989.
Szombathy Zoltán - Román Árpád: Vízkémiai vizsgálatok a Létrási-Vizes-barlangban (MHT Borsod. Csop. Hidrogeol. Szako. Ifj. Pályázat, 1976. december)
Szombathy Zoltán: Az NME TDK "Herman Ottó" Karszthidrológiai Szakcsoport 1974. évi jelentése. = Szpeleológia folyóirat, NME, Miskolc, 1975.,
Próbaszám
Szombati Veronika: Pénzügyi helyzetünk 1976-ban. = A MEAFC MLBSzCs
Évkönyve, 1976.
Timkó Attila - Balla Béláné - Kiss János - Kovács Zsolt - Lénárt László Nagy Zsuzsanna: → Balla Béláné
Timkó Attila - Balla Béláné - Lénárt László: Csepegés-, hõmérséklet-, vízállásmérés, radondetektor csere és denevérszámlálás a Létrási-Vizes-barlangban. = Az MLBE Évkönyve, 1989.
Timkó Attila - Balla Béláné - Lénárt László: Kis barlangászok baráti köre. =
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Az MLBE Évkönyve, 1989.
Timkó Attila - Lénárt László: → Lénárt László
Timkó Attila: A 12. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus és svájci körút. =
Az MLBE Évkönyve, 1997.
Tohai István: A Szepessy-barlang Ny-i ágának homokszifonja utáni új részek
feltárása. = Az MLBE Évkönyve, 1984.
Tohai István: Beszámoló a Béke '86 Expedícióról. = Az MLBE Évkönyve,
1986.
Tokár Ferenc: Az Útmenti barlang feltárása. = A MEAFC MLBSzCs
Évkönyve, 1976.
Tóth József - Fülöp András: → Fülöp András
Tóth József - Kuchta Gyula: A Nagykõmázsai víznyelõbarlang (1955)
Tóth József - Kuchta Gyula: A Vártetõi barlangok (1955)
Tóth József - Ráczi Gyõzõ: → Ráczi Gyõzõ
Tóth József: A barlangtérképezésben alkalmazható jelölésrendszer (Megküldve
az MHT-nek és az MTA-nak, 1954.)
Tóth József: Az Alsósebesvölgy három forrásának különleges vizsgálata (1955)
Tóth József: Barlangméréstan (1955)
Tóth József: Feljegyzések a miskolc-tapolcai forrásvíz szennyezõdésével kapcsolatosan (1956)
Tóth Zoltán: Hogyan lettem barlangász?. = A MEAFC MLBSzCs Évkönyve,
1976.
Újszászi József - Lénárt László: Országos tudományos konferenciákon jártunk
(Elküldve az MKBT-nek, 1975.)
Újszászi József - Pethõ Gábor: → Pethõ Gábor
Vadász István - Bátori Károly - Ferenczy Gergely - Nagy Zsuzsanna: → Bátori Károly
Vadász István - Bátori Károly: A Cseresznyés-barlang. = Az MLBE
Évkönyve, 1992.
Vadász István - Kovács Attila - Kovács Zsolt - Veres Imre: → Kovács Zsolt
Vadász István - Kovács Attila - Nagy Zsuzsanna szerk.: → Nagy Zsuzsanna
Vadász István - Kovács Attila szerk.: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Évkönyve, 1996.
Vadász István - Kovács Attila szerk.: A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Évkönyve, 1997.
Vadász István - Kovács Mátyás: Erdély (Bihar hegység). = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Vadász István - Kovács Zsolt - Veres Imre és társaik: → Kovács Zsolt
Vadász István: "Föld Napja" megmozdulás. = Az MLBE Évkönyve, 1997.
Vadász István: Alsó-hegy. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Vadász István: Beszámoló egy 1986. évi NSZK-beli Nemzetközi Táborról. =
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Az MLBE Évkönyve, 1986.
Vadász István: Bükki barlangkataszterek. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Vadász István: Feltáró tevékenységünk a Szepessy-barlangban. = Az MLBE
Évkönyve, 1989.
Vadász István: Szervezetfejlesztõ tréning a Bükkben. = Az MLBE Évkönyve,
1995.
Vadász István: Szlovák túra. = Az MLBE Évkönyve, 2000.
Várszegi Sándor: Feltárások a Kis-fennsíkon. = Az MLBE Évkönyve, 1999.
Veit Sándor - Farkas János - Láner Olivér - Zámpory Vilma: → Farkas János
Veres Imre - Bóta Nándor - Kertész Gábor: → Bóta Nándor
Veres Imre - Galán Mihály - Kovács Attila - Suga Norbert: → Kovács Attila
Veres Imre - Kovács Attila - Kovács Zsolt - Vadász István: → Kovács Zsolt
Veres Imre - Kovács Attila: Abisso Paolo Roversi (OK3) - bejárási útmutató és
beszerelési vázlat. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Veres Imre - Kovács Attila: Beszámoló az 1997. évi tevékenységeinkrõl. = Az
MLBE Évkönyve, 1997.
Veres Imre - Kovács Attila: Összefoglalás - beszámoló 1998-ról. = Az MLBE
Évkönyve, 1998.
Veres Imre - Kovács Zsolt - Vadász István és társaik: → Kovács Zsolt
Veres Imre - Kovács Zsolt: → Kovács Zsolt
Veres Imre - Nagy Zsuzsanna: → Nagy Zsuzsanna
Veres Imre: A Jáspis-barlang beszerelési vázlata. = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Veres Imre: A Kecske-lyuk térképezése. = Az MLBE Évkönyve, 1998.
Veres Imre: A Szepessy-barlang Borsós-ága. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Veres Imre: Az 1996. évi terveink. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Veres Imre: Baradla-barlang Hangverseny-termének betonozása. = Az MLBE
Évkönyve, 1989.
Veres Imre: Barlangjáró I. tanfolyam. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Veres Imre: Beszámoló az 1996. évi tevékenységeinkrõl (Elnöki beszámoló az
1997. évi Közgyûlésre)
Veres Imre: Bükki barlangok beszerelési vázlatai. = Az MLBE Évkönyve,
1992.
Veres Imre: Eszközeink. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Veres Imre: Járatbiztosítás a Szepesi-Láner-barlangrendszerben. = Az MLBE
Évkönyve, 1997.
Veres Imre: Lakatos Kupa. = Az MLBE Évkönyve, 1996.
Veres Imre: Lakatos-Kupa '95. = Az MLBE Évkönyve, 1995.
Veres Imre: Mentõtevékenység. = Az MLBE Évkönyve, 1992.
Veres Imre: Speleoalpin tevékenységünk a Miskolci Egyetemi Sportcsarnoknál.
= Az MLBE Évkönyve, 1987-88.
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Veres Imre: Szepessy-barlang Ny-i ág, Site-kürtõ. = Az MLBE Évkönyve,
1992.
Veres Imre: Taubenloch (Galamb-lyuk). = Az MLBE Évkönyve, 1993.
Veres Lajos: A Király Lajos-zsombolyban végzett földtani munkák ismertetése.
= Az MLBE Évkönyve, 1984.
Vincze Ferenc: Az MKBT XXI. országos vándorgyûlésén jártunk. = A MEAFC
MLBSzCs Évkönyve, 1976.
Vincze Ferenc: Baleset a Jávorkúti-víznyelõ-barlangban. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Vincze Ferenc: Baleset a Szepessy-barlangban. = Az MLBE Évkönyve, 1990.
Virág Ágnes: Búvárok a Szepesiben (1972)
Zámpory Vilma - Balogh Tamás - Láner Olivér: Észrevételek Jakucs László:
Aggtelek c. kiadványához (Megküldve a Sport Lap- és Könyvkiadó Vállalat
Szerkesztõségének, 1957. november)
Zámpory Vilma - Farkas János - Láner Olivér - Veit Sándor: → Farkas János
Zámpory Vilma: A Cubákos-barlang feltárásának története (1964)
Zámpory Vilma: A Kismogyorós feltárásának leírása (1964)
Megjegyzések az Irodalomjegyzékhez:
A lista csak a tudományos és ismeretterjesztõ publikációk, valamint a kéziratok jegyzékét tartalmazza. Kimaradtak a hír jellegû közlések, a "cikkek rólunk",
valamint az egyéb médiában való szereplésünk (rádió, tévé, film). Ez utóbbi lista
összeállításához az eddiginél mélyebb kutatómunkára lesz szükség. Kimaradtak
olyan írások is, melyeket bár közöltünk valahol, de nem a csoport tagjai írták.
Ugyancsak nem szerepelnek az olyan elõadások, amelyek szövege nyomtatásban
nem jelent meg.
A neveknél nem tüntettünk fel tudományos fokozatot, illetve igyekeztünk
ugyanazt a nevet (vagy a lánykorit, vagy a férjezettet) használni.
Egyes cikkek szerzõi a cikkük írása idején nem tartoztak a csoporthoz. A
cikket ennek ellenére azért közöltük, mert vagy az illetõ korábbi csoportbeli
tevékenysége alapján készült, vagy a kutatási területünkhöz kapcsolódó anyagról
van szó, vagy a cikk írása idején a szerzõ ismét szorosabb kapcsolatba került a
csoporttal.
Többszerzõs cikkeknél a kiemelés nem a szerzõket minõsíti, kizárólag a
csoporttagságot jelzi.
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FORRÁSANYAGOK
Naplók
Borbély Sándor naplói
Gyurkó Péter naplója 1962-tõl napjainkig
Kovács Attila felszíni és barlangos túranaplói 1987-2002.
Láner Olivér csoportvezetõi munkanaplója 1967-69.
Lénárt László: Barlangi leszállások. 1969-1991.
Majoros Zsuzsanna csoportvezetõi munkanaplója 1976-79.
Riskó Ágnes fényképes naplói 1994-tõl napjainkig
Szabó László feljegyzései 1960-ban
Szabó László feljegyzései 1960-65-rõl
Tábornapló: 1964., 1965. Vezette: Láner Olivér - Szabó László
Tábornapló: 1968. december 25. - 1971. január 3. Vezette: Zámpory Vilma
Tábornapló: 1968. augusztus 10. - 1971. április 12. Vezette: Zámpory Vilma
Tábornapló: 1971. júl. 9. - 1972. január 2. Vezette: Zámpory Vilma
Háznapló 1986.
Háznapló 1986-87.
Háznapló 1987-1989.
Háznapló 1993. október 30. - 1996. április 3.
Napló (Jelenléti ívek) 1978. november 8. - 1979. augusztus 15.
Napló (Jelenléti ívek) 1979. + mentési beszámoló (Király Lajos-zsomboly,
1979. december 29.)
Napló (Jelenléti ívek) 1981. február 4. - 1983. szeptember 6.
Jelenléti ív: 1977-79., 1981-83., 1983. szeptember 1. - 1988. május 19.,
1988-89.
Jelenléti ív: (töredék) - 1991. június 20. - 1992. szeptember 10.
Munkanapló: 1952. október 16. - 1953. augusztus 5. Vezette: Láner Olivér.
Munkanapló: 1954. január 10. - június 27. Vezette: Láner Olivér és kis részben
Borbély Sándor.
Munkanapló: 1955. január 1. - június 5. Vezette: Szabó László.
Munkanapló: (Soproni részleg) 1955. szeptember 6. - 1956. május 27. Vezette:
Tóth József.
Munkanapló: 1956. szeptember 6. - október 13. Vezette: Tóth József.
Munkanapló: 1956. április 1. - 1958. december 31. Vezette: Láner Olivér és kis
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részben Tóth József, Korényi Endre, Zámpory Vilma, Oswald György,
Molnár Gyula, Gyenge Lajos.
Munkanapló: 1959. január 1. - május 17. Vezette: Láner Olivér és kis részben
Tóth József, Gyenge Lajos, Molnár Gyula, Farkas János, Borbély Sándor,
Korényi Endre, Balogh Tamás, Csoport Csaba.
Munkanapló: 1960. január 3. - augusztus 28. Vezette: Zámpory Vilma.
Napló: 1966. október 21. - 1968. március 29. Felváltva vezették a kutatásvezetõk és a csoportvezetõk.
Napló: 1968. április 5. - 1972. március 30. Vezette: Zámpory Vilma.
Napló: 1972. április 2. - (1977?) Vezette: Zámpory Vilma, késõbb felváltva.
Zsombolyos vendégkönyv: 1966-76.
Jegyzõkönyvek, jelentések
Az MKBT megalakítását kérõktõl összegyûjtött 133 aláírásos nyilatkozat.
Vendégek által aláírt leszállási nyilatkozatok (1967-1977.)
MKBT Ém.-i Ter. Szerv. jelentése a XXI. vándorgyûlésre, 1976: éves; 1976:
kivonatos.
Az MKBT Ém.-i Ter. Osztály (Szervezet) jegyzõkönyvei:
1974. 1 db, 1975. 7 db, 1976. 9 db, 1977. 1 db.
Az MHT 1963. évi jelentése.
Az MHT (Nagymiskolci) Borsodi Csoportja vezetõségi üléseinek jegyzõkönyvei:
1952. 1 db, 1953. 1 db, 1954. 1 db, 1959. 1 db, 1961. 1 db, 1962. 6 db,
1963. 3 db, 1964. 5 db, 1965. 12 db, 1966. 5 db.
A megbeszélések jelenléti ívei:
1952-66.
A csoport jegyzõkönyvei:
1952. 23 db, 1953. 2 db, 1954. 1 db, 1959. 1 db, 1965. 1 db, 1969. 1 db,
1974. 1 db, 1975. 1 db, 1976. 1 db, 1977. 1 db.
Egyedi kutatási jelentések:
1959. 17 db, 1960. 5 db, 1961. 3 db, 1964. 30 db, 1965. 10 db, 1967. 122 db,
1968. 169 db, 1969. 121 db, 1970. 149 db, 1971. 166 db, 1972. 167 db,
1973. 265 db, 1974. 127 db, 1975. 107 db, 1976. 236 db, 1977. 165 db,
1978. 150 db, 1982. 76 db, 1983. 229 db, 1984. 199 db, 1985. 183 db, 1986.
237 db, 1987. 157 db, 1988. 221 db, 1989. 200 db, 1990. 302 db, 1992. 241
db, 1993. 243 db, 1994. 257 db, 1995. 435 db, 1996. 400 db, 1997. 399 db,
1998. 239 db, 1999. 150 db, 2000. 148 db, 2001. 150 db, 2002. 269 db.

354

A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület jubileumi évkönyve

50 év barlangkutatás

Heti összefoglaló kutatási jelentések:
1952. 18 db, 1953. 5 db, 1954. 1 db.
Havi összefoglaló jelentések:
1952. 1 db, 1953. 12 db, 1961. 6 db, 1962. 1 db, 1976. 2 db.
Negyed- és félévi összefoglaló jelentések:
1954. I. n. év, 1959. IV. n. év, 1953. II. félév, 1955. I. félév.
Elõzetes jelentés 1959-rõl, 1976-ról.
Tábori jelentések:
1962. nyári közös tábor (Borbély Sándor)
1964. augusztus 8-23. (Szabó László)
1974. december 24 - január 1. (Erdei Péter)
1975. augusztus 1-15. (Lénárt László)
1976. nyári tábor (Majoros Zsuzsanna)
Éves összefoglaló csoportjelentések:
1952-rõl, 1953-ról, 1956/57-rõl, 1958-ról, 1959-rõl, 1961-rõl, 1962-rõl,
1966-ról, 1968-ról, 1969-rõl, 1970-rõl, 1972-rõl, 1973-ról, 1974-rõl, 1975rõl, 1976-ról, 1980-ról, 1981-rõl.
Több évi összefoglaló jelentés:
1952-58., 1974-75., 1979-86., 1983-93.,, 1987-91., 1991-95.
Évkönyvek:
(1976. tervezett), 1977., 1978., 1980. (jelentés), 1981. (jelentés), 1982.,
1983., 1984., 1985., 1986., 1987-88., 1989., 1990., 1992., 1993., 1994.,
1995., 1996., 1997., 1998., 1999., 2000., (2001. és 2002., elõkészületben).
Internet
A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület honlapja:
http://www.mlbe.hu/
G. Les Seymour (Szabó László) által szerkesztett honlapok:
http://ausmines.PlanetResources.net/
http://karst.PlanetResources.net/
http://www.ausmines.com/
http://www.users.bigpond.com/copperweed/karst/
http://www.users.bigpond.com/copperweed/karstwater/
László Róbert: Barlangászat (1995?), (a szerzõ honlapjáról):
http://www.icell.hu/~rob/
Botos Zsolt "MLBE Fotóalbum" honlapja:
http://www.sodexho-pass.hu/mlbe/fotoalbum/
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Gyúró Lehel "Fotógaléria" honlapja:
http://www.eukom.hu/caver/
Miskolci Városi TV
Riport a "Mont Blanc" után (Vadaspark, Ducsai Gergely, Kovács Mátyás,
2000.)
Riport a "Dolomitok" elõtt (Lillafüred, az összes résztvevõvel, 2001.)
Riport a "Dolomitok" után (Kiss László, Prieszol Eszter, Geller Tibor, 2001.)
Vegyes anyagok
Az 1967-es továbbképzõ tanfolyamunk elõadási anyagai: Karszt és karszthidrológia; A barlangi folyóvizek szakaszai; Útmutató a barlangok geológiai leírásához; Topográfia, térképezés; Útmutató a barlangi bogarak begyûjtéséhez;
Üledékföldtani és florisztikai vizsgálatok céljait szolgáló minták gyûjtési
módszere.
A MEAFC Marcel Loubens Barlangkutató Szakcsoport Alapszabálya (1976)
A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Alapszabálya (tervezet)
A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Alapszabálya (1980? - Meghatározza az egyesületi zászló kiviteli formáját.)
A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Alapszabálya (1992. január 31. Megszûnt a "Miskolc m. j. Városi Tanácsa VB. Igazgatási Osztálya felügyelete" és még néhány más "szocialista" kitétel, de bekerült a "más hasonló"
egyesületi tagságot kizáró feltétel.)
A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Alapszabálya (1996. - Megszûnt a
"más hasonló" egyesületi tagságot kizáró feltétel.)
A Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület Alapszabálya (1998. október 16. A közhasznúvá minõsítés feltételeit kielégítõ változások bevezetése.)
Barlangos önéletrajzok (az MKBT-be való felvételhez, 1959.): Balogh Tamás,
Borbély Sándor, Gyenge Lajos, Korényi Endre, Kuchta Gyula, Láner Olivér,
Lukácsik József, Molnár Gyula, Oswald György, Szabadkay Béla, Tóth
József, Veit Sándor, Zámpory Vilma.
Barlangos önéletrajzok (1983): Galán Mihály, Papp Anikó, Révész Rita, Nagy
Gyula, Szepesi Zsolt, Alajtner László, Tohai István, Ónodi László, Bereczki
László, Szabó Tamás, Márton Levente, Fabó Tamás, Fabó Klára, György
Miklós, Kovács Zsolt, Szekeres József, Hajdú Zsolt, Parázs József.
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MLBE-embléma tervek (1983): Szekeres József, Drozda Sándor, Gyurkó Péter,
Alajtner László (6 drb), György Miklós (5 drb).
Sportegyesületi (MEAFC) tagsági könyvek
Valamint további (MHT, MKBT, Vöröskereszt, stb.) tagsági könyvek, bizonyítványok, magán és hivatalos levelek, igazolások, kikérõk, útielszámolások,
pénzelszámolási bizonylatok, tagdíjelszámolások, névsorok, belépési
nyilatkozatok, tagfelvételi adatlapok, személyi nyilvántartó kartonok.
Név nélküli kéziratok
A "Marcel Loubens" Vándorkupa elméleti kérdései (197?)
A Bolhási-víznyelõbarlang árvízvédelmi terve térképe (1965. május)
A Bükki barlangkutatás (1963 körül)
A Jáspis-barlang lejárati szakaszára és annak lezárására vonatkozó leírás (1993)
A karsztvízveszélyes bányák hidrológiai szolgálatában használatos elnevezések
(1955 körül)
A Vesszõsvölgyi-zsomboly vízösszefüggés vizsgálata. 1965. június
Általános elvek (1970)
Anna (mésztufa) barlang
Az 1965-ös vízföldtani ankét és az 1966-os karsztvízankét 5, ill. 3 elõadásának
kézirata
Az 1968. december 26-31. közötti földalatti tábor (Szepesi-bg.) programterve és
telefonügyelet-füzete
Az MKBT Ém.-i Osztálya ügyrendje (1960)
Az MKBT miskolci csoportjának észrevételei az "Ügyrendi Javaslat"-hoz
(1959. november)
Balekavatás 1993.
Balekavatás 1996.
Barlangászdal fesztivál - pályázat, 1976.
Barlangi elsõbbség (Rangsor, barlangi órák száma alapján. 1967? körül)
Barlangkutató tanfolyam tematikája. (1959. április)
Beszámoló a XXXIX. Barlangnapokról (Létrás-tetõ, 1995)
Beszámoló az 1996. évi tevékenységeinkrõl (1997)
Bolhási víznyelõbarlang, bejárási utasítása
Bolhási-víznyelõ
Bontási munkahely és rakodótér kialakítása. Mûszaki Technológiai Elõírás
(MKBT Ém.-i Csop., 1959)
Bulek avatás
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Elszámolás támogatásról (Létrástetõi kutatótábor, 1996.)
Feljegyzés az MKBT miskolci csoportjának állásfoglalásáról (1959. november)
Hõs eposz a Speizirõl
Javaslat a Speizi-barlang fokozottan védett barlangok kategóriájába sorolásához
Jávorkúti-víznyelõ
Jegyzõkönyv a Garadna-völgy környezet- és természetvédelmi problémái hatósági egyeztetõ tárgyalásáról, 1994. április 20.
Jegyzõkönyv az MKBT Ém.-i Csop. alakuló közgyûlésérõl (1959. január)
Jelentés a fokozottan védett Szepesi-Láner-barlangrendszer újonnan feltárt szakaszai állapotfelvételérõl, felszín alatti kiterjedésének meghatározásáról, valamint fotódokumentációjának elkészítésérõl
Jelentés a létrástetõi munkásházba való betörésrõl. Miskolc, 1969. szeptember 20.
Jelentés a lillafüredi barlangokról (1953. november)
Kutatási útmutató (1970)
Kutatásvezetõre vonatkozó elõírások
Lemondásra felkérõ levél dr. Juhász Andrásnak (1966. június)
MHT miskolci csoportja Karszt- és Barlangkutató Szakosztálya: Ikertebri
víznyelõ barlang (1964)
Munkanapló-kivonatok (1956)
Õsbölény csontok egy bükki zsomboly jégkori kitöltésében (1953 körül)
Összefoglalás az MHT miskolci zsombolykutatóinak Bükk-hegységben végzett
karsztvízkutatásáról (1955)
Összesítõ jelentés az 1958. júniusi esõzések hatásáról. (1958)
Pénzpataki-víznyelõ
Szepesi-barlang Nyugati-ág felmérése (barlangleírás, poligon-táblázat)
Szerzõdéstervezet az MLBE és a BNP között, a Létrási Kutatóház gondnokságba adásáról (1992)
Valószínûségszámítás a forráshozamok értékelésében.
További (külsõ) forrásanyagok
B. Hellebrandt Magdolna: Dr. Saád Andorra emlékezünk - Különnyomat a
miskolci Herman Ottó Múzeum évkönyve XL. kötetébõl, Miskolc, 2001.
Beszámoló jelentés a Mûszaki Egyetem Atlétikai és Futball Club 1975. évi
munkájáról.
Föld Napja 2000. - Miskolci rendezvénysorozat kiadványa.
Jakucs László: Lektori vélemény Lénárt László "Újabb adatok a Bükk-hegység
leghosszabb barlangjának kutatásáról" c. tanulmányáról.
Jakucs László: Szerelmetes barlangjaim - Akadémiai Kiadó, 1993.
Javaslat a Szomorúvölgy-Nyavalyáshegy dolomitterület karszthidrológiai meg-
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kutatására. (Szakvélemény a Lillafüred 1. és 2. sz. fúrásról, ... valamint
kapcsolódó anyagai és mellékletei.) - Teljes anyag, 1965-1966.
Mészáros Károly?: A miskolci barlangkutatás múltja és jelene (1975?)
Mozsáry Péter dr.: A Létrás-tetõi-barlang (Szepessy-zsomboly) szifonja Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató, 1974., 3-4.
Pászthory Valter ügyei - Szabó László: A bûn közelrõl. Minerva, Budapest,
1969., 124-137. oldal
Plózer István: A hazai búvár-barlangkutatás legfontosabb eseményei és eredményei barlangonként (1908-1973) - Karszt és Barlang, 1974., II., 58-65.
oldal
Raffai Kinga szerk.: A Magyar Hidrológiai Társaság Borsodi Területi Szervezetének fél évszázada. 1952-2002.
Várszegi Sándor: Beszámoló a Miskolci Bányász Sportkör Barlangkutató
Csoportjának 1960-tól 1977-ig végzett munkáiról. Készült a Miskolci
Barlangkutatók 25 éves Jubileumi Találkozójára.
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MOZAIKSZÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK
ANP - Aggteleki Nemzeti Park
APEH - Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
B.-A.-Z. - Borsod-Abaúj-Zemplén
BEAC - Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
BEFAG - Borsodi Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság
BNP(I) - Bükki Nemzeti Park (Igazgatóság)
BMTE - Borsod Megyei Természetvédelmi Egyesület
CEC - Commission of the European Communities (Európai Közösségek
Bizottsága)
CERECO - Carpathian Euroregion Conference
COST - Cooperation in Scientific and Technical Research (Tudományos és
Mûszaki Kutatási Együttmûködés; EU projekt)
ÉKF - Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelõség
ÉKÖVÍZIG - Észak-magyarországi Környezetvédelmi es Vízügyi Igazgatóság
ÉMÁSZ - Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat
GATE - Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
GMK - Gazdasági Munkaközösség
HUNGEO - Magyar Földtudományi Szakemberek Világtalálkozója
IGU - International Geographical Union (Nemzetközi Földrajzi Társaság)
ISOKARST - International Workshop on Environmental Isotope Study of Karst
Systems (Karsztrendszerek Környezeti Izotópvizsgálatának Nemzetközi
Tanácskozása)
KABK - Kolozsvári Amatõr Barlangkutató Klub
KÉV - Közlekedési Építõ Vállalat
KISZ - Kommunista Ifjúsági Szövetség
KLTE - Kossuth Lajos Tudományegyetem
KÖJÁL - Közegészségügyi és Járványügyi Állomás
KÖM - Környezetvédelmi Minisztérium
KTM - Környezet- és Természetvédelmi Minisztérium
KVM - Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium
KVSE - Kazincbarcikai Vegyész Sportegyesület
MABEOSZ - Magyar Bélyeggyûjtõk Országos Szövetsége
MAFILM - Magyar Filmgyártó Vállalat
MÁFI - Magyar Állami Földtani Intézet
ME - Miskolci Egyetem
MEAFC - Mûszaki/Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club
MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár
MF - MKBT Mûsorfüzet
MFT - Magyarhoni Földtani Társulat
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MHT - Magyar Hidrológiai Társaság
MIVÍZ - Miskolci Vízmûvek Rt.
MKBT - Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
MLBE - Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület
MLBSzCs - Marcel Loubens Barlangkutató Szakcsoport
MMT - Magyar Meteorológiai Társaság
MTA - Magyar Tudományos Akadémia
MTI - Magyar Távirati Iroda
MTESZ - Mûszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége
MTV - Magyar Televízió
MVFCSV - Miskolci Vízmûvek, Fürdõk és Csatornázási Vállalat
NDK - Német Demokratikus Köztársaság
NME - Nehézipari Mûszaki Egyetem
NSZK - Német Szövetségi Köztársaság
OFKFV - Országos Földtani Kutató és Fúró Vállalat
OKB - Oktatási és Közmûvelõdési Bizottság
OKTH - Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal
OTvH - Országos Természetvédelmi Hivatal
OMBKE - Országos Magyar Bányászati Kohászati Egyesület
SITH - Société Internationale des Techniques Hydrothermales (Nemzetközi
Balneotechnikai Szövetség)
SSC - Speleo Stamps Collector (Barlangos Bélyeggyûjtõk c. nemzetközi
folyóirat)
SZOT - Szakszervezetek Országos Tanácsa
TBCTT - Korányi Frigyes TBC és Tüdõgyógyász Társaság
TDK - Tudományos Diákkör
TIT - Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat
TKM - Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára
TTIT - Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztõ Társulat
URL - Universal Resource Locator (Internetes elérési cím)
VB - Végrehajtó Bizottság
VITUKI - Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet (Központ)
Bors. Bány. - Borsodi Bányász
Bors. Földr. Évk. - Borsodi Földrajzi Évkönyv
Bors. Mûsz. Élet - Borsodi Mûszaki(-Gazdasági) Élet
Bors. Szle. - Borsodi Szemle
DH - Déli Hírlap
Diósgy. Munk. - Diósgyõri Munkás
ÉM - ÉSZAKMAGYARORSZÁG
Ém.-i Ter. Szerv. - Észak-magyarországi Területi Szervezet
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Földr. Ért. - Földrajzi Értesítõ
Hidr. Közl. - Hidrológiai Közlöny
Hidr. Táj. - Hidrológiai Tájékoztató
Id. Táj. - Idegenforgalmi Tájékoztató
Karszt és Bgkut. Táj. - Karszt és Barlangkutatási Tájékoztató
Term. Tud. Közl. - Természettudományi Közlöny
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