
Az MKBT XXIX• országos 
vándorgyűlése

A Társulat XXIX. országos vándorgyűlését a tisza- 
földvári Hajnóczy József Barlangkutató Csoport ren
dezte, a dél-bükki Odor-váron.

Az Odor-vár környékének szigorú védettsége 
miatt a tábor helyéül a rendezők a Törökrétet vá
lasztották. Itt vert sátrat a huszonnégy csoport kép
viseletében megjelent mintegy 400 barlangkutató.

A hagyományoknak megfelelő változatos prog
ram fizikai és szellemi erőfeszítést, kikapcsolódást, 
természetjárást és szórakozást egyaránt kínált a 
résztvevőknek.

Nagy érdeklődést keltett a kevéssé ismert Haj- 
nóczy-barlang, amelynek eddig feltárt hossza 1750 m. 
A barlang az évnek csak rövid időszakában tekint
hető meg, mivel a középiskolásokból álló Hajnóczy- 
csoport bázishelye kissé messzi esik tőle.

A barlangászok első csoportjai már csütörtökön 
megérkeztek, de a szervezett program csak pénteken, 
14 órától kezdődött. Ekkor indultak az előzetes 
jelentkezések alapján szervezett első barlangi túrák. 
A Hajnóczy-barlangban négy útvonalon mehettek 
az érdeklődők. A három nap alatt 220 fő tekintette 
meg a barlang szép képződményeit. Az odor-vári 
Hasadék-bar lángban 66 vendég volt. így a rendez
vény során a két barlangban túravezetőkkel együtt 
359 ember fordult meg. A felszínen az Odor-vár 
csúcsrégióját, a Suba-lyukat és a Balla-barlángot 
tekintették meg az érdeklődők.

Szombaton délután négy órakor dr. Böcker Tiva
dar, az MKBT társelnöke, hivatalosan köszöntötte 
a XXIX. vándorgyűlés résztvevőit. Ezután a sza
badban kialakított „előadóteremben” szakmai elő
adások hangzottak el. Dr. Hevesi Attila a Bükk fel
színének fejlődéstörténetéről és karsztjelenségeiről 
tartott érdekes tájékoztatót. Dr. Tóth Géza térké
pekkel és ábrákkal illusztrálva beszélt a Bükkben 
végzett karszthidrológiai vizsgálatairól. Varga Csa
ba, a Hajnóczy József Barlangkutató Csoport veze
tője az ország „legamatőrebb” csoportjának hu
szonkét éves tevékenységéről számolt be.

Az előadások elhangzása után adták át az 1984. 
évi Cholnoky Jenő-pályázat díjait.

Este, ugyancsak a szabadtéren, a csoportok szá
moltak be az előző évben végzett munkájukról, 
így az Acheron, az Álba Regiat a Morcéi Loubens,

a Papp Ferenc, a Rózsadombi Kinizsi és a Vörös 
Meteor Foton barlangkutató csoport részéről hall
hattunk diavetítéssel egybekötött beszámolót.

Szombaton délelőtt zajlott le a Marcel Loubens 
Kupáért kiírt barlangász ügyességi verseny. Három
tagú csapatok küzdöttek a kupáért. A csapatok 
három különböző feladatot oldottak meg:

— a barlangban, helyenként elszűkülő járatokon 
át, lapos dobozban étolajat vittek végig, kijelölt 
útvonalon, időre;

— kitöltöttek egy elméleti tesztet, amelyben a 
barlangászattal, a karsztosodással, a Bükk-kel, a 
Hajnóczy-barlanggal és Tiszföldvárral kapcsolatos 
kérdések voltak;

— a felszínen időre elvégeztek egy átszereléssel 
nehezített ereszkedő-mászó feladatot.

A versenyen tíz csapat indult és az első három 
helyezést az alábbiak szerezték meg:

/. USE Pannónia—Esztergomi Karszt- és Barlang- 
kutatók vegyes csapata (Kardos László, Sebes Attila, 
Vozák László)

II. BEAC IV. csapat (Csepregi István, Király 
Gábor, Németh Tamás)

III. BEAC I. csapat (Hlavathy Ágnes, Kovács 
Anikó, Marék Edit).

Az eredményhirdetésre és a Marcel Loubens- 
vándorkupa átadására a vacsora utáni tábortűznél 
került sor.

A tábortűznél a hajnali órákba nyúló, hangulatos 
nótázás és beszélgetés alakult ki. Alkalom volt a 
régi barátságok megerősítésére és újak szövődésére. 
Az egész rendezvény jól szolgálta egymás megisme
rését és a barlangászhagyományok ápolását.

A fegyelmezett résztvevők és a jó időjárás meg
könnyítette a szervezők munkáját, akik ezúton 
mondanak köszönetét a táborozok kulturált, ter
mészetszerető magatartásáért és a kissé szigorú sza
bályok betartásáért. így a barlangot és a szigorúan 
védett területet nem érte károsodás.

A tiszaföldvári Hajnóczy József Barlangkutató 
Csoport köszönetét mond továbbá azoknak az in
tézményeknek és magánszemélyeknek, akik segít
sége nélkül nem valósulhatott volna meg az első, 
alföldi középiskolások által rendezett barlangász- 
találkozó.

Kocsis Emília
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BARLANGI KUTATÁSVEZETŐI TANFOLYAM
Hazánkban az első barlangi kutatásvezetői tan

folyamot 1984. február 11—18. közt rendezték meg 
Aggteleken. A tanfolyam anyagát a Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulat és a Magyar Természet- 
barát Szövetség által közösen készített, és az Orszá
gos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal által 
elfogadott „Magyar szpeleológiai oktatási rend
szer” határozta meg.

A tanfolyamon 21 hallgató (ketten felmentett
ként), 11 oktató, valamint megfigyelőként, ill. a 
vizsgabizottság tagjaként az MKBT, az MTSZ BB 
és az OKTH hét képviselője vett részt.

összesen tíz előadás hangzott el húsz óra idő
tartammal. A gyakorlatok száma hat volt (30 óra), 
a konzultációké hét (15 óra). Az írásbeli vizsga 
két és fél órát tartott, amihez nyolc hallgató szóbeli 
vizsgája járult. A tematikában szervezési, vezetési 
és jogi ismeretek, tudományos mérések, megfigye
lések és gyakorlati tudnivalók egyaránt szerepeltek.

A vizsgabizottság elnöke Gádoros Miklós volt 
(MKBT), tagjai pedig Vid Ödön (MTSZ BB) és 
Varga Ferenc (OKTH). összesen tizenketten tettek 
eredményes vizsgát a vizsgára kötelezett tizenkilenc 
hallgató közül. Az eredményesen vizsgázónak név
sora:

Bor ka Pál, Börcsök Péter, Bródy Andor, Gyúr- 
mami Csaba, Holl Balázs, Horváth Richárd, f  Liptai 
Ervin, Németh Tibor, Orbán László, Regős József 
Vozák László és Zalán Béla.

Az előadások és gyakorlatok anyagának egy ré
sze írásban megjelent a tanfolyam kezdetére, a töb
bit később kapják meg az érdekeltek.

Az oktatók és a hallgatók egyértelmű véleménye 
szerint kezdetnek, kísérletnek jó volt ez az oktatási 
forma, de a jövőben tovább kell javítani az oktatás 
szervezettségét, hatékonyságát, valamint a hallgatók 
hozzáállását.

Dr. Lénárt László

Megbízásos munkák
A Társulat keretében folyó megbízásos munkák végzése hosszú múltra tekint vissza, számuk azonban 

csak az utóbbi 4—5 évben nőtt meg lényegesen. Ennek oka nagymértékben összefügg a Társulat nehéz 
gazdasági helyzetével. Az évről-évre növekvő kiadások fedezésére Társulatunk egyre több megbízásos 
munka elvégzésére törekszik, melyeknek bevétele az éves költségvetés mintegy háromnegyed részét teszi ki.

E rövid bevezetés után ismertetjük az 1981—1984. közötti időszakban elvégzett munkákat.
Az Iparszerű Hústermelést Szervező Közös Vállalat megbízásából a Bükk-hegységi víznyelők 1 : 200 mé

retarányú topográfiai térképeinek elkészítését, valamint a V1TUKI és a Környezetvédelmi Intézet megbízá
sából a Bükk-hegységi Menyecske-töbör feltárását, továbbá kőzettani, tektonikai és vízföldtani vizsgálatát 
végezte el Társulatunk.

Lezárult az Alumíniumipari Tröszt (ALUTRÖSZT) megbízásából 1979 óta folyó „A Dunántúli-közép
hegység nyugati felének hidrogeológiai értékelése a nyírádi bauxitbányászat vizsgálata érdekében” című ta
nulmány összeállítása. A Központi Bányászati Fejlesztési Intézet (KBF1) tatabányai részlege részére a Ce
ment és Mészművek tatabányai kőbányája falainak kopogózását és letisztítását, Magyar Állami Földtani 
Intézet (MÁFI) részére a Buda-Pilis-hegységi alapszelvények további feltárását végeztük el.

Ugyancsak a MÁFI megbízásából került sor Orfűn a litoklázisfluktuáció mérőműszer összeszerelésére 
és beépítésére. Az ALUTRÖSZT megrendelésére folytatódott a Menyecske-töbör további feltárása és anyag- 
vizsgálata.

Szintén a MÁFI megbízásából került sor az orfűi üdülőterület mérnökgeológiai vizsgálatára, a Bükki 
Nemzeti Park Igazgatóságának megbízásából elkészült a létrás-tetői vízbiotóp helyreállítása.

Az ALUTRÖSZT újabb megbízása keretében folyt a Bükk-hegységi Tebe-pusztai kutak szivattyús hidro
geológiai vizsgálata.

E nagy volumenű munkák mellett több kisebb megbízást is teljesített a Társulat. A KBFI részére elvé
gezte a Pál-völgyi-barlang feletti terület beépíthetőségének vizsgálatát, továbbá a MÁFI részére a mórágyi 
gránitbánya falának kopogózását. Az OKTH Budapesti Felügyelőségének megbízásából került sor a Pál- 
völgyi-kőfejtő barlangjainak, továbbá a Ferenc-hegyi-barlangnak a szakszerű lezárására. A Magyar Állami 
Geofizikai Intézet megbízása keretében elkészült a Mátyás-hegyi-barlang IV. számú bejáratának felújítása. 
Végezetül megemlítjük azokat a csoportokat, amelyeknek tagjai részt vettek a megbízásos munkák vég
zésében: Bekey Imre Gábor, FTSK, Mecseki Karszt kutató, METRÓ , Papp Ferenc, VMTE Bar ad la, VMTE 
Vass Imre, valamint az Észak-magyarországi Területi Szervezet.

F N .
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TÁRSULATUNK 
25 ÉVES TÖRZSGÁRDÁJA

A magyar barlangkutatás társadalmi szervezete, a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1958. 
december 12-én alakult újjá. Egyesületünk sze
mélyi nyilvántartásából kijegyeztük azoknak a ne
veit, akik a Társulat újjászerveződésétől kezdve 
(pontosabban: 1959-től, a tagnyilvántartás megin
dulásától), tehát 25 éve folyamatosan tagjai az 
MKBT-nek. összeállításunk második hasábjában 
feltüntetjük a barlangkutató csoporthoz való tar
tozást, illetve — ha ilyen nincs — az „egyéni tag” 
jelölést használjuk.

1959 óta, tehát 25 éve tagja az MKBT-nek:
Dr. Balázs Dénes 
Barátosi József 
Benedek Endre 
Borbély, Sándor 
Csekő Árpád 
Dr. Cser Ferenc 
Dr. Dénes György

FTSK 
egyéni tag 
Kadic Ottokár 
egyéni tag 
FTSK
Papp Ferenc 
VMTE Baradla

Gádoros Miklós 
Dr. Gráf Andrásné 
Hazslinszky Tamás 
Hégráth Gyula 
Horváth János 
Dr. Jakucs László 
Dr. Jaskó Sándor 
Dr. Juhász András 
Kalmár László 
Dr. Kessler Hubert 
Dr. Kosa Attila 
Dr. Leél-Őssy Sándor 
Madaras Istvánné 
Magyari Gábor 
Maucha László 
Müller Ernő 
Neppel Ferenc 
Rónai Miklós 
Dr. Szathmári Sándor 
Venkovits István

Papp Ferenc 
egyéni tag 
egyéni tag 
egyéni tag 
FTSK 
egyéni tag 
egyéni tag 
egyéni tag 
VMTE Központi 
egyéni tag 
VMTE Tektonik 
egyéni tag 
Kadic Ottokár 
egyéni tag 
Papp Ferenc 
VMTE Központi 
FTSK
VMTE Központi 
egyéni tag 
egyéni tag

KANDIDÁTUSI DISSZERTÁCIÓ VÉDÉSE 
AZ AKADÉMIÁN

Dr. Kordos László, a Magyar Karszt- és Barlang- 
kutató Társulat elnökségének tagja, 1984. január 
17-én védte meg a Tudományos Minősítő Bizott
ság előtt kandidátusi értekezését. „A magyarországi 
holocén képződmények gerinces faunafejlődése, 
biosztratigráfiája és paleoökológiája”  című munka 
a barlangkutatás szempontjából is lényeges és érté
kes adatokat rögzít.

Már a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegye
temen 1974-ben készített disszertációja is, amelynek 
alapján doktori szigorlatát letette, a hazai „szub- 
fosszilis” faunákkal, tehát barlangtanilag fontos 
anyaggal foglalkozott. Ez is mutatja Kordos László
nak a barlangtani témák iránti, már korán fölébredt 
érdeklődését.

Kandidátusi értekezésének téziseit tudománytör
téneti áttekintéssel kezdi. A faszénmaradványok 
vizsgálatával kapcsolatban nem érzem jogosnak a 
magyarországi ezirányú (anthrakotomiai) kutatások 
megindítója, a módszer kidolgozója, Hollendonner 
Ferenc nevének említetlenül hagyását.

A Magyar Középhegység 12 barlangjának 62 ré
tegével foglalkozik az értekezés. A gerinces anyagon 
kívüli összes többi maradvány feldolgozása is meg
történt — nagyobbrészt munkatársak segítségével, 
részben a szerző saját vizsgálatával, fgy az adatok 
összességükben sokoldalú szemléletről tanúskodó 
kutatási eredményeket tükröznek.

A dolgozat világos képet ad a holocén gerince

seknek, sőt az egész faunának is, a pleisztocén ala
kokkal való rokonsági, származástani kapcsolatai
ról, az egyes fajok életrétegtani (biosztratigráfiai) 
és klímajelző szerepéről. Ezzel — a többi leletből is 
levont következtetések felhasználásával — a hazai 
holocén kezdeti szakaszától a részletes, sokoldalú 
és valóban összetett fejlődéstörténet jól megrajzolt 
menetét nyújtja.

Fölösleges hangsúlyozni, hogy mindezek az ada
tok mennyire fontosak barlangtani szempontból is, 
és hogy az itt ismertetett eredmények mennyire je
lentős mértékben segítik majd az elkövetkező kutatá
sok hasonló anyagainak megbízható kiértékelését.

Az értekezés opponenseinek elismerő bírálatai 
után a kialakult vita nyomán a bizottság Kordos 
Lászlót a paleontológia tudomány kandidátusának 
javasolta minősíteni.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
minden tagja örömmel értesült a hírről, és őszintén 
kíván dr. Kordos László kandidátusnak további sok 
eredményt tudományos munkásságában. Kívánjuk 
azt is — sőt talán így is fogalmazhatjuk: el is várjuk 
tőle —, hogy munkásságával Társulatunk működé
séhez és eredményes fejlődéséhez is sikeresen járul
jon hozzá. Kívánjuk, hogy ez a törekvése ne csak 
neki okozzon örömet jelentő eredményeket és elis
merést, hanem a Társulat számára is.

Dr. Bogsch László

127


