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A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1979. évi utoló „Műsorfüzetében” rövid közlemény adta 
hírül:

„ A Tanácsok Közlönye XXIII. évfolyam 33. számában (1979. szeptember 28.) megjelent az Országos 
Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1979. (TK. 33.) OKTH számú utasítása az Országos 
Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézete létesítéséről szóló 2/1975. (TK. 21.) OTVH számú utasítás 
hatályon kívül helyezéséről. Az utasítás 1979. október 1-én lép hatályba”.

Annak idején a karsztok és barlangok tudományos és feltáró kutatásával foglalkozó magyar szakemberek 
örömmel üdvözölték az OTVH elnökének határozatát a Barlangtani Intézet létesítéséről. Abban remény
kedtek, hogy végre lesz egy biztos állami bázisa a magyar karszttudománynak és szpeleológiának. A magyar 
tudósok hosszú sora — Kadic Ottokár, Dudich Endre, Papp Ferenc, Bogsch László és mások — több 
mint fél évszázada szívós küzdelmet folytatott, s folytat ma is, hogy több megbecsülése legyen Magyar- 
országon is a szpeleológiának, s hogy végre nálunk is megalakuljon egy állami barlangtani intézet, mint 
amilyenek a szomszédos országokban vannak.

Az OTvH, majd OKTH Barlangtani Intézete nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Voltaképpen 
nem volt más, mint egy állami hivatal egyik ügyosztálya. Munkája elmerült a napi feladatok adminisztrá
lásában, kimutatások és jelentések szerkesztésében. Tevékenységének kibontakozását kezdetben személyi 
és anyagi nehézségek, helyiség hiánya gátolta. Ennek ellenére négyéves működése alatt nagy előrelépést 
tett a barlangok védelme, nyilvántartása és tudományos dokumentációja terén, de a magyar szpeleológia 
több évtizedes elmaradását nem pótolhatta. Az intézetet éppen akkor szüntették meg, amikor már kilábolt 
a kezdeti bajokból, és valóban felcsillant a remény, hogy benne találja meg a magyar karsztológia és szpe
leológia a nélkülözhetetlen állami bázisát.

Az OKTH Barlangtani Intézetének megszüntetésével továbbra is gazdátlan, állami irányítás nélküli a 
magyar szpeleológia. A hazai karsztok és barlangok kutatásával ugyan több száz magyar szakember fog
lalkozik munkaidejének kisebb vagy nagyobb hányadában, de munkájukat semmiféle állami szerv nem 
koordinálja. Úgyszintén több tucat vállalat, intézmény, kutatóintézet, idegenforgalmi szervezet stb. tevé
kenysége kapcsolódik szorosan a karsztokhoz és barlangokhoz, de az ő feladataik szakmai egyeztetését, 
összehangolását sem képes ellátni egy személyben az OKTH szervezetében megmaradt „barlangtani fő
felügyelő”, még kevésbé az OKTH regionális szervezete.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, mint társadalmi szerv, nem vállalhatja magára a magyar 
szpeleológia ügyeinek hatósági jogkörű intézését, a kutatási munkák koordinálását, az állami intézmények 
közötti kapcsolatok rendezését. A Társulat az utóbbi időben még saját funkcióját sem tudta teljesen betöl
teni, mivel eredményes működéséhez hiányoznak a személyi és anyagi feltételek. A Társulat egyetlen teljes 
állású titkárát leköti a hivatali adminisztráció, az irodai papírosmunka. Gazdátlan, rendezetlen és a szak
emberek számára hozzáférhetetlen a Társulat szakkönyvtára, folyóirattára. Fejlesztésére, új szakmai pub
likációk beszerzésére — csere útján — nyílna ugyan lehetőség, de senki nem foglalkozik vele, pedig ez a 
könyvtár az ország egyetlen karsztológiai és szpeleológiai szakkönyvtára. Az elmúlt száz esztendőben 
a hazai karsztok és barlangok kutatásáról mérhetetlenül sok tudományos anyag gyűlt össze kéziratok, 
térképek, fényképek és más dokumentumok formájában, kezelő személy és helyiség hiányában ezek is az 
elkallódás, a pusztulás veszélyének vannak kitéve.

Az utókor joggal vetheti szemünkre: a takarékossági kampány hevében megfeledkeztünk nemzeti kul
túránk e piciny láncszemének, a szpeleológia értékeinek megóvásáról, továbbfejlesztéséről. Talán még 
nem késő, hogy tegyünk valamit a mulasztások jóvátételére!

A szerkesztő
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VÉLEMÉNYEK, JAVASLATOK 
Kivonatok a szerkesztőséghez érkezett levelekből

A Barlangtani Intézet megszüntetése két problémát 
hagyott megnyugtató megoldás nélkül.

1 Az egyik a magyar karsztológia és szpeleológia 
állami szintű elismerése. E tudománycsoport szakem
bergárdája hazánkban ugyanis már több, mint más
fél évszázada — Vass Imrének az aggteleki Baradla- 
'barlangot feltüntető részletes térképeinek megjelenése 
óta — szorgalmasan kutat, analitikus és szintetikus 
tudományos munkát végez, hallat magáról mind a bel
földi, mind pedig a nemzetközi fórumok előtt, ered
ményei még a nemzetközi terminológiába is bevonul
tak már régen (bükki kultúra, biharién, villányién, 
a vértesszőlősi ősember, hogy csak néhányat említ
sünk ). Mindennek ellenére, sem a Magyar Tudomá
nyos Akadémián, sem más állami fórumnál a magyar 
karsztológiának és szpeleológiának nincs sem elisme
rése, sem képviselete. E nagyfokú hiányosság okát 
talán e szerteágazó szakterülethez való kellő hozzá
értésnek is és a megfelelő hozzáállásnak is az idült, 
évszázados hiányával lehetne magyarázni.

2. Az előzőből következik az a sajátos tény is, 
hogy e szakterületeknek már másfél évszázada össze
gyűlt sajtó- és publikációs anyaga továbbra is rendet
lenül hever és kallódik valahol poros, penészes raktá
rak mélyén, hozzáférhetetlenül a kutatók, a szakem
berek számára. Miért nem jut eszébe végre egyszer az 
illetékeseknek, hogy egy ilyen fontos és hasznos 
szakkönyvtárat is felállítsanak? Csak jóakaraton 
alapuló hozzáállás kérdése az egész!

A hazai karsztológusok és szpeleológusok változat
lanul optimisták, és bíznak abban, hogy nem kell 
újabb 100—150 évet várniok tudományterületük 
hivatalos elismeréséért, mivel nálunk is a tudomány
ágak és területek százai részesülnek akadémiai és 
állami elismerésben, támogatásban.

Dr. Láng Sándor 
egyetemi tanár, az MKBT elnöke

Az OKTH Barlangtani Intézetének megszüntetésé
ről intézkedő utasítás ténye véleményem szerint nem 
érinti a magyar karszt- és barlangkutatás ügyét katasz
trofálisan, mert ez az intézmény valójában eddig sem 
látta el, személyi állományát, felszereltségét, felada
tait stb. tekintve nyilvánvalóan nem is láthatta el 
egy nagy tudományterület szerteágazó kutatási és 
szakigazgatási funkcióinak koordinálását és tudomá
nyos áttekintésű irányítását. Én tehát nem az OKTH 
Barlangtani Intézetének a megszüntetését tartom 
sajnálatosnak, hanem azt a tényt, hogy a magyar 
karszt- és barlangkutatás mind a mai napig nem tudott 
kivívni magának egy olyan intézményes tudományos 
kutató bázist ( vagy legalább országos szintű múzeu
mot), amelyik rangjához méltó módon reprezentál
hatná, összefoghatná és kellő tudományos tekin
téllyel véleményezhetné, szervezhetné a széles karszt- 
tudomány keretébe tartozó kutatásokat és az ered
mények korrekt dokumentálását.

Jól tudott, hogy a magyar karszt- és barlangkuta
tás tudományelméleti és gyakorlati eredményei évti

zedek óta nemzetközi elismerést szereztek hazánknak. 
Szinte érthetetlen tehát, hogy az elért eredmények 
dokumentálására és továbbfejlesztésére valóban alkal
mas barlangtani intézet felállítására ugyanakkor 
jószerével még semmiféle hivatalos kezdeményezés 
sem született. Ezért javaslom, hogy a Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulat vezetősége, valamint az 
Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal 
elnöke haladéktalanul tegyenek koordinált kezdemé
nyező lépéseket a Magyar Tudományos Akadémia 
illetékes vezetőinél egy akadémiai irányítás alá tar
tozó ,.Magyar Karszt- és Barlangtudományi Kutató 
Intézet” létrehívására.

Dr. Jakucs László 
a földrajztudományok doktora, 

egyetemi tanár

Nagy sajnálattal vettük tudomásul a Barlangtani 
Intézetnek számunkra érthetetlen és indokolatlan 
megszüntetését. Nemcsak a külföldi szakkörök előtt 
vesztett a magyar barlangkutatás nemzetközi szinten 
is elismert tekintélyéből, hanem fontos hazai népgaz
dasági ágazatok, mint például a vízgazdálkodás, az 
idegenforgalom és az egészségügy is károsodott azál
tal, hogy a barlangkutatásnak Magyarországon ismét 
nincs támogató és koordináló állami szerve.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat lehe
tőségeit és hatáskörét messze meghaladják azok a 
feladatok, melyek a társadalmi munkánkból származó 
eredmények gyakorlati, népgazdasági hasznosításá
hoz vezetnek.

Dr. Kessler Hubert

Az OTvH Barlangtani Intézetének 1975-ben történt 
életrehivása azt a reményt keltette bennünk, hogy bár 
hivatali-adminisztratív szervként jö tt létre, de előbb- 
utóbb valóban a magyar karszt- és barlangtan tudo
mányos kutatóintézetévé fejlődhet. Ennek a lehető
sége most ebben a keretben megszűnt. Ez befejezett 
tény, de tétlenül belenyugodni hiba lenne. Karszt- és 
barlangtani tudományos kutatóintézetre szükség van, 
e tudományterületet érintő, de sok helyen folyó mun
kákat összehangolni, összefogni. irányítani, valamint 
eredményeit összegyűjteni és közkinccsé tenni nélkü
lözhetetlenül szükséges. A világ számos országának 
hasonló kutatóintézetei eredményekkel bizonyítják 
e terület és e munka fontosságát s jelentőségét.

Bízom benne, hogy nálunk is sor kerül majd e — re
mélem átmeneti — visszalépés után egy komoly 
szakmai előrelépésre. Bízom benne, hogy lesz Magyar- 
országon barlangtani tudományos kutató intézet! 
De erre pusztán várni nem elég, ezért céltudatosan 
tenni kell, hogy ne csak egyes személyek, de maga az 
ügy is nyilvánvalóan igényelje az ilyen megoldást. 
Az eredmények sosem születnek maguktól, és kesereg
ni nem elég. Tudományos eredményekkel kell minden 
helyen és minden alkalmat megragadva érvelni, 
minden erő összefogásával.

Dr. Dénes György
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K ö zg yű lé s
Társulatunk 1979. április 21-én tartotta meg éves 

rendes közgyűlését az MTESZ székházában.
A közgyűlést dr. Láng Sándor elnök nyitotta meg. 

Köszöntötte a közgyűlés résztvevőit, a megjelent 
tagtársakat, Dr. Ljubomir Dinevet és Dr. Hubert 
Trimmelt a Társulat 1978-ban megválasztott kül
földi tiszteleti tagjait, valamint a folyó évben 60. 
születésnapját ünneplő dr. Szathmáry Sándort, a 
65 éves Gyenge Lajost és a 70. születésnapi évforduló 
alkalmából dr. Gráf Andrásáét, Barátosi Józsefet, 
Hégráth Gyulát és Révész Lajost.

A közgyűlés néma felállással adózott az elmúlt 
évben elhunyt dr. Bertalan Károly elnökségi tag, a 
dokumentációs szakosztály elnöke, a Társulat tisz
teleti tagja, valamint Markó István, az egykori fotog
ráfiai szakosztály vezetője emlékének.

Dr. Böcker Tivadar főtitkár beszámolójában 
— írásos anyag hiánya miatt — részletesen ismer
tette a Társulat 1978. évi tevékenységét, rendezvé
nyeit, tudományos eredményeit, a csoportok és 
szakbizottságok munkáját, majd tájékoztatást adott 
az 1978. évi gazdálkodásról.

Hazslinszky Tamás titkár ismertette a Társulat 
1979. évi munkatervét. A főtitkári beszámolót és 
az 1979. évi munkaterv ismertetését élénk vita 
követte.

A résztvevők elfogadták a Társulat munkájáról 
és gazdálkodásáról szóló beszámolót és az 1979. évi 
munkatervet jóváhagyták.

Dr. Láng Sándor elnök átnyújtotta az 1978. évi 
közgyűlés alkalmával tiszteleti taggá választott 
Dr. Ljubomir Dinev professzornak (Bulgária) és

Dr. Hubert Trimmel (Ausztria) átveszi az MKBT 
tiszteleti tagsági oklevelét dr. Láng Sándor elnöktől.

Dr. Hubert Trimmel professzornak (Ausztria) a 
tiszteleti tagságról szóló díszoklevelet.

A közgyűlés végén került sor az érembizottság 
javaslatának, a Cholnoky Jenő-pályázat, a fotó- 
pályázat eredményeinek ismertetésére, valamint a jó 
munka elismeréseként a jutalmak átadására.

Sz. K.

Dr. Láng Sándor elnök megnyitja az MKBT 1979. évi közgyűlését ( Hegedűs Gyula felvételei)



t á r s u l a t i  k it ü n t e t é s e k

A Társulat érembizottságának javaslatára az 
1979. évi közgyűlés a Társulat érdekében hosszú 
időn át végzett kimagasló társadalmi munkáért 
adományozható Hermán Ottó éremmel Hazslinszky 
Tamást, a Társulat titkárát tüntette ki, aki 1959 
óta tagja Társulatunknak. A hatvanas években részt 
vett a Tájékoztató szerkesztésében, 1974 óta pedig 
mint szaktitkár tevékenykedik. Nevéhez fűződik a 

Baradla 150” és a Nemzetközi Karszthidrológiai 
Konferencia sikeres megszervezése és lebonyolítása. 
A karszttal és barlangokkal kapcsolatos szakmai és 
ismeretterjesztő irodalmi tevékenysége is jelentős. 
Az évek során a Társulat irodájának munkájához 
nyújtott segítsége felbecsülhetetlen és igen sok
oldalú egyéniségről tanúskodik.

A magyar karsztvidékek és barlangok tudomá
nyosfeltárásával foglalkozó nagy értékű tudományos 
közleményekért adományozható Kadic Ottokár 
éremmel dr. Kordos Lászlót, a Társulat titkárát tün
tette ki, aki 1965 óta tagja Társulatunknak. 
Dr. Kordos László az első, aki az új éremszabályzat 
értelmében pályázat alapján nyerte el e kitüntető 
érmet. A benyújtott pályamunka, mely vaskos 
kötetet tesz ki, a kitüntetett eddig megjelent összes 
publikációjának másolatát tartalmazza. A 92 cikk 
sokoldalú munkáról ad tanúbizonyságot, hiszen ki
terjednek a Társulat szervezeti életéről szóló ismer
tetésektől az elmúlt évek őslénytani ásatásainak 
eredményeit bemutató szakcikkekig.

A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró 
kutatásában elért kimagasló tevékenységéért ado
mányozható Vass Imre éremmel Zentai Ferencet, 
az Álba Regia csoport egyik vezetőjét tüntette ki, 
aki 1962 óta tagja Társulatunknak. Jelentős szerepe 
volt az Álba Regia csoport megalakulásában, fel
fejlődésében, kutatóbázisának létrehozásában és 
abban, hogy ma a csoport országszerte nagy elis
merést élvez. A jól szervezett munkának köszönhető 
számos új barlang feltárása, amely közül legjelen
tősebb az Álba Regia-barlang, valamint a kimagasló 
dokumentációs tevékenység is. A közgyűlés e hatá
rozata nem csak egy barlangkutató, hanem egy 
erős közösség munkájának az elismerését is tükrözi

A magyar karszt- és barlangkutatás előbbre- 
vitelét szolgáló kimagasló kollektív munkáért ado
mányozható Hermán Ottó emléklappal a Mecseki 
Karsztkutató Csoportot,

a karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő 
tudományos tevékenységet végzett kollektív mun
káért adományozható Kadic Ottokár emléklappal 
az FTSK Delfin Könnyűbúvár Szakosztályt,

a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró 
kutatásában elért kimagasló kollektív munkáért 
adományozható Vass Imre emléklappal a Miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetem TDK barlangkutató 
csoportját tüntette ki.
. ^  közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette az 

elnökség jutalmazási javaslatát. írásbeli dicséretben 
részesült Rónaki László és Szilágyi Ferenc, valamint

a Baradla Barlangkutató Csoport és a Mecseki 
Karsztkutató Csoport.

Könyvjutalmat kapott a csoportvezetők javaslata 
alapján: Bakos István, Futó János, Gönczöl Imre, 
Gönczöl Imréné, Gyimesi Géza, Heitz Ferenc, Tihanyi 
Péter, Varga János és Virág Imre.

Az elnökség dicséretben és 500 forint pénzjutalom
ban részesítette: Gyuricza György, Kárpát József, 
Szolga Ferenc tagtársakat; valamint dicséretben és 
1000 forint jutalomban részesítette Kovács Judit és 
Lénárt László tagtársakat.

Sz. K.

CHOLNOKY JENŐ PÁLYÁZAT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

elnöksége 1975-ben hozott határozata értelmében, a 
Társulat keretében folyó karszt- és barlangkutatási 
tevékenység megfelelő szintű dokumentálása érde
kében évenként ismétlődően Cholnoky Jenőről el
nevezett pályázatot ír ki. A pályázaton kizárólag 
kutató kollektívák (csoportok) vehetnek részt, és 
pályaműként a csoport éves jelentése nyújtható be.

Az 1978. évi pályázatra 25 pályamű érkezett. 
Miután az OKTH Barlangtani Intézete a pályá
zatot 20 000 forint átutalásával támogatta, a bíráló 
bizottság egy I. díjat 5000 Ft, két II. díjat 4000 —, 
4000 Ft és három III. díjat 3000 — 3000 Ft 
pénzjutalommal adott ki.
Első helyezést ért el:

Nehézipari Műszaki Egyetem TDK Karszthid
rológiai Szakcsoport 

Második helyezést ért el:
Álba Regia Barlangkutató Csoport 
FTSK Delfin Vízalatti Barlangkutató Szakosztály 

Harmadik helyezést ért el:
FTSK Barlangkutató Szakosztály
Vértes László Karszt- és Barlangkutató Csoport
Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport

Sz. K.

AZ MKBT FOTÓPÁLYÁZATA
Társulatunk 1978. évi barlangi fényképpályáza

tára 9 pályázótól 27 felvétel érkezett. A bíráló 
bizottság első díjra érdemes munkát nem talált.
II. díjat nyert

Gazdag László a „Kerti tintagomba termőtestei 
a Bátori-barlangban” c. képével, valamint az 
ugyancsak általa készített „Tűzoltósisak a Sza
badság-barlangban” c. képpel.
III. dijat nyert

Bakos István „Cseppkőzászlók a szögligeti 
Csörgő-árvízi-forrásbarlangban”,

Kuttor Tibor „Mosoly és küzdelem”,
Somodi László „Megújhodás” c. képével.

Sz. K.

35



A z  M K B T  X X I V .  o rs zá g o s  v á n d o rg y ű lé s e

A Társulat idei vándorgyűlését, a hagyományos barlangnapot június 29-e és július 1-e között tartotta 
Aggteleken. A rendezést három csoport, a VMTE Baradla, a Papp Ferenc és a VMTE Vass Imre csoport 
közösen vállalta. Az érdeklődés a szervezők várakozását is felülmúlta, mivel mintegy 300 résztvevője volt 
az eseménynek, a rendezőket is beleszámítva. A területet kezelő BORSODTOURIST vezetőinek jóvoltából 
az aggteleki kemping melletti futballpályát vehették a résztvevők birtokukba, és 29-én estére impozáns 
sátortábor nőtt ki a földből.

A vándorgyűlés a korábbi években kialakított hagyományos események sorozata volt. A környék bar
langjait 29-én és július 1-én látogathatták meg a résztvevők. A Baradla különböző részeibe, a Béke-bar
langba és a Vass Imre-barlangba szervezett kiránduláson összesen 298 fő vett részt. A nagy érdeklődés 
érthető volt, mivel az utóbbi években ezeknek a barlangoknak a bejárása a szervezett barlangkutatók 
részére sem volt egyszerűen megoldható.

A Marcel Loubens kupa versenyét június 30-án délelőtt rendezték meg. A verseny útvonala a Baradla 
Hangversenytermétől a Vörös-tói kijáratig vezetett. A verseny szervezőinek szándéka az volt, hogy meg
mutassák, a Baradlában is lehet nehéz útvonalat kitűzni, amit különböző hasznos és mulatságos feladatok 
tarkítottak. A versenyen 14 csapat indult, az első három helyen a VMTE Tektonik csoportjának két csapata 
és az Álba Regia I. csapata osztozott.

30-án délelőtt az aggteleki kultúrházban zajlottak le a szakelőadások és a csoportbeszámolók. A szak
előadásokat dr. Láng Sándor, Társulatunk elnöke nyitotta meg. Megjelent az ülésen az edelényi járási 
pártbizottság képviselője is, aki a járási pártbizottság nevében üdvözölte a résztvevőket. A Magyar Ter
mészetbarát Szövetség üdvözletét dr. Dénes György tolmácsolta. Dr. Láng Sándor a trópusi karsztosodás 
kérdéseivel foglalkozott megnyitó előadásában. Ezután a Baradla csoport munkáját ismertető három elő
adás hangzott el: Pukánszky Antal a Baradla kőzeteinek laboratóriumi vizsgálatai során kapott eredménye
ket ismertette. Borka Zsolt a barlangban és a vízgyűjtő területen végzett őslénytani vizsgálatokról, Szilágyi 
Ferenc pedig a Baradlában végzett hidrológiai megfigyelésekről beszélt. Nagyon érdekes volt Magyari 
Gábornak a környék természetvédelmi helyzetével foglalkozó előadása, valamint Hazslinszky Tamás 
beszámolója a Baradla idegenforgalmának és a kapcsolódó létesítmények fejlesztési lehetőségeiről.

A szakelőadások után nyolc csoport számolt be az elmúlt évben végzett munkájáról, a rendező csoportok 
pedig írásos tájékoztató anyagot készítettek, amit a vándorgyűlés valamennyi résztvevője megkapott. 
A vándorgyűlés egyetlen negatívumának az tekinthető, hogy a résztvevő 28 csoportból mindössze tíz csoport 
számolt be, a jövőben ezt az arányt mindenképpen emelni kell.

Este a barlang bejárata előtti lépcsőket megtöltötte a csoportok diavetítésére kíváncsiak sokasága. 
A vetítést tábortűz követte, ahol a vállalkozó kedvűek megsüthették szalonnájukat (a rendezőség pecsenyét 
anyagi lehetőségeinek korlátozott volta miatt nem tudott biztosítani).

A vándorgyűlés résztvevőinek fegyelmezettsége nagyban hozzájárult a rendezvény sikeréhez, és kedvező 
véleményt alakított ki az idegenforgalmi dolgozók között is, akiknek ezúton is megköszönjük, hogy segít
ségükkel lehetővé tették a vándorgyűlés lebonyolítását. Reméljük, hogy valamennyi résztvevő hosszú ideig 
kellemes emlékekkel gondol vissza az 1979. évi gyűlésre.

Vid Ödön

VERSENY A VÁNDORGYŰLÉSEN
Társulatunk minden évben megrendezésre kerülő 

Vándorgyűlésén zajlik le az a barlangi ügyességi 
verseny, amelynek győztes csapata egy évig őrizheti 
a miskolci Marcel Loubens csoport által 1975-ben 
alapított MARCEL LOUBENS VÁNDORKUPÁ-t.

Az idei versenyt a Baradla-barlangban bonyolí
tották le. A három fős csapatok a Mórea-hegy 
aljából indultak. Az első feladat: térkép alapján, 
megadott időn belül megtalálni egy kürtőt, amelyen 
lemászva kellett továbbmenni a verseny denevéres 
nyilakkal jelzett útvonalán. Akik az adott idő alatt 
nem találták meg a kürtőt, azoknak a versenybíró
ság megmutatta, és az értékelésnél pontot vont le 
a csapat eredményéből.

Második feladatként egy pohár étolajat kellett 
minél gyorsabban és minél kevesebb veszteséggel 
átvinni a barlang Nehéz-út nevű szakaszán. Itt a

másodpercek is számítottak, és a megmaradt olajat 
a szakasz végén mérőhengerrel visszamérték.

Ezután a Vaskapuig nyugodt tempóban lehetett 
továbbmenni, mivel a verseny egész távjára meg
adott 2,5 óra bőségesen elég volt. A Vaskapuhoz 
érkezve újból egy térképet kaptak a versenyzők, 
amelyen bejelölt útvonalon — egy kerülőjáraton — 
kellett minél gyorsabban végigmenni. Ezt ismét 
másodperc-pontossággal mérték.

Következő feladatként a csapat egyik tagjának 
feltételezett sérülését kellett ellátni, majd a sérültet 
bizonyos távolságra elszállítani. Természetesen ennek 
az idejét is mérték, és az egyik versenybíró árgus 
szemekkel figyelte, hogy a „sebesültet” a szűk járat
ban történő szállítás közben hányszor érintik a fal
hoz.

Innen továbbmenve nemsokára elérkezett a 
verseny talán legkritikusabb feladata. A Padlás
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nevű részbe kellett felmászni. Ezt a kb. 10 m-es 
szintkülönbséget két szakaszban lehetett teljesíteni. 
Az első részen a versenyzők — a kötélhágcsó ki
vételével — tetszőleges mászótechnikát alkalmaz
hattak, míg a másodikon pruszikcsomóval kellett 
felmászni az ott lévő fix kötélen. Miután felértek, 
a túlsó oldalra vezetett az út, és itt a verseny sza
bályainak megfelelően dülferezve ereszkedtek le a 
csapat tagjai. Az időt a mászás kezdetétől a leeresz
kedés befejezéséig mérték, de ezen belül a mászást 
30 perc alatt be kellett fejezni.

Az utolsó feladat a barlang vörös-tói kijáratánál 
várta a versenyzőket. Itt a barlang kutatástörténe
tével foglalkozó 15 kérdésre kellett válaszolni 
10 percen belül úgy, hogy a versenybíróság egy 
Aggteleki karsztvidék” című útikalauzt is adott 

a kérdések megoldásához.
Az eredményhirdetés az esti tábortűznél volt. 

A versenyt és ezzel a Marcel Loubens Kupát az 
idén a VMTE Tektonik csoportjának II. csapata 
(Hegedűs Gyula, Kazsóki János, Szabó Miklós) 
nyerte. Második lett a Tektonik csoport I. csapata 
(Csernavölgyi László, Csöndör Gyula, Molnár 
András). Harmadik helyre az Álba Regia csoport 
csapata (Kárpáth József, Szarka Gyula, Szilágyi 
Béla) került.

Hegedűs Gyula

KINIZSI KUPA
A Kinizsi Kupa országos barlangversenyt a 

tavalyi győztes Ferencvárosi Természetbarát Sport 
Kör Barlangkutató Csoportja 1979. május 19 —20-án 
rendezte meg a Solymári-Ördöglyukban.

A versenyen 11 egyesület 24 csapata vett részt, de 
a rendezvényen a versenyzőkön kívül is sokan meg
jelentek. A 3 fős csapatok 20 perces időközökkel 
rajtoltak. Az első feladat, még a felszínen, kőzet
felismerés és egy kérdéscsoport megválaszolása volt. 
Ezután következett a barlang és indult a stopper. 
Négyjegyű számokkal jelzett útvonalon kellett 
haladni és azokból minél többet megtalálni. Útköz
ben technikai és elméleti feladatok, fényképfelisme-

A Kinizsi kupa és az első három helyezettnek járó 
emlékplakett (Hegedűs Gyula felv.)

rés és egy gyorsasági szakasz várta a versenyzőket. 
Minden barlangban eltöltött perc —1 pontot jelen
tett, míg a felszínen és a barlangban kapott feladatok 
helyes megoldásáért +  pontok jártak. Az így szer
zett pontok összevetéséből kapott összpontszám 
határozta meg a csapatok helyezéseit.

Az idei versenyt a BEAC II. csapata (Rajczy 
Miklós, Király Gábor, Valkó Béla) nyerte. Második 
helyre az Álba Regia csoport csapata (Kárpáth József, 
Koch Zoltán, Szarka Gyula) került. Harmadik 
helyen a VMTE Hatos csoportjának csapata (Szűcs 
László, Gyovai László, Béres Sándor) végzett.

Hegedűs Gyula

Az országos barlangverseny 
egyik csapata a rajtnál 
( Szily Béla felv.)
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