
NEMZETKÖZI SZPELEOLÓGIAI KONFERENCIA 
BRNO-BAN (1964. JUNIUS 29-JULIUS 4-IG)

A négy évenkint megrendezett Nemzetközi Szpcle- 
ológia Kongresszusok mellett újabban szinte minden 
évben rendeznek szpeleológiai ,»konferenciát” vagy 
„szimpóziumot” .

Az idén a Csehszlovák Tudományos Akadémia 
Földrajzi Intézete rendezett Nemzetközi Szpeleológiai 
Konferenciát Brno-ban.

A résztvevők száma a kiadott hivatalos jegyzék 
szerint 112 volt, akik 13 ország küldötteiből tevődtek 
össze. A következőkben felsoroljuk az egyes országok 
küldötteinek számát, névszerint megemlítve a neveze
tesebbeket.

Ausztria: 5 (G. Abel, F. Bauer, V. Maurin, J. 
Zötl), Bulgária: 2, Csehszlovákia 54 (az alább emlí- 
•endőkön kívül: L. Blaha, A.Droppa, F. Skrivanek). 
Franciaország: 4 (B. Géze), Görögország: 1 (A. 
Petrochilos), Hollandia: 1, Jugoszlávia: 14 (R. Gos- 
podaric, F. Habe, D. Novak), Lengyelország: 4 
(Zwolinski), Magyarország: 14, Németország (NDK): 
2 (F. Schuster), Olaszország: 2 (C. Finocchario), 
Szovjetunió: 8 (N. Gvozdeckij), Svájc: 2 (M. Audetat, 
A. Bogii).

Magyarországot a következő küldöttek képviselték: 
dr. Balázs Dénes, Cser Ferenc, dr. Dénes György, 
Gádoros Miklós, Gáti Gábor, Müller Ernő, Müller 
Ernőné, Pászthory Valter, Pelikán Pál, Prágai Albert, 
Radó Tamás, id. Schönviszky László és Sobár István.

A konferenciát J. Demek, J. Rauser, V. Panos és 
O. Stelcl vezették és szervezték.

Június 28-án már megérkezett a küldöttségek nagy 
része és a brnói vásárváros 10 emeletes modern palotá
jában megkezdték a konferencia nyomtatványainak 
és a nevet és országot feltüntető jelvényeknek kiosz
tását.

Június 29-én délelőtt 10 órakor volt a hivatalos meg
nyitás. .1. Demek üdvözölte a küldötteket, majd dr. 
.1. Pelisek professzor tartott előadást ,,A csehszlovák 
karsztvidékek kutatásának problematikája és ered
ményei” címmel. A vásárváros központi épületének

vetítőtermében megtartott előadást német francia és 
orosz nyelven szimultán tolmácsolásban is hallgat
hattuk.

Ugyanaznap délben a küldötteket autóbuszokon az 
új városháza fogadótermébe szállították, ahol a brnói 
városi tanács elnöke és a tanács tagjai ünnepélyes 
fogadást adtak tiszteletükre.

A Brnói Nemzetközi Vásár irodaháza, itt bonyolították 
le a konferencia előadásait.
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Délután a bevezető referátumokra került sor: V. 
Panos a középeurópai klímamorfogenetikus területek 
jellegzetes karszttípusairól, F. Quitt: a Morva Karszt 
klimatikus viszonyairól és O. Stelcl: a Morva Karsz- 
ton végzett kutatások alapján a középeurópai karszt
vizek alapvető jellegzetességeiről tartott előadást.

Az első napot a Grand Hotel éttermében tartott 
ünnepi vacsora zárta be, amelyen a küldötteknek 
alkalmuk volt baráti kapcsolataik kialakítására és 
bővítésére.

Június 30-án a karsztgeomorfológiai és karszt- 
hidrológiai, valamint a bioszpeleológiai és klima
tológiai szekció tartotta párhuzamosan előadásait. 
Fste a Néprajzi Múzeum vetítőjében megtekintettük a 
csehszlovák és vendég küldöttek keskenyfilmjeit, 
majd utána a közeli moziban a széles filmeket. A szép 
karsztvidékeket, barlangokat és kutatómunkát be
mutató filmek közül megrázó élményt nyújtott a 
Gouffre de Pierre St. Martin kutatását és M. Loubens 
tragikus halálát megörökítő dokumentumfilm, melyet 
a francia küldöttség mulatott be.

Július 1-én délelőtt karszthidrológiai és karszt
geomorfológiai előadások folytak párhuzamosan. 
Ekkor került sor Cser Ferenc előadására, melyben 
Czájlik I. és Fejérdy J.-nal együtt készített „A kal
ciumkarbonát polimorfiáját igazoló reakciók” c. 
dolgozatát ismertette, majd Gádoros Miklós tartott 
előadást „A barlangi csepegő vizek megfigyelésére 
szolgáló mérőműszerek” címmel. A német nyelven

Hr no szomorú magyar emléke: a spielbergi fellegvárban 
raboskodtak Kazinczy bereue és társai. Emléktábla 

Kazinczy pincebörtönének falán.
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megtartott két előadás iránt élénk érdeklődés mutat
kozott a küldöttek részéről.

A szép számban elhangzott előadásokban a kül
döttek általában saját kutatási területeiken cicit ered
ményeiket és az ezekből levont általános következte
téseket ismertették. Nagy érdeklődés mutatkozott 
a svájci A. Bogii professzor előadása iránt, melyben 
ismert újszerű „keveredési korrózió” elméletét fejte
gette. Az előadások cseh, német, francia, angol és 
orosz nyelven hangzottak el, német nyelvű összefog
lalással.

Délután autóbuszkiránduláson vettünk részt. Meg
tekintettük a közeli Mikulcice melletti régészeti fel
tárásokat, majd vendéglátóink hangulatos estét ren
deztek számunkra egy morva népi csárdában.

Július 2-án kezdődtek a kirándulások, melyek 
három csoportban folytak. Az első csoport egynapos 
kiránduláson a Morva Karszt rendezett és világított 
barlangjait tekintette meg. A második csoport a 
következő két napon az Északmorva Karszt barlang
jait látogatta. Ezeken a túrákon a magyar küldöttség
ből dr. Balázs Dénes vett részt. A küldöttség többi 
tagja ezalatt a harmadik csoporttal háromnapos túrán 
J. Vodicka vezetésével néhány, csak speciális felszere
léssel járható barlangot tekintett meg, illetőleg befeje
zésül ez a csoport is végignézte a legszebb világított 
barlangokat: Punkva (Macocha), Katerinska, Bal- 
carka, Sloup-souivka. Szállásunk a Sloup közelében 
lévő faházas campingben volt és onnan terepjáró 
autóval szállítottak az egyes barlangokhoz. Megtekin
tettük az adamovi kutatócsoport 10 éves fennállása 
alkalmából rendezett kiállítást is.

Legnagyobb élményt a Rudice melletti hatalmas 
víznyelő barlang bejárása nyújtotta. A bejárattól . 
számítva 115 métert ereszkedtünk le négy szakaszban 
vas- és falétrákon, majd mintegy két kilométert 
haladtunk előre a Jcdovnicka patak földalatti medré
ben, időnként szifonkerülö járatokon haladtunk, 
majd a mélyebb részeken gumicsónakkal, egy-kél 
helyen pedig hasoncsúszva jutottunk keresztül az 
alacsony járatokon. Jó szolgálatot tettek a kölcsön
kapott hosszúszárú gumicsizmák, illetőleg gumiruhák. 
Szép cseppköképződményekbcn gyönyörködve halad
tunk előre az egyik óriási teremig. Itt nehezen járható 
szifon zárja el az utat, de még 1 km hosszban ismere
tes a folytatás és most folyik a munka az újabb záró 
szifon áttörésére, hogy elérhessék az ugyancsak ismert 
forrásbarlang, a Byciskála üregét. Az összeköttetést 
vízfestéssel igazolták, de még mintegy két km össze
kötő járat vár feltárásra. A végpont nagy távolsága a 
bejárattól igen megnehezíti a munkát és csak föld
alatti táborokkal tudják megoldani.

A Morva Karszton folyó kutató munka egyébként 
is főleg az ismert barlangok összeköttetéseinek fel
tárására irányul akár vizesbarlangok szifonjainak át
törésével, akár szenilis barlangok eltömödött járatai
nak kiásásával.

Július 4-én este értünk vissza Brno-ba. A küldött
ségek sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodva tér
tek vissza hazájukba. A mintaszerű rendezésért és 
udvarias vendéglátásért köszönet és elismerés illeti a 
Csehszlovák kutatótársakat.

Pászthory Valter
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