
Konferenciát szerveztünk, 1971-ben a Nemzetközi Földrajzi Unió Európai Regionális Konferenciájához 
kapcsolódva nagysikerű Nemzetközi Karsztmorfogenetikai Szimpóziumot rendeztünk, 1972-ben Magyar- 
országon tartottuk meg a Nemzetközi Szpeleológiai Unió II. Nemzetközi Barlangterápiai Konferenciáját,
1973- ban Aggteleken és Jósvafőn népes nemzetközi találkozónk volt az olomouci kongresszus résztvevőivel,
1974- ben Pécsett széles nemzetközi részvétellel folyt le a sikeres „Karszt és Klíma” konferencia, ugyanez év 
őszén Jósvafőn szakmai kerekasztal tanácskozáson vettek részt magyar és csehszlovák karsztkutatók,
1975- ben, felszabadulásunk 30. évfordulóján került sor a „Baradla 150” nemzetközi tudományos konferen
ciára, 1977-ben külföldiek részvételével 111. Barlangklíma Ankétünk megszervezésére, 1978-ban pedig 
nagy sikerrel tartottunk Nemzetközi Karszthidrológiai Szimpóziumot Budapesten a szakmának a világ 
minden részéről összegyűlt legkiválóbb szakembereinek részvételével.

Csupán utalok arra, hogy Társulatunknak jelentős szerepe volt ez elmúlt két évtized során abban is, hogy 
a barlangkutató csoportok nagysikerű feltáró munkájukat legtöbb helyütt szakmai kutatásokkal kapcsolták 
össze, melyeknek szép eredményei már a szakmai beszámolóba kívánkoznak.

Meg kell említenem, hogy Társulatunk keretében alakítottuk meg eredetileg a Barlangi Mentőszolgálat 
szervezetét is, amelynek nagyon sok ember köszönheti az életét (a BMSz, mint operatív szerv, ma a Társulat
tól függetlenül működik).

Én csupán Társulatunk 20 éves szervezeti-szervezési eredményeiből idéztem néhány adatot, a teljesség 
igénye nélkül. Az elmúlt 20 év nagyszerű barlangfeltárási sikereit és szakmai-tudományos eredményeit 
külön beszámoló tekinti át.

Csak szemelvényeket ismertethettem, de még ezek tükrében is joggal lehetünk büszkék eredményeinkre. 
Mindez elsősorban azoknak az érdeme, akik 20 éven át jóban-rosszban kitartottak a Társulat ügye mellett. 
De érdeme ez mai aktív tagjainknak, lelkes aktíváinknak is. .Tisztelet és köszönet mindnyájuknak. És ha 
lesznek, márpedig bizonyosan lesznek áldozatos aktíváink a jövőben is, akkor a következő évtizedekre is 
biztosított Társulatunk töretlen fejlődése és a magyar barlangkutatás további felvirágzása.

Dr. Dénes György 
1082 Budapest 
Üllői út 54. VI. 40.

A  m a g y a r  k a r s z t - és b a r la n g k u t a t á s  

h ú s z é v e s  e r e d m é n y e i
Dr. Böcker Tivadar

Nehéz helyzetben van az ember, amikor a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat keretében végzett 
szakmai munka 20 évi eredményeiről kell számot adnia. Ez a gond nem a tudományos eredmények hiányá
ból fakad, sokkal inkább azok sokrétűségéből és eredményeinek interdiszciplinális jellegéből adódik. 
Karszt- és barlangtudományokkal foglalkozó állami kutatóhely nincs, illetve számos intézmény periférikus 
érdeklődési körébe tartozik Társulatunk profilja. Ebből eredően a jelentős kutatási eredmények lényegé
ben a Társulat keretében végzett munka során realizálódtak.

Társulatunk újjáalakulásakor elfogadott alapszabály — ha nem is a maihoz hasonló megfogalmazásban 
— rögzítette: „A Társulat célkitűzése: barlangok és egyéb karsztjelenségek mindenirányú tudományos 
kutatása, feltárása, vizsgálata és ismertetése.” És e célkitűzéshez Társulatunk mind a mai napig hű maradt. 

A továbbiakban témakörönként kívánok számot adni az elért eredményeinkről:

Barlangok feltárása
Sokszor és sokakban felmerült az a kétség: vajon szakmai eredmény-e egy barlang feltárása? Erre hatá

rozott igennel kell válaszolnunk, hiszen minden tudományos búvárkodás alapja a mi szakterületünkön 
a barlangok felfedezése, feltárása. Társulatunk csoportjai aktív feltáró tevékenysége nyomán évente mintegy 
30 — 35 helyről kapunk jelzést addig ismeretlen üreg, kisebb vagy nagyobb barlang létéről. Ily módon a 
korábban ismertekkel együtt ma a barlangleltár szerint 1318 ismert barlangunk van, míg a potenciális 
barlangok száma becslés szerint eléri a 3000-et.

A feltáró munka eredményeként vált ismertté a Meteor-barlang. A Mátyás-hegyi és a Ferenc-hegyi-barlang 
ismert hossza 2 km-el megnövekedett. A Bükk-hegységben a Létrástetői, a Fekete-barlangot tárták fel cso
portjaink. A Tési-fennsíkon az Álba Regia-barlang és számos más kisebb barlang és üreg feltárása tette 
földtanilag és hidrogeológiailag teljesebbé a Bakony-hegység ismeretét. Az Alsó-hegyen a korábban ismert 
zsombolyok száma 14-ről 120-ra növekedett. A Vecsem-bükki-zsomboly Magyarország legmélyebb akna
barlangjává vált a feltáró expedíciók nyomán. A korábbi 86 méterről 245 méter mélységig tárták fel.
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Eredményes munkát végeztek a vízalatti barlangkutatók, akik a Tapolcai-tavasbarlang vízalatti részét 
térképezték fel. Feltárták a Hévízi-tó forrásbarlangját, és ezzel nagymértékben elősegítették a tó-forrás 
hidrológiai megismerését.

Dokumentációs tevékenység

Az MK.BT megalakulása óta egyik legfontosabb feladata a kutatások eredményeinek megőrzése, rend
szerezése, dokumentálása. Az elmúlt húsz év alatt megtörtént Magyarország barlangkataszteri számfel
osztása a nemzetközileg kialakult rendszerhez kapcsolódva. Elkészült a hazai barlangleltár Bertalan K. 
gondozásában. A Társulat térképtára mintegy 300 barlangtérképet tartalmaz, köztük a Szemlő-hegyi, 
a Mátyás-hegyi, a Tapolcai-tavasbarlang és az Abaligeti-barlang térképeit.

Csoportjaink kutatási tevékenységéről ad számot a könyvtárunkban levő 264 terepjelentés és 300 db éves 
kutatási jelentés. A jelentések színvonalának emelése érdekében a Társulat 1975-től évenként kiírja a „Chol- 
noky Jenő pályázatot” , melynek keretében a legjobb három kutatási jelentést jutalmazza. Egy-egy kataszteri 
körzet szpeleológiai feldolgozása érdekében először 1976-ban írtunk ki kataszterezési pályázatot, majd ez 
évben másodszor került erre sor.

A Társulat évenként megrendezi a fotópályázatát a legjobb barlangi fotók díjazására. 1976 —1977-ben 
megrendeztük a „Barlangok világa” című vándorkiállítást, mely Budapesten és vidéken egyaránt nagy 
sikert aratott. 1976-ban a VII. Spanyol és a 11. Nemzetközi Fotókiállítás tiszteleti nagydíját a Borzsák — 
Prágai szerző pár nyerte el.

A nominológia és terminológia szakterületén már 1959-ben vita indult a karsztnevezéktanról, majd e 
munkaterületen első ízben elkészítette egy társulati bizottság a tíznyelvű karszt- és barlangtani szakszótár 
magyar névanyagát. Felülvizsgálták a legfontosabb hazai barlangok neveit és maghatározták azok helyes 
formáját.

A bibliográfiai bizottság Bertalan K. vezetésével, gondos munkával készítette el a barlangokkal foglalkozó 
írások bibliográfiáját a fellelhető legkorábbiaktól szinte napjainkig.

Barlangterápia és klíma

Társulatunk sokat tett a barlangok klímájának vizsgálata, majd a barlangok gyógyászati felhasználása 
érdekében, valamint annak érdekében, hogy a „gyógybarlang” fogalma bevonult a magyar egészségügybe 
és rendelet szabályozza ezt. E téren Magyarország élhelyet foglal el a világban.

Paleontológia és régészet

Ez az a tudományág, ahol a barlangok kutatása, vizsgálata teremtette meg az önálló szakterület és az 
ennek megfelelő Társulat létrehozását közel 70 évvel ezelőtt. Azóta is és a Társulat újjáalakulása óta is itt 
találtak egymásra a tudósok és a barlangkutatás szerelmesei. Egy-egy paleontológiái vagy régészeti ásatás 
a kutató csoportok sokaságát mozgatja meg. Jelentős ásatások voltak az Esztramos és Jósvafő, Aggtelek 
barlangjaiban. A legeredményesebb minden bizonnyal a Tarkői-kőfülke középső pleisztocén gerinces fauná
jának feltárása volt Jánossy D. irányításával. A mintegy 15 000 lelet tudományos feldolgozása a denevéreken 
kívül 80 gerinces faj maradványait szolgáltatta a középső pleisztocén adott szakaszáról, és ez erről a konti
nensünkön egyedülállóan teljes képet ad.

Régészeti vonatkozásban a csoportok aktív közreműködésével értek el szép eredményeket a Bátori- 
barlangban, a Remete-szurdok beszakadt barlangjában és a Felső-barlangban.

Karszthidrogeológia

Társulatunk tagsága mindig érdeklődéssel fordult a karszthidrogeológia témaköre felé. A cseppkövekről 
csepegő vizek, a cseppkövek és bevonatok színének tanulmányozása, ezek geokémiai és karszthidrológiai 
vonatkozásai, valamint a klimatikai hatásra történő ritmikussága kezdettől a kutatás tárgya volt.

A Társulat tagjai által végzett terepi vizsgálatok, a víznyelők és források közötti összefüggések kimutatása 
pl. a Bükk-hegységben vagy az Aggteleki-karszton jelentős hozzájárulás volt a hegyvidékek hidrogeológiájá- 
nak megismeréséhez, a vízműforrások szennyeződéseinek felderítéséhez.

A feltárt barlangok, zsombolyok kőzettani, szerkezeti tanulmányozása számos, más módon alig be
szerezhető információhoz juttatta a szakembereket. A barlangok elhelyezkedésének, méreteinek statisztikai 
feldolgozása pl. a Dunántúli-középhegységben nélkülözhetetlen volt a vízmozgást megszabó járatméretek 
valószínűségének vizsgálatakor mind a bányászat, mind a vízgazdálkodás területén.

Számos — különösen a karsztvízveszélyes bányászat létkérdését meghatározó — kutatást végeztünk a 
Társulaton belül, így a Dunántúli-középhegység vízforgalmának, a karsztos kőzet áramlástani modelljének, 
a vízáramlás dinamikájának tanulmányozása; a Hévízi-tó és a bauxitbányászat víztelenítése közötti kap
csolat volt e vizsgálatok célja.
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Különböző intézmények felkérésére bekapcsolódtak a társulati munkacsoportok egyes területek víz
ellátásának, vízvédelmének megoldásába (pl. Miskolc és Pécs), vagy részt vettek különböző fejlesztési prog
ramok kidolgozásában, mint pl. legutóbb az ALUTRÖSZT megbízása alapján.

Éppen ez évben, egy nagysikerű Nemzetközi Karszthidrológiai Szimpózium keretében adtak számot a 
hazai és a nemzetközi szakemberek a karsztvízmérleg, a karsztvízháztartás témakörében elért eredmények
ről, valamint a karsztvizek hasznosításáról és védelméről.

Oktatás
A Társulat oktatási tevékenysége egyidős a Társulat újjáalakulásával. Már az első években arra törekedett 

az Oktatási Bizottság, hogy a barlangkutatók egységes szakmai, geológiai ismeretekre tegyenek szert, és erre 
alapozva fejlesszék kutatási tevékenységüket. Ilyen volt az alapfokú, gyakorlati képzésre is alapuló tanfolyam, 
melynek anyaga és a vizsgakérdések a Tájékoztatóban megjelentek. Szinte folyamatosan, évről évre meg
rendezésre kerül a biztonsági- és elsősegélynyújtási tanfolyam, és jelenleg is folyamatban van egy éves 
továbbképző tanfolyam.

E rövid és merőben szubjektív módon szelektív ismertetésből is kitűnik, hogy Társulatunk következetesen 
törekedett a karszt- és barlangtudományok, valamint a rokon- és kapcsolódó tudományágak szakemberei
nek egybefogására, e tudományok területén az elméleti és gyakorlati tevékenység társadalmi összefogására. 
E munkájához egyre növekvő mértékben kap támogatást az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivataltól, a Központi Földtani Hivataltól és az Országos Vízügyi Hivataltól, illetve ezek szerveitől, in
tézményeitől.
D r. Böcker Tivadar 
V ITU K I 
1095 Budapest 
Kvassay J. u. 1.

TWENTY YEARS
OF THE REORGANIZED HUNGÁRIÁN 

SPELEOLOGICAL SOCIETY

The first national social organization of Hun
gárián speleologists was formed in 1910 under 
the name Speleological Commission. A successor to 
this, the Hungárián Speleological Society was or- 
ganized in 1926. In World War II the life of the 
Society was paralized, and even its office was 
destroyed as a result of fightings. In the postwar 
years at first a provisional Central commission on 
karstology and speleology was established which 
was then reorganized, in 1958, to the Hungárián 
Karstological and Speleological Society (abbrevi- 
ated: Hung. Speleol. Soc.).

On the occasion of the twentieth anniversary 
of the reorganization of the Society a special 
meeting was held on December 12, 1978. It was 
opened by Dr. Sándor LÁNG, professor of ge- 
ography, Chairman of the Society. Next to him, 
Dr. György DÉNES, geographer, co-Chairman, 
outlined the major events in the Society’s 20-year 
activities. This was followed by a summarization 
of the most important achievements of Hungárián 
karstology and speleology by Dr. Tivadar Böcker, 
hydrologist, Secretary generál of the Society. 
Finally, the Chairman handed over memória! 
plaquettes to those speleologists who had been 
members of the Society since its reorganization.

In the two previous contributions the papers 
presented by Dr. György DÉNES and Dr. Tivadar 
BÖCKER are reported.
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K ABAAUATHJ1ETMIO 3AHOBO 
0 P I A H H 30B A H H 0r0 BEHTEPCKOTO 

OEIHECTBA HCCJIETJOBATEJIEH 
KAPCTOB H nEUJEP

IlepBaa nauHOHaAbHaa oőmecTBeHHaa opraHHia- 
Uha BenrepcKHX cneneojioroB őbiJia co3AaHa b 
1910 r. no# Ha3BaHHeM CneJieoJiorHHecKaa Komhc- 
chh. B KanecTBe Hacjiezmuica 3toh opramnauHH 
őbiJio opraHH30BaHO b 1926 r. BeHrepCKoe Cneneo- 
jiornnecKoe OőmecTBO. Bo BpeMfl BTopoií mhpoboö 
BOMHbi 3KH3Hb oőmecTBa őbuia napajiH30Baua, 
npnneM BCJiê CTBHe őoeBbix achctbhh őbuia yHHH- 
ToaceHHH h erő KaHuejiJiapHfl. B nocneBoeHUbie 
roflbi BHanane őbiJia ycraHOBJieHa BpeMemiaa 
komhcchh no KapcTOBeAOHHio h cneJieojiorHH. Ü3 
3TOÜ komhcchh őbiJio BnocjiejjCTBHH 3aHOBO opra- 
HH30BaH0 b 1958 r. BeHrepcKoe OőujecTBo uccne- 
AOBaTeneH KapcroB h nemep.

no  cnenaio ABaAuaTHAeTHH co aha oKOHHaTenbHO 
opraiin3aunH oőmecTBa 12 AeKaőpa 1978 r. coctoh- 
jiocb Top*yKecTBennoe coöpamie. CoőpaHHe őbiJio 
otkpwto npo^eccopoM reorpac])HH a-Pom lUaHAOp 
J1AHTOM, npe^ce/iaTejieM oőmecTBa, a 3areM 
BbicTynmi c penbK) conpeAceAaTeAb oőmecTBa, reo- 
rpatj), A-p AbépAb 7JEHEUI, otmcthb Bâ KHeiíiune 
coőmtha ABaAuaTHAeTHeií AeaTejibHOCTH oőmecTBa. 
3a hmm noc;ieAOBaJio BbicTynnenHe reHepaJibnoro 
cexpeTapj! oőmecTBa mApojiora A-pa THBauapa 
BEKKEPA, noABeAuiero HTorn ABaAuaTHAeTHeií 
AeHTeAbHOCTH BenrepcKHX cneAeoAoroB b oŐAacTH 
HccAeAOBanHH KapcTOB h neiuep. HaKOHeu, npeA- 
ceAaTeAb BpynHA MeMopHaAbHbie MeAaAH cneAeo- 
AoraM, hbajuoluhmch HAenaMH oőmecTBa CO AHA 
erő nepeopraHH3auHH.

npeAbiAyutHe ABe CTaTbH nocBAiueHbi HToraM 
AOKAaAOB, CAeAaHHblX A"POM TJeHeiHHM H A-pOM 
BéKKepoM.
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