
B eszám oló közgyűlés

Társulatunk 1987. március 27-én tartotta beszá
moló közgyűlését a MTESZ Anker közi székházá
ban. A közgyűlésen 42 tagtárs vett részt.

Dr. Fodor István elnök megnyitó beszédében kö
szöntötte a megjelenteket, majd néhány fontosabb 
eseményt emelt ki a Társulat életéből. Elmondta, 
hogy elkezdődött a X. Nemzetközi Szpeleológiai 
Kongresszus szervezése. A MTESZ Végrehajtó 
Bizottsága elfogadta a Társulat eddigi tevékenységé
ről és további terveiről szóló előterjesztést. Végül 
örömmel jelentette be, hogy a Társulat új helyiségbe 
költözésével kedvezőbb körülmények között folyhat 
a szervezeli munka.

A továbbiakban Gádoros Miklós főtitkár ismer
tette a Társulat 1986. évi tevékenységéről szóló 
főtitkári beszámolót. Szavai után több javaslat 
hangzott el, többek között a szakbizottságok aktivi
tásával kapcsolatban. Majd Hevér Éva gazdasági

titkár ismertette a Társulat pénzügyi gazdálkodásá
nak eredményét. Ezt követően terjesztették elő a 
Társulat 1987. évi munkatervét és költségvetését. 
Végezetül tájékoztatás hangzott el a Társulat köz
ponti nyári táboráról és a szervezés helyzetéről.

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette:
— a Társulat 1986. évi tevékenységéről szóló fő

titkári beszámolót,
— a Társulat 1987. évi munkatervét,
— a Társulat 1986. évi pénzügyi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót,
— a Társulat 1987. évi költségvetését.
Elfogadta a különbizottságoknak kitüntetésekre

és jutalmazásokra vonatkozó előterjesztését, me
lyeknek átadására a közgyűlésen került sor.

Fleck Nóra

Dr. Fodor István elnök megnyitó beszédét tartja. Balra dr. Kessler Hűbéri, a Társulat 
tiszteleti elnöke, jobbra Gádoros Miklós főtitkár (fotó: Kárpát né Fehér K.)
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KITÜNTETÉSEK, JUTALMAK
A Társulat érembizottságának javaslatára az 

1987. március 27-i közgyűlés a Társulat érdekében 
hosszú időn át végzett kimagasló társadalmi mun
káért adományozható Hermán Ottó-éremmel tün
tette ki

Száblyár Pétert,
aki 1962 óta a Társulat tagja. Kezdetben a Geológiai 
Technikum tagjaként, majd az FTSK Barlangkutató 
Szakosztályban végzett eredményes feltáró, doku
mentáló és elméleti munkát. 1981 óta készíti a fél
évenként megjelenő Barlangbibliográfiai Figyelőt, 
ugyanezen idő óta szerkesztő bizottsági tagja a 
Karszt és Barlangnak, 1984-től 1986-ig tudományos 
titkár, majd 1986-tól főtitkárhelyettesként segíti a 
Társulat munkáját.

A karszt- és barlangkutatás terén végzett kiemel
kedő tudományos munkásságáért adományozható 
Kadic Ottokár-éremmel tüntette ki 

dr. Cser Ferencet,
aki mint a Társulat alapító tagja, kezdettől fogva 
magasszintű tudományos munkát végez. Különösen 
kiemelkedik az aerosolképződéssel és fennmaradás
sal kapcsolatos elméleti munkássága, a heliktitfajták 
képződésével kapcsolatos vizsgálata, s a különböző 
heliktitek kristályszerkezeti kutatása, továbbá a ke
veredési korrózióval, valamint a kalcium-magné
zium együttkristályosodásával kapcsolatos meg
állapításai.

A magyar karszt- és barlangkutatás előbbrevitelét 
szolgáló kimagasló kollektív munkáért adományoz
ható Hermán Ottó-emléklappal tüntette ki a köz
gyűlés a

Papp Ferenc Barlangkutató Csoportot, 
a sok éve folytatott, rendkívül szerteágazó barlang- 
kutató tevékenységéért, ezen belül kiemelve a cso

port tagjainak a Társulatban betöltött szerepét, a 
tudományos barlangkutatók képzésében való aktív 
részvételt, valamint az ifjúság nevelését.

A karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő 
tudományos tevékenységet végzett kollektív mun
káért adományozható Kadic Ottokár-emléklappal 
tüntette ki a közgyűlés a

Marcel Loubens Barlangkutató Egyesületet, 
a sokéves, jól dokumentált, sokirányú tudományos 
barlangkutató tevékenységéért, kiemelten a Létrási- 
vizesbarlang klimatológiai, hidrogeológiai, geoló
giai, biológiai kutatásáért, azok dokumentálásáért.

Az elnökség javaslatai alapján a közgyűlés a 
Társulat érdekében hosszú időn át kifejtett igen 
eredményes tevékenységükért 2 000 Ft pénzjutalom
ban és oklevélben részesítette 

dr. Böcker Tivadart, Hazslinszky Tamást és 
Hevér Évát, továbbá oklevélben részesítette 

Horváth Jánost.
A Társulat új helyiségbe költözésével kapcsolatos 

munkálatok elvégzése, valamint az átköltöztetés 
megszervezése és lebonyolítása érdekében kifejtett 
kiemelkedő tevékenységért 1 000 Ft pénzjutalomban 
és köszönőlevélben, ill. oklevélben részesültek az 
alábbiak:
Bérezik Pál, Bognár Tibor, Csiszer Antal, Csiszer 
Péter, Döme János, Hazslinszky Tamás, Lengyel 
János, Mogyorósi Gábor, Regős József, Székely 
Kinga.

Ugyancsak a fenti tevékenységért könyvjutalom
ban részesültek:
Boros László, Börcsök Péter, Horváth Károly, 
Naszádos László, Pál Ferenc, Sági Péter.

F. N.

CHOLNOKY JENŐ-PÁLYÁZAT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

elnöksége és az Országos Környezet- és Természet- 
védelmi Hivatal annak érdekében, hogy elősegítse 
a Társulat keretében folyó karszt- és barlangkutatási 
tevékenységet, főként a kutató és feltáró munka 
megfelelő szintű dokumentálását, az elért eredmé
nyek összefoglalását, valamint ezek értékelését, 
évenként ismétlődően Cholnoky Jenőről elnevezett 
pályázatot írt ki. A pályázat az előző évekhez ha
sonlóan csoport és egyéni kategóriában került 
meghirdetésre.

A pályázatra 1987-ben csoport kategóriában 8, 
egyéni kategóriában 6, a pályázati kiírásnak meg
felelő, értékelhető pályamű érkezett be.

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hi
vatal támogatásával együtt rendelkezésre álló keret 
alapján a bíráló bizottság csoport kategóriában az 
alábbi sorrendet állapította meg:
I. díj: Álba Regia Barlangkutató Csoport (98 pont) 
10 000 Ft és oklevél

II. díj: Acheron Barlangkutató Csoport (57 pont) 
6 000 Ft és oklevél
III. díj: Papp Ferenc Barlangkutató Csoport (56 
pont) 6 000 Ft és oklevél

A csoport kategóriában adható különdíjat 3000— 
3 000 Ft összegben az alábbi pályaművek készítői
nek ítélte oda a bíráló bizottság:

Álba Regia Barlangkutató Csoportnak a feltáró 
tevékenység dokumentálásának magas színvonalá
ért, a hazai karszt- és barlangkutatásban kiemelkedő 
közösségi munkájukért,

Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoportnak a 
Pál-völgyi-barlangban végzett denevérmegfigyelési, 
kitöltésvizsgálati és dokumentációs tevékenységükért,

Marcel Loubens Barlangkutató Egyesületnek a tu
dományos, publikációs és oktatási tevékenységéért.

A Cholnoky Jenő-pályázat eredményhirdetésére 
és a jutalmak átadására a vándorgyűlésen került sor.

F. N.
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A z  M K B T  XXXII. országos vándorgyűlése

A Társulat a szokásos évi vándorgyűlését (bar
langnapját) 1987. június 26—28. között Miskolcon, 
Létrástetőn tartotta a szervezett miskolci barlang- 
kutatás 35. évfordulója tiszteletére, a Bükki Nemzeti 
Park igazgatóságával közös szervezésben, az Észak
magyarországi Területi Szervezet rendezésében.

A programban a Miskolctapolcai-tavasbarlang 
bővítési munkái során feltárt üregek bemutatása, 
az I. országos barlangos bélyeg- és képeslapbemuta
tó megtekintése, előadások, tombola, barlangi ver
seny, diavetítés, valamint a Létrási-vizes-, Szepessy-, 
Láner-, Cubákos-, Bolhási-, Diabáz-, Lilla-barlan- 
gokba és a Kis-kőháti-zsombolyba szervezett túrák 
szerepeltek.

A regisztrált résztvevők száma 241 fő volt, 
köztük erdélyi és NDK-beli barlangkutatók is. 
(Becslésünk szerint mintegy 60—80 jelenlevő bar
langkutató „nem kívánt részt venni” a feliratkozás 
és a részvételi díj fizetésének adminisztrációjában!)

A Marcel Loubens Kupa barlangversenyére 21 
háromfős csapat nevezett. A legjobbak:
1. Kinizsi II. (Adamkó—Borka—Kornis) 991 pont
2. Kinizsi III. (Kiss—Szepesi—Teleki) 889 pont
3. Diogenes I. (Kiss—Vida—Vida) 866 pont.

Az első izgalmak elcsitultával az az egyöntetű 
vélemény alakult ki, hogy a Létrási-vizesbarlang 
legszűkebb részeiben (is) „megsétáltatott” 1,40 m 
hosszú fenyőstomp ötlete jó volt, és az elméleti- 
ügyességi-technikai-gyorsasági verseny kitűnő já
téklehetőséget adott a résztvevőknek.

Az igen elhúzódó verseny vége felé kezdődtek 
meg az alábbi előadások, melyeket 30—80 fő hall
gatott meg:
Varga Ferenc: Tájékoztató a Bükki Nemzeti Park 

barlangokkal kapcsolatos tevékenységéről 
Székely Kinga: Barlangkataszterezési munkák a 

Bükkben
Szabó József: A bükki barlangok keletkezésének 

néhány vonatkozása
Maucha László: A karsztos beszivárgás számítása a 

mértékét megadó éghajlati tényezők figyelembevé
telével

Dr. Lénárt László: A szervezett miskolci barlang- 
kutatás 35 éve.
A vándorgyűlésen került sor a Cholnoky Jenő-pá- 

lyázat eredményhirdetésére és a jutalmak átadására.
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A tombolahúzásra a Társulat, Vidics Zoltánná és 
dr. Lénárt László ajánlott fel díjakat, melyek csak
nem kivétel nélkül gazdára találtak. (Legnagyobb 
sikere a recski bányából származó barlangi gyön
gyöknek volt.)

Az esti diavetítésen Roland Winkelhöfer (NDK) 
és Tihanyi Péter tartott igen színvonalas bemutatót 
a mintegy 120 résztvevőnek és az éppen ott táborozó 
úttörőknek.

A 70 Ft-os részvételi díj ellenében a Bükk leg
fontosabb karsztos területén (4 kataszteri egységben) 
levő barlangok bejáratának helyeit tartalmazó térké
pet (melyet az OKTH Barlangtani Intézete e célra 
készített), a bélyeg- és képeslapbemutató díszborí
tékját, emlékbélyegzős levelezőlapját, az eddigi 
barlangnapokat (is) feltüntető emléklapot, valamint 
a recski bányából származó, részben kettévágott 
oolitokat (barlangi gyöngyöket) adtunk a részt
vevőknek.

Dr. Lénárt László

BARLANGOS BÉLYEG- ÉS KÉPESLAPBEMUTATÓ
A XXXII. Országos Vándorgyűlés (barlangnap) 

programjába illesztve a Bükki Nemzeti Park, a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, a Mar
cel Loubens Barlangkutató Egyesület, a Nehézipari 
Műszaki Egyetem Bélyeggyűjtő Köre és a Zempléni 
Múzeum 1987. június 20.—július 12. között Mis
kolcon, a BNP Hermán Ottó-ligeti épületében meg
rendezte az I. Országos barlangos bélyeg- és képes
lapbemutatót.

A kiállításon Adamkó Péter, Fleck Nóra, Hado- 
bás Sándor, Hazslinszky Tamás, dr. Késs le r Habért, 
Kucsik Zoltán, Lendvay Ákos, dr. Lénárt László, 
Székely Kinga és a Zempléni Múzeum 40 m2-nyi 
barlangos bélyeget, képeslapot, Carte Maximumot, 
FDC-t, bélyegezést mutatott be.

A rendezvényre emléklapot, alkalmi levelezőlapot 
és díszborítékokat készíttettünk, valamint Hermán 
Ottót ábrázoló levelezőlapot és denevéres postai
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díszborítékokat is beszereztünk. Ezen túlmenően 
kiadványaink mindegyikén egy-egy Baradla-bélye- 
get helyeztünk el, s azt denevéres alkalmi bélyegzés
sel érvénytelenítettük. A meghívó elkészítéséhez egy 
muzeális Baradla-képeslapot használtunk fel reprint- 
kiadvány formájában.

1987. október 31.—november 29. között Ruda- 
bányán, a Múzeumi Hónap keretében az Országos 
Érc- és Ásványbányászati Múzeum, az MKBT 
Északmagyarországi Területi Szervezetével közös 
rendezésben megismételte a bemutatót Adamkó Pé
ter, Fleck Nóra, Hadobás Sándor, Hazslinszky Ta
más, Lendvay Ákos, dr. Lénárt László és Székely 
Kinga részvételével.

Az újabb barlangos bélyeg- és képeslapbemutatót 
a Székely Kinga gyűjteményéből származó, 1898- 
ban bérmentesített dobsinai barlangi képeslapot 
felhasználó reprint meghívóval hirdettük meg, em
léklapokat, postai levelezőlapot és díszborítékot 
adtunk ki.

A két kiállításnak igen nagy közönségsikere volt, 
összesen 2470 fizető vendég látta. A helyi sajtó 
(Északmagyarország, Déli Hírlap, Magyar Rádió 
Miskolci Stúdiója) többször is igen pozitívan érté
kelte a munkánkat. A szakkörök elismerését jelzi, 
hogy a két kiállítás között dr. Lénárt László anyaga 
a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége

MISKOLC
1967 . 0 6 .26 .

Északmagyarországi Területi Irodája kiállítótermé
ben, Miskolcon egy hónapig volt látható.

A bélyeg- és képeslapbemutató előkészítését, le
bonyolítását a miskolci barlangkutatók végezték, 
de a kiadványokat nem tudtuk volna előállítani, ill. 
a rudabányai kiállítást nem tudtuk volna megrendez
ni Hadobás Sándor sokirányú, aktív támogatása és 
segítsége nélkül. A kiadványok grafikusi munkáit 
mindkét esetben Szombathelyi György né végezte.

Dr. Lénárt László

BARLANGI IDEGENVEZETŐI TANFOLYAM
Az MKBT (Oktatási és Közművelődési Bizott

sága) és az OKTH Barlangtani Intézete 1987. no
vember 10—14. között Aggtelek—Miskolc—Buda
pest (változó) helyszínű barlangi idegenvezetői tan
folyamot szervezett az Aggteleki Nemzeti Park 
(ANP), a Bükki Nemzeti Park (BNP) és az OKTH 
Budapesti Felügyelősége hivatásos barlangi idegen- 
vezetői számára. Ezzel egy sokéves, közös tervünk 
valósult meg, melyet sok helyütt megfogalmaztunk, 
utoljára a magyar szpeleológiai oktatási rendszer 
keretében. Elképzeléseinket a Barlangtani Intézet 
anyagilag támogatta, a tanfolyamot hivatalosnak 
elismerte és a barlangkezelő szerveknél alkalmazás
ban levőknek elvégzését javasolta.

A tanfolyam elméleti részét az ANP kezelésében 
levő kiállítóteremben tartottuk. A gyakorlati okta

tás a Baradla-, az István-, az Anna-, a Szemlő-hegyi- 
és Pál-völgyi-barlang túraútvonalain történt, ahol 
a helyiek „próbavezetést” tartottak, s azt mindjárt 
ki is értékeltük, elsősorban az általános érvényű 
vezetői tevékenységre koncentrálva.

A vizsgára az OKTH Barlangtani Intézete épüle
tében került sor, melyen a következők szereztek 
barlangi idegenvezetői jelvényt és igazolványt: 
Csipkés Gábor né, Dusza Márta, Juhász Edit, Szűcs 
Katalin, Vostyár Ildikó (ANP), Budai Krisztina, 
Hegedűs János (BNP), Fritz Zsolt, Sághi Imre (Bu
dapesti Felügyelőség).

A tanfolyam előadói Hazslinszky Tamás és dr. Lé
nárt László voltak, akik ez alkalomra a barlangok
kal, keletkezésükkel, élővilágukkal, védelmükkel, 
kiépítésükkel és üzemeltetésükkel kapcsolatos leg
fontosabb ismereteket tartalmazó tanfolyami jegy
zetet is készítettek, melyet a hallgatók a tanfolyam 
előtt kézhez kaptak. (A jegyzet korlátozott számban 
az MKBT titkárságán kapható.)

A közös szervezésben lezajlott, úttörő jellegű 
tanfolyam mind a hallgatók, mind az oktatók sze
rint hasznos volt és jól sikerült. Újabbakat is ter
vezünk, valamint a rendszeres továbbképzést is 
szeretnénk megvalósítani. A továbbiakban „nyílttá” 
(mindenki számára elérhetővé) kívánjuk tenni ezt 
az oktatási formát, hogy minél több képzett állandó 
és alkalmi barlangi idegenvezető végezhesse idegen- 
forgalmi barlangjaink jobb, színvonalasabb bemu
tatását.

Dr. Lénárt László
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