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A Társulat 2012. május 6-án tartotta éves küldöttközgyűlését. A szavazati joggal rendelkező, megje
lent küldöttek száma 33 fő volt, szavazati jog nélkül 12 fő vett részt.

e

A küldöttközgyűlés keretében az Erembizottság
a Társulat és a magyar barlangkutatás érdekében hosszú időn át eredményesen végzett munkáért ado
mányozható Hermán Ottó éremmel tüntette ki Bérezik Pált, aki több mint 40 éve műszaki tudásával 
segítette a Társulat rendezvényeit, a feltáró kutatásokat és a barlangok kiépítését,

-  a karsztvidékek és barlangok tudományos kutatásában elért kimagasló eredményeiért adományozha
tó Kadic Ottokár éremmel tüntette ki Takácsné Bolner Katalint, a hévizes barlangok és képződmé
nyeik genezise tárgyában elért új eredményekért és azok nyomtatásban történt publikálásáért,
a karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló eredményekért adományozható Vass 
Imre éremmel tüntette ki Sűrű Pétert, a Szivárvány- és Sebes-barlangok összekötéséért, mely lehe
tőséget biztosít a víznyelőtől a szifonig történő eljutásra,

-  a karszt- és barlangkutatás terén végzett tudományos ismeretterjesztő és tudományszervező tevékeny
ségért adományozható Papp Ferenc éremmel tüntette ki Egri Csabát a barlangkutatás népszerűsíté
sét, a barlangok megismertetését célzó ismeretterjesztő munkáért,

-  a 35 év alatti kutatók elismerésére szolgáló Mikolovits Veronika éremmel tüntette ki Pólyák Ágnest 
a fogyatékosok túráztatásában, az oktatásban és az utánpótlás-nevelésben nyújtott munkájáért,

-  a magyar karszt- és barlangkutatás előbbrevitelét szolgáló kollektív munkáért adományozható Her
mán Ottó emléklappal tüntette ki a bódvasziiasi múzeumalapító kollektívát.

-  a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollektív eredményért ado
mányozható Vass Imre emléklappal tüntette ki a Szépvölgyi-barlangrendszer megteremtéséért a ku
tatásban dolgozó Bekey Imre Gábor, UTTE Szabó József és Barit Barlangkutató Csoportot.
A küldöttközgyűlés Körösi Gyulát‘, Tárnái Pétert, Tóth Almost, Székely Kingát és ár. Dénes György

nél a Társulat tiszteleti tagjává, Bódis Istvánnét tiszteletbeli taggá választotta.
A küldöttközgyűlés

r

-  75. születésnapja alkalmából Csekő Árpádot és ár. Pályi Gyulát,
-  70. születésnapja alkalmából Gönczöl Imrét, Körösi Gyulát, ár. Rónai Miklóst és ár. Szentes G yörgyöt,
-  60 születésnapja alkalmából Balogh Istvánt, Gangéi Kálmánnét, Sívó Zsuzsannát és á r Szunyogh 

Gábort köszöntötte.
A küldöttközgyűlés elfogadta

-  a 2011. évről szóló főtitkári beszámolót,
-  a 2011. évről szóló közhasznúsági beszámolót és eredménykimutatást,
-  a 2012. évi munkatervet,
-  a 2012. évi költségvetést.
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-  a Karszt és Barlang Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentést,
A küldöttközgyűlés megújította a Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriumát, melynek tagjai: Hege-

f

dús Gyula, Borzsák Sarolta, Hajnal Ágnes, Eszterhás István és dr. Végh Zsolt.
F N .

2013

A Társulat 2013. április 20-án tartotta éves küldöttközgyűlését. A szavazattal rendelkező, megjelent 
küldöttek száma 25 fő volt, szavazati jog nélkül 9 fő vett részt.

r

A küldöttközgyűlés keretében az Erembizottság
-  a Társulat és a magyar barlangkutatás érdekében hosszú időn át eredményesen végzett munkáért ado

mányozható Hermán Ottó-éremmel tüntette ki Laufer Csabát, aki több mint fél évszázad óta tevé
kenykedik „szürke eminenciásként” a magyar barlangkutatás és a Társulat érdekében;

-  a karszt- és barlangkutatás terén végzett tudományos ismeretterjesztő és tudományszervező tevékeny
ségért adományozható Papp Ferenc-éremmel tüntette ki Borzsák Pétert, aki több évtizedes barlangi 
fotózásával jelentősen hozzájárult a magyar barlangkutatók eredményeinek hatásos publikálásához;

-  ugyancsak Papp Ferenc-éremmel tüntette ki Lieber Tamást, számos turisztikai folyóiratban és 
könyvben publikált népszerűsítő és ismeretterjesztő írásaiért;

-  a karsztvidékek és barlangok tudományos kutatásában elért kimagasló kollektív munkáért adományoz
ható Kadic Ottokár-emléklappal tüntette ki a barlangklimatológiai és -terápiái munkacsoportot 
a barlangklíma nagy pontosságú mérési módszereinek kidolgozásáért, a mérési adatok alapján levont 
tudományos következtetésekért, valamint ezeknek a barlangterápiában és a feltáró kutatásokban való 
gyakorlati alkalmazásáért;

-  a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollektív eredményért ado
mányozható Vass Imre-emléklappal a Plecotus Barlangkutató Csoport és a Plózer István Vízalatti
Barlangkutató Csoport egyesült kollektíváját tüntette ki, a tapolcai barlangrendszer eredményes 
feltárásában végzett munkásságért.
A küldöttközgyűlés

-  85. születésnapja alkalmából Barczikay Dénesi és Márton Gyulát,
-  80. születésnapja alkalmából Magyari Gábort és Rónaki Lászlót,
-  75. születésnapja alkalmából dr. CzajlikIstvánt,
-  70 születésnapja alkalmából Fónyad Bélát, dr. Pál fi Zoltánt, Ránky Ernőt és dr. Tóth Gézát,
-  60. születésnapja alkalmából Kovács Józsefet, Libisch Károlyt, Németh Tamást és dr Rajczy Miklóst 

köszöntötte.
A küldöttközgyűlés elfogadta

-  a 2012. évről szóló főtitkári beszámolót,
-  a 2012. évről szóló közhasznúsági beszámolót és eredménykimutatást,
-  a 2013. évi munkatervet,
-  a 2013. évi költségvetést,
-  a Karszt és Barlang Alapítvány 2012. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentést.

FN .

2014

A Társulat 2014. április 26-án tartotta éves küldöttközgyűlését. A szavazattal rendelkező megjelent 
küldöttek száma 25 fő volt, szavazati jog nélkül 7 fő vett részt.
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A küldöttközgyűlés keretében az Erembizottság
-  a karsztvidékek és barlangok tudományos kutatásában elért kimagasló eredményért adományozható 

Kadic Ottokár-éremmel tüntette ki Stieber Józsefet, két évtizeden át folytatott klimatológiai méré
seiért, műszertechnikai újításaiért és eredményeinek összefoglalásáért,

-  a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló eredményért adományoz
ható Vass Imre-éremmel tüntette ki Rántó Andrást, hazánk legmélyebb barlangjának, a Bányász
barlangnak feltárásáért és az Ódor-vár térségében kitartó munkával elért eredményéért,

-  a fiatal kutatók számára adományozható Mikolovits Veronika-éremmel tüntette ki Muladi Beátát, 
a tudományos barlangkutatásban, a barlangkutatás népszerűsítésében, utánpótlás-nevelésben és ren
dezvényszervezésben végzett példaértékű tevékenységéért,

-  a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollektív eredményért ado
mányozható Vass Imre emléklappal az Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesületet tüntette ki 
a Szoplaki-ördöglyukban és az Ajándék-barlangban elért jelentős felfedezésekért.
A küldöttközgyűlés

-  90. születésnapja alkalmából dr. Dénes Györgyöt,
-  85. születésnapja alkalmából dr. Markó Lászlót,
-  80. születésnapja alkalmából Preisinger Ferencet és Várszegi Sándort,
-  75. születésnapja alkalmából Zentai Ferencet\ dr Dénes Györgynél, dr. Fodor Istvánt és Kiss Jenőt,
-  70. születésnapja alkalmából Maucha Lászlónét és Simsa Pétert,
-  60. születésnapja alkalmából Bérezik Pált, Gaál Lajost, Hegyi Gábort, Juhász Mártont, dr. Lénárt 

Lászlónét, dr. Medgyesy Pétert és Takácsné Bolner Katalint köszöntötte.
-  tiszteleti taggá választotta Rónaki Lászlót, Simsa Pétert, Adamkó Pétert és Házi Zoltánt.

A küldöttközgyűlés elfogadta
-  a 2013. évről szóló főtitkári beszámolót,
-  a 2013. évről szóló közhasznúsági beszámolót és eredménykimutatást,
-  a Karszt és Barlang Alapítvány 2013. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentést,
-  a Karszt és Barlang Alapítvány alapító okiratának módosítását,
-  a 2014. évi munkatervet,
-  a 2014. évi költségvetést.
-  A lemondott Szabó Lénárd helyére dr. Móga Jánost választotta társelnökké.

F N .

BARLANGNAPOK

2012 -  56. BARLANGNAP

A június 21-24-i hétvégén sikerrel lezajlott az 56. Barlangnap Klastrompusztán. A rendezvénynek 
összesen 260 regisztrált résztvevője volt, ebből 99 volt MKBT tag, 143 fő nem MKBT tag és 18 gyerek 
(14 év alatti).

A 16 féle barlangban/útvonalon vezetett összesen 99 barlangtúrán 609 regisztráció történt, és a ta
pasztalat szerint a regisztráltak túlnyomó többsége valóban ott is volt a túrán. A legkapósabbak termé
szetesen az átmenő túrák és a Vacska-túrák voltak, de sokan (70-en) vállalták az Ajándék-barlanghoz 
való felcaplatást, és még az Indikációs-barlangban is összesározódott 11 túrázó. A legforgalmasabb nap 
a szombat volt 282 regisztrálóval, vasárnap 203-an, pénteken pedig 124-en túráztak.
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Készül a szombati vacsora 
(Hazslinszky Tamás fe l  vételei)

Kézműves foglalkozás a barlangkutató utánpótlás
számára

Szombaton a Legény-barlang híres-hírhedt Betyár-lyuk nevű esarnokában rendeztük a szűkület-versenyt 
17 súlyosan elhízott résztvevővel. A szabály szerint három próbálkozás közül a legjobb ideje számított.

A dobogósok eredményei: 1. Horváth Anita 20:62 mp.
2. Szalay Veronika 22:96 mp.
3. Losonczi Gábor 24:72 mp.

Gratulálunk!
A nyereményeket az explo.hu webáruház, a Barlangtani Osztály és az Ariadne Egyesület biztosította. 
Mindenkinek köszönjük a részvételt, az elismeréseket és az építőjellegű kritikákat is!

A szervezők nevében: 
Surányi Gergely (Surda) 

ARIADNE Egyesület

2013 -  57. BARLANGNAP

A Magyar Karszt-és Barlangkutató Társulat 57. Barlangnapja június 21-23. között Badacsonylábdihcgyen 
a strandon került megrendezésre. A Társulat íélkérésére a Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetsége ne
gyedik alkalommal volt házigazdája a rendezvénynek. A rendezvényen összesen 285 résztvevő regisztrált.

Az ország minden tájáról érkező kutatók és érdeklődők a Keszthelyi-hegység és a Tapolcai-medence 
legnagyobb és legszebb barlangjait járhatták be. 10 barlangban összesen 443 leszállás történt. A tú
rák vezetésében, túravezetőként és segítőként 31 fő vett részt. A legtapasztaltabb kutatók eljuthattak

A sátortábor a strandon, háttérben a Badacsonnyal A Marcel Loubens Kupa egyik feladata
(Hazslinszkyt Tamás felvételei)
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a közelmúltban feltárt Kessler Hubert-barlangba is, amely 204 méteres (nem hivatalos) mélységével 
a Dunántúl legmélyebb barlangja címért vetekszik. A tapolcai Kincses-gödörben a túrázók vetített elő
adások során a tapolcai barlangkutatás múltjával és eddigi eredményeivel ismerkedhettek meg.

Szombaton került megrendezésre a Marcel Loubens Kupa, amelyen a nagy hőség ellenére 6 csapat 
indult. Az izgalmas akadályversenyen a fákra épített kötélpályákon és a Balaton vizében is helyt kellett 
állniuk a versenyzőknek.

A Marcel Loubens Kupa eredménye:
1. Mi a csapat neve (Kagyó [Kunisch Péter], Kuston Szilárd, Szabó Dénes)

r

2. Túl a 35-ön (Gyolcsos Ferenc, Kökény Áron, Orosz Kince Bence)
3. Önkéntes véradók (Tóth Magdi, Tóth Helga, Zihné Perényi Katalin)
A verseny díjazását és a Barlangnap megrendezését az A.G. Explorer Kft, alpinSign, Badacsonytör-

demic Önkormányzata, Balatonfelvidéki Nemzeti Park, explo.hu, kihívás.hu, speleo.hu támogatta.
Az esti babgulyás után a Viking Rock zenekar szórakoztatta a közönséget, a bulinak csak az éjszakai 

felhőszakadás tudott véget vetni.
Szervezők

37 min 37 sec 
59 min 46 sec 

1 h 15 min 50 sec

2 0 1 4 -5 8 . BARLANGNAP

Az 58. Barlangnapot a Társulat a területen kutató barlangkutató csoportok részvételével 2014. június 
20-22. között a Bükk hegységben, Szentiéleken rendezte meg. A regisztrált résztvevők száma sajnos na
gyon alacsony, 157 fő volt. Ennek oka talán a néhány héttel korábban nagy sikerrel megrendezett Hágó 
Kupa és a meglehetősen kedvezőtlen időjárás volt.

A rendezvénynek a szentléleki Turistapark adott helyet, ahol a büfé-szolgáltatást leszámítva minden
nel meg lehettünk elégedve. A barlangtúrák pénteken délutántól zökkenőmentesen bonyolódtak, szom
baton és vasárnap reggel és délután mikrobuszos szállítás is segítette a túrázókat. A szervezők munkáját 
kicsit nehezítette, hogy a Barlangnappal párhuzamosan a Bécsi- és alsó-ausztriai Barlangkutató Egyesü-

r

let 30 tagja számára -  viszontlátogatás keretében -  aggteleki programot kellett bonyolítani. így e sorok 
írója napi ingázás keretében hol a regisztrációt látta el a Bükkben, hol a Béke-barlangban kísérte a ven
dégeket. Mindkét napon nagy sikere volt a régészeti barlangokat felkereső túráknak.

Köszönet jár a barlangtúrák zökkenőmentes lebonyolításában közreműködő valamennyi túravezető-
tr

nek, továbbá Göröcs Dorkának, Leél-Ossy Szabolcsnak és Timkó Attilának, akik nélkül a regisztráció 
nem működött volna hatékonyan, a Muzits Anikó vezette konyhatündéreknek és Katona Józsefnek, aki 
a teszt-feladatok összeállításában volt segítségünkre.

A Turistapark szép környezetben fekvő kempingje Barlangtúra utáni pihenő és élménybeszámoló
(Fleck Nóra felvételei)
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A Marcel Loubens Kupáért zajló verseny az idén rendhagyó módon, a szombati vacsorát kővetően, 
tesztfeladatok megoldásával, papíron zajlott. A versenyre végül 8 csapat nevezett, s az alábbi eredmény
született:

1. Hármas Unterstützung (Molnár Lajos, Bajusz Gergő, Kugyela Lóránd) 64 pont
2. 11106 (Mimlits Gábor, Simon Thomasz, Sárközi Valéria) 62 pont
3. Nagy öregek (Adamkó Péter, Bartha László, Lénárt László) 61 pont

r

4. Ariadne (Erdélyi Balázs, Dzsibrail Mária, Kozmer Ákos) 60 pont
5. Habos (Soma, Culi, Peti) 57 pont

r

6. A hetedik (Barabás Judit, Beregi-Nagy Edit, Acs-Kovács Milán) 52 pont
6. Cungék Latorból (Kocsis János, Fónyad Béla, Rácz Ferenc) 52 pont
8. Triumvirátus (Petrovics Mária, Bercsik Emese, Frojimovits Ági) 37,5 pont

Fleck Nóra

BARLANGKUTATOK  
SZAKMAI TALÁLKOZÓI

2012. NOVEMBER 16-18. PÉCS

A rendezvénynek ez alkalommal a Pécsi Tudomány- 
egyetem Természettudományi Tanszéke adott helyet.
Sajnos az előző évektől eltérően Pécsett nem sikerült 
olyan helyszínt találni, ahol a rendezvény valamennyi 
programja egy épületben zajlott volna. Hiányzott a kö
zösségi színtér, ahol esténként még össze lehetett volna 
jönni egy kis beszélgetésre, iszogatásra.

A rendezvényt megelőző pénteken a Duna-Dráva 
Nemzeti Park Igazgatóság hozzájárulásával lehetőség 
nyílt a Nagyharsányi-kristálybarlang megtekintésére, 
majd az esti programban filmvetítésekre került sor 
az egyetemen.

Szombaton és vasárnap a 103 regisztrált résztvevő 29 előadást hallgathatott meg. Ez alkalommal
0

a tudományos előadások nagyobb számban szerepeltek a programban, mint a feltárásokról és külföldi 
expedíciókról szóló beszámolók. Érdekes színfolt volt a szombati programban a Nyugat-Mecsek karszt- 
ja címmel megjelent új kiadvány könyvbemutatója.

A szombat esti szokásos zsíroskenyér-party után a kis és nagy előadóban párhuzamos vetítések foly
tak. Egri Csaba az immár hagyományosnak mondható 3D vetítése keretében ez alkalommal a nemzetkö
zi fotósokból álló La Sál le Team anyagait mutatta be a nagy számú érdeklődőnek.

Vasárnap a találkozó után ugyancsak a nemzeti park szervezésében az érdeklődők felkereshették 
a Tettyei-mésztufabarlangot.

F N .

Előadások közötti szünetben 
(Hazslinszky Tamás felvétele)
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2013. NOVEMBER 8-10. SZEGED

A 2013. évi Barlangkutatók Szakmai találkozójának ezúttal a Szegedi Tudo
mányegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoportja biztosított helyet. A Föld- 
tudományi Nagyelőadóban került sor az esemény lebonyolítására. Pál-Molnár 
Elemér tanszékcsoport vezető köszöntötte a Szegedre látogató hallgatóságot, 
majd a hivatalos megnyitót Leél-Őssy Szabolcs MKBT elnök tartotta.

Az előregisztráció során már 90-en jelezték részvételi igényüket, mely szám 
fokozatosan növekedett, végül kereken 140 regisztrált résztvevő volt (ebből 
94 MKBT tag).

A regisztráció során minden résztvevő tollat, 
jegyzetfüzetet és passtartót vehetett át, illetve az 
Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület jóvoltá
ból Ariadne Filmek DVD-t kaptak ajándékba. Lehe
tőség volt szakmai napos pólót és bögrét is rendelni.

Összesen 35 rendkívül igényes és multidisz
ciplináris előadást hallgathattunk meg. Az előadá
sokon hallhattunk a szegedi egyetem karsztos ku
tatásairól, hazai és külföldi barlangfeltárásokról, 
barlangtúrákról, a barlangi mentőszolgálat mun
kájáról, geológiai-, hidrológiai-, barlangklimato
lógiai kutatásokról is.

BARLANGKUTATÓK SZAKMAI 
TALÁLKOZÓJA

?D13 S7FCFI1

Leél-Őssy Szabolcs és Pál-Molnár Elemér 
(Hazsl inszky Tamás fe l  vétele)

Egri Csaba jóvoltából egész nap folyamán 3D-s barlangi képek folyamatos vetítésére is sor került 
az előtérben, illetve a rendezvény során több alkalommal volt lehetőség megtekinteni az ország egyik 
legnagyobb ás vány gyűjtemény ét, a Koch Sándor ásványgyüjteményt.

A programokkal zsúfolt szombati nap előadó blokkja után az esti zsíros kenyér, a Speleo Bánd és 
az Adrenalin Tourist Rock Bánd zenéje segítette a szomjas barlangászok mulatságát, mely természetesen 
hajnalig eltartott...

Az előadások közötti kávészünetekben lehetőség nyílt, hogy az előadásokon hallottakat megvitassuk, 
illetve, hogy a Geolitera kiadványokat, az Explo termékeit, illetve az MKBT kiadványait is megtekint
sük és megvásároljuk.

Ezúton is köszönjük minden előadónak, résztvevőnek, zenekarnak a részvételt.
A szervezők nevében: 

Bauer Márton, Csépe Zoltán, Muladi Beáta

2014. NOVEMBER 7-9. CSERÉPFALU

A Barlangkutatók Szakmai Találkozója ez évben november 7-9. között Cserépfalun, a Hór-völgy 
bejáratánál épült Látogatóparkban került megrendezésre.

A rendezvénynek 174 regisztrált résztvevője volt, köszönhetően annak, hogy az Oktatási Szakosztály 
a túravezetői tanfolyamra felvetteknek kötelezővé tette a részvételt.

Pénteken Regős József vezetésével közel 30 fő szakmai kirándulás keretében járta végig a Flór
völgyben található Suba-lyukat, valamint a közeli riolit-szurdokot és a kaptárköveket. Késő délutántól 
a település volt polgármesterének pincéjében szervezett jó hangulatú borkóstolásra gyűlt össze a társaság.

Az előadásoknak és vetítéseknek a 2013-ban megnyílt, nagyon színvonalas épületegyüttes adott he
lyet, mely a nagy érdeklődés és a szervezők előzetes félelmei ellenére jól kiállta a próbát. 37 előadás és 
vetítés hangzott el a két napon, illetve nagy érdeklődés kísérte az Oktatási Szakosztály által szervezett
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fórumot is. Szombaton este immár második alkalommal a Speleoband és az Adrenalin Tourist Rock Bánd 
szórakoztatta a résztvevőket.

Fleck Nóra

A CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ES BARLANGKUTATASI
PÁLYÁZATOK EREDMÉNYEI

2012

A Társulat és a Vidékfejlesztési Minisztérium 2012-ben is meghirdette a Cholnoky Jenő Karszt- és 
Barlangkutatási Pályázatot a hazai karsztvidékeken és barlangokban végzett feltáró és tudományos mun
ka színvonalas dokumentálásának ösztönzése, és ezáltal a társulati adattár valamint a VM Barlang- és 
Földtani Osztálya által vezetett barlang-, forrás- és víznyelő-nyilvántartások fejlesztése érdekében. A pá
lyázat lebonyolításának és díjazásának anyagi fedezetét a minisztérium biztosította.

A pályázatra összesen 14 pályamunka érkezett; közülük 5 a csoport, 9 az egyéni kategóriában ke
rült benyújtásra. Figyelemre méltó azonban, hogy ezek egyike sem ismertet az Aggteleki-karszton vagy 
a Blikkben (azaz hazánk legklasszikusabbnak számító karsztterületein) végzett kutatásokat; a pályamű
vek területi megoszlása alapján a 2011. évi kutatások homlokterében a Budai-hegység és a Pilis termál
karsztos jelenségei álltak.

A Társulat által felkért öt tagú bíráló bizottság (dr. Leél-Össy Szabolcs, Juhász Márton, dr. Lénárt 
László, Szablyár Péter és Takácsné Bolner Katalin) a pályamunkákat a kiírásban meghatározott szem
pontok szerint értékelte és pontozta. Egy egyéni pályázat azonban sajnos -  nagymértékű egyezést mutat
va két, 1999-ben publikált német, illetve angol nyelvű cikk tartalmával -  nem bizonyult önálló munká
nak, így érdemben nem volt értékelhető. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Társulat éves Közgyűlése 
keretében, május 6-án került sor.

CSOPORT KATEGÓRIA

I. díj -  100 000 Ft
Ariadne Karszt és Barlangkutató Egyesület & Szent Özséb Barlangkutató Egyesület (93 pont)

A két csoport 2011-ben is kiemelkedően eredményes és szerteágazó kutatásokat folytatott a Csévi- 
szirteken. Az Ariadne-barlangrendszerben több mint 1 km hosszúságú, rendkívüli méretekkel és képződ
ményekkel rendelkező, látványos új szakaszt tártak fel, amit azonnal felmértek és fotodokumentáltak; 
s 150 m-rel sikerült növelniük az Ajándék-barlang hosszát is. Hagyományos kutatási területükön kívül 
még öt barlangban dolgoztak, többek között részt vettek a Királylaki-barlang feltárásában és a Pál-völgyi- 
barlangrendszer összekötéséhez vezető munkában. A szirtek geoelektromos szelvényezésének és geodé
ziai felmérésének kiteljesítése mellett újszerű és igen jelentős tudományos vizsgálatokat végeztek az új 
kifejlesztésű műontomográfiái a Molnár János- és az Ajándék-barlangban, ami fontos segítséget adhat

r

a további feltárásokhoz. Látványos fotókkal illusztrált és mintaszerű az Évkönyvük megjelenítése is.

II. d íj- 7 5  000 Ft
Álba Regia Barlangkutató Csoport (84 pont)

A csoport Beszámolójának gerincét ez alkalommal a tudományos adatgyűjtés és -feldolgozás alkotja; 
a hat objektumban indított vagy újraindított bontásaik említésre méltó feltárást még nem eredményeztek. 
Vizsgálataik közül kiemelkedik a hidrogeológiai jellegű -  így különösen a karsztvízszint regenerációjával
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kapcsolatos -  megfigyelések sora, valamint a kéttucat barlangra és más földalatti szálláshelyekre kiterjedő 
denevér-észlelések négy évet átfogó kiértékelése. Ezek mellett jelentős dokumentációs értéket képvisel
nek a kistési Lösz-kanyon felszínfejlődésével, a Tési-fennsík fedett karsztjával, illetve veszélyeztető em
beri hatásaival foglalkozó dolgozatok, és az eddigi évkönyvek információinak objektumonkénti, digitális 
kataszterbe foglalása is. Kár, hogy az illusztráló fotok zöme csak kis méretben lett nyomtatva.

II. díj -  75 000 Ft
Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport (84 pont)

A pályamű feltáró tevékenység fejezete részletesen bemutatja azt a céltudatos munkát, ami 2011-ben 
elsősorban -  több kutatócsoporttal összehangolva -  a Pál-völgy nagy barlangjainak az összekötésére 
irányult, s amelynek eredményeként ma a Pál-völgyi-barlangrendszer hazánk leghosszabb barlangja. 
A tudományos fejezet az itt végzett denevérszámlálás, vízminőség- és radonkoncentráció-vizsgálatok, 
kalcitlemez-korhatározások és morfológiai megfigyelések eredményeit ismerteti, a csoporttól megszo
kott magas szakmai színvonalon. Mindezek szemléltetése tekintetében a térképanyag kissé szegényes, 
a kiváló minőségű fényképanyag viszont dokumentatív és esztétikai szempontból is kiemelkedő értékű.

Pénzjutalom -  40 000 Ft
Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület (77 pont)

Az egyesület 2011. évi feltáró kutatásait a tavalyinál kevesebb szerencse kísérte: a Mecsek nyolc 
objektumában végzett bontások, járattágítások és kürtőmászások együttesen is csak 39 m új feltárást 
eredményeztek. Ezek korrekt dokumentálása és az Abaligeti-barlang Ny-i I. oldalágáról készített remek 
fotosorozat mellett dicséretes a tudományos tevékenység is: az infrakamerás „vadlest” kiterjesztették 
az Abaligeti-barlangra, feldolgozták az ott hátrahagyott feliratokat és más „kézjegyeket” (sajnos zö
mük a direkt megvilágítású fotokon „kilapult”); a Mánfai-kőlikban pedig a vízmű-átalakítás élővilágra 
gyakorolt hatását vizsgálták. A pályamű összefogott, igényes munka, de az erős mezőnyben a dobogós 
helyezéshez nem volt elegendő.

Pénzjutalom -  30 000 Ft
MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva (73 pont)

Az immár 20 éve tevékenykedő kollektíva szívós, következetes munkájának eredményeként hazánkban 
egyre kevesebb a feldolgozatlan nemkarsztos barlang, azok kataszterét azonban 2011-ben is sikerült a Ve
lencei- és a Medves-Ajnácskői-hegység, a Kazári Nyírjes-domb és a Baglyas-kő néhány objektumának do-

r

kumentációjával gyarapítani. Hagyományosan szép kiállítású Évkönyvük tudományos fejezetében újszerű 
információkat olvashatunk a méltatlan állapotú sukorói kőfejtő földtani értékeiről, ami mellett kiemelendő 
a Bakony nemkarsztos barlangjait összefoglalóan bemutató tanulmány is. Dicséretet érdemel a szintén 
részletesen taglalt PR és szervezőtevékenységük is, ám ezek az idei pályázat keretében sem értékelhetők.

A csoport kategória eredményeinek összesítése
*
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Ö s sz e se n M e g j e g y z é s

Á l b a  R e g i a  B a r l a n g - k u t a t ó  C s o p o r t 5 2 5 2 4 1 7 1 3 84 I I .  d í j

A r i a d n e  K a r s z t -  é s  B a r l a n g k u t a t ó  E g y e s ü l e t  

&  S z e n t  Ö z s é b  B a r l a n g k u t a t ó  E g y e s ü l e t
5 2 8 2 6 1 9 1 5 93 I .  d í j

B e k e y  I m r e  G á b o r  B a r l a n g k u t a t ó  C s o p o r t 5 2 4 2 5 1 8 12 84 11. d í j

V u l k á n s z p e l e o l ó g i a i  K o l l e k t í v a 5 1 9 2 2 1 2 1 5 73 P é n z j u t a l o m
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EGYEN1 KATEGÓRIA

I. díj -  50 000 Ft
Szabó Zoltán: ,*4 Királylaki-barlang feltárása" c. tanulmánya (84 pont)

A pályamunka igen szemléletesen ismerteti a 2011. szeptemberében felfedezett, a szerző és kutató
társai által mindeddig 377 m hosszúságban felderített Királylaki-barlang feltárásának történetét; és rész
letesen be is mutatja Buda jelenleg legnagyobb dolomitbarlangját. Mindezt rendkívül gazdag és kiváló 
minőségű fénykép- és térképdokumentációval is illusztrálja. További fejezetek foglalkoznak (ugyancsak 
gazdag foto- és ábraanyaggal kísérten) a barlang földtani környezetére és hőmérsékleti viszonyaira irá
nyuló megfigyelésekkel és mérésekkel, illetve a mesterséges táróból nyíló bejárat bemérésének nehéz
ségeivel. Külön értékelendő, hogy a csupán néhány hónapja feltárt barlangról a rendelkezésre álló rövid 
idő ellenére ilyen kiváló minőségű feldolgozás készült.

II. d íj- 4 0  000 Ft
Kardos Annamária: 99A Gellért-hegy barlangjai" c. diplomamunkája (77 pont)

Az ELTE-n készült szakdolgozat szerzője a hegy K-i oldalának 48 objektumában végzett dokumen
tációs munkákat, földtani megfigyeléseket és műszeres anyagvizsgálatokat. Jelentős eredményei a tér
ség kiemelkedési ütemére vonatkozó számítást is lehetővé tévő abszolútkor-adatok, a karbonát anyagú 
kérgek szerkezetében a CaO/MgO-arány szakaszos változásának kimutatása, és két, hazai barlangból 
még ismeretlen szulfátásvány azonosítása. Kifogásolható azonban a termálkarsztos és az egyéb (köz
tük mesterséges!) eredetű üregek elkülönítésének hiánya, ami megkérdőjelezi egyes következtetéseinek 
szakszerűségét is; a jól illusztrált megjelenítést pedig jó néhány, az adott kicsinyítésben gyenge minő
ségű fénykép rontja.

III. d íj- 3 0  000 Ft
Kraus Sándor: „Barlangföldtani barangolások Budán" c. publikációja (73 pont)

A magánkiadásban megjelentetett könyvecske kirándulásvezető jelleggel mutatja be Buda „barlangos” 
kőfejtőiben és hat barlangjában észlelhető földtani-szpeleológiai jelenségeket, ami a budai barlangok ku
tatóinak és a túra-, illetve kutatásvezetői tanfolyamok hallgatóinak is hasznos segédeszköze lehet. Jó né
hány fejezet azonban -  a szerző korábbi pályázatainak részeként -  már értékelésre és jutalmazásra került, 
ezekben az újszerűséget csak az „ly” használata jelenti. Kár, hogy az anyagi források nem tették lehetővé 
az alapos és szakszerű leírások szemléltető ábrákkal, fotókkal történő kiegészítését, ami tovább növelte 
volna a nem földtudományi végzettségűek számára az egyes jelenségek helyszíni azonosításának esélyét.

10 000-10 000 Ft értékű könyvutalvány
Gaál Lajos: „Falenyomatbarlangok Magyarországon és a nagyvilágban" c. tanulmánya (71 pont)

A széleskörű irodalomfeldolgozáson és saját megfigyeléseken alapuló munka jelentős érdeme e szo
katlan barlangtípus genetikai és morfológiai szempontok szerint rendszerezett, számos külföldi példát 
felsoroló, átfogó bemutatása. A Cholnoky-pályázat keretében már feldolgozott nógrádszakálli előfor
dulások figyelembe vételével azonban -  a pályázat céljával ellentétben -  hazai barlangra vonatkozó új 
információt nemigen tartalmaz; és kifogásolható a pályamű szerkesztetlen (az ábrákat csak mellékelő, és 
egyetlen gemkapoccsal összefogott) volta is.

Köblös Gabriella: „Mikrobiáüis ökológiai vizsgálatok a Budai termálkarszton" c. diplomamun
kája (71 pont)

Az ELTE-n készült geográfus MSc-szakdolgozat szerzője a Molnár János- és a Szemlő-hegyi-barlang 
vizeinek baktériumflóráját vizsgálta újszerű módszerekkel. Ehhez öt kutató-intézmény segítségét vette

136



igénybe, ami kiváló szervezőkészségre vall. A DNS-extrakció, elektroforézis, restrikció-vizsgálat és a kü
lönböző tenyésztések értékes alapadatokat szolgáltatnak. Kár, hogy az eredmények kiértékelése, a földta
ni környezetnek és az előzményeknek tárgyi tévedésekkel is terhelt bemutatása, sőt az irodalomjegyzék is 
igen hiányos; s a dolgozat értékét a hivatkozások hézagossága és a számos sajtóhiba is rontja.

Angyal Dorottya: „Konzervációbiológiai és molekuláris taxonómiai vizsgálatok a magyar vakcsiga 
populációin a Mecsek hegység két barlangjában " c. tanulmánya (68 pont)

A pályázó az Abaligeti-barlang és a Mánfái-kőlik vakcsigáinak azonos vagy különálló fajhoz tarto
zását vizsgálta a két populáció génkészletének összehasonlításával, ami igazi újdonságot jelent a hazai 
szpeleobiológiában. A rövid dolgozat jó áttekintést ad az előzményekről és az alkalmazott DNS-analí- 
zis menetéről, értékelést és bőséges irodalomjegyzéket is tartalmaz. Kár, hogy az analízis eredménye 
csak egy -  legfeljebb alfaj-szintű elkülönítést alátámasztó -  számadat formájában kerül bemutatásra, 
a konzerváció-biológiai vizsgálatokra pedig jobbára csak hivatkozás történik, így a címben vázolt téma 
kidolgozása csak félig teljesült.

Könyvjutalom
Récsi András: ,y4 Pilis hegység termálkarsztos folyamatai 9' c. TDK-dolgozata (60 pont)

A pályamű címével ellentétben nem a Pilis hegység, hanem csak két kis részterület, a Nagy-Strázsa- 
hegyi és pilisjászfalui kőfejtők vizsgálatával foglalkozik. Erőssége és szakmailag jól értékelhető része 
a telér- és üregkitöltő ásványok laboratóriumi vizsgálati eredményeinek bemutatása; kár, hogy az élet
len ábrák és fotok ezeket nem szemléltetik megfelelően. Kifogásolhatók továbbá a nem következetes 
mintavételek, a termálkarsztos és hidrotermális folyamatok fogalmának keverése, továbbá az a tény 
is, hogy az összegzésben újként feltüntetett megállapítások kivétel nélkül megtalálhatók a vonatkozó 
szakirodalomban.

Eszterhás István: Tokaji-hegység barlangtani vázlata" c. publikációja (57 pont)
A szerző az eddig sem bevált gyakorlatot folytatva, ismét egy olyan dolgozattal pályázott, amit 

a Vulkánszpeleológiai Kollektíva előző évkönyvének részeként a Bíráló Bizottság már értékelt és díja-
r

zott. Így -  bár a munka szakszerűségét illetően csak az Arany-barlang bányatáró voltának „elfelejtése 
és a nem idevágó Tompa-idézet kifogásolható (a megye-egyesítés dacára „Torna bérces szép vidéke 
ugyanis nem azonos a Tokaji-hegység egy részét ténylegesen lefedő Abaújjal) -  új eredménynek csak 
az alapos és hasznos áttekintés jól illusztrált közzététele minősíthető.

Az egyéni kategória eredményeinek összesítése
T é m a v á l a s z t á s  

ú j s z e r ű s é g e  

0 - 1 0  p .

A l a p o s s á g ,  

s z a k s z e r ű s é g  

0 - 3 0  p .

E r e d m é n y e k  

j e l e n t ő s é g e  

0 - 4 0  p .

M e g j e l e n í t é s

s z í n v o n a l a

0 - 2 0  p .

Összesen M e g j e g y z é s

A n g y a l  D o r o t t y a 8 2 2 2 3 1 5 68 K ö n y v j u t a l o m

E s z t e r h á s  I s t v á n 3 2 2 1 5 1 7 57 K ö n y v j u t a l o m

G a á l  L a j o s 9 2 6 2 3 1 3 71 K ö n y v j u t a l o m

K a r d o s  A n n a m á r i a 7 2 2 3 0 1 8 77 I I .  d í j

K ö b l ö s  G a b r i e l l a 6 2 2 2 6 1 7 71 K ö n y v j u t a l o m

K r a u s  S á n d o r 5 2 6 2 7 1 7 73 111. d í j

R é c s i  A n d r á s 5 1 8 2 1 1 6 60 K ö n y v j u t a l o m

S z a b ó  Z o l t á n 1 0 2 3 3 2 1 9 84 I .  d í j

T a r s o l y  P é t e r ö n á l l ó  m u n k a k é n t  n e m  é r t é k e l h e t ő

Takács né Bolner Katalin 
a Bíráló Bizottság elnöke
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2013

A hagyományokat követve, a Társulat és a Vidékfejlesztési Minisztérium 2013-ban is meghirdette 
a Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázatot a hazai karsztvidékeken és barlangokban végzett 
feltáró és tudományos kutatások színvonalas dokumentálásának ösztönzése, és ezáltal a társulati adattár, 
valamint a VM Barlang- és Tájvédelmi Osztálya által vezetett barlang-, forrás- és víznyelő-nyilvántartá
sok fejlesztése érdekében. A pályázat díjazásának anyagi fedezetét a minisztérium biztosította.

Bár 2012-ben 44 szervezetés 17 egyéni kutató részére, 272 barlangra, összesen 330 kutatási engedély 
volt kiadva, és például a Kessler-barlang felfedezése, vagy a tucatnyi szakterületi tudományos diákköri- 
és szakdolgozat arról tanúskodik, hogy e munkák során jelentős eredmények is születtek; az idei pályá
zatra -  az utóbbi tíz esztendőre jellemző 14-15 munkával szemben -  mindössze öt pályamű érkezett...

Ha a pályázat iránti érdeklődés e visszaesése a díjazáshoz rendelkezésre álló szerény keretre vezet
hető vissza (ami 2010 után a millió feletti értékről a felére-harmadára, tehát az 1990-es évek közepén 
osztható összegre esett vissza), azon előreláthatólag a közeljövőben sem tudunk sajnos változtatni. Azon 
viszont igen, ha a gyér érdeklődést esetleg a jelenlegi pályázati feltételek korszerűtlen volta okozza. 
Kérünk mindenkit, akinek ötlete van a pályázat vonzóbbá tételére, ossza meg azt -  akár névtelenül is 
a Társulat vezetőségével!

A csoport kategóriában érkezett 2, illetve egyéni kategóriában érkezett 3 pályamunkát a Társulat által
t f

felkért öttagú bíráló bizottság (dr. Leél-Ossy Szabolcs, Egri Csaba, Juhász Márton, dr. Móga János és 
Takácsné Bolner Katalin) a kiírásban meghatározott szempontok szerint értékelte és pontozta. Az ünne
pélyes eredményhirdetésre a Szegeden megrendezett Szakmai Napok keretében, 2013. november 9-én 
került sor.

CSOPORT KATEGÓRIA

I. díj -  kimagasló színvonalú pályázat hiányában -  nem került kiadásra.

II. díj -  150 000 Ft
Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport, 80 pont

A jól szerkesztett, kiváló minőségű fotóanyaggal illusztrált pályamunka magas szakmai színvonalon 
ismerteti a csoport által a Pál-völgyi-barlangban végzett feltáró kutatások, továbbá az ott folyó tudomá
nyos vizsgálatok és megfigyelések eredményeit. A végpontok kutatási nehézségeit ismerve, a 200 méter 
hosszúságú Papp Ferenc-ág megismerése jelentős feltárásnak számít; a barlang környezetének és Régi 
Részének egykori és jelenlegi állapotát összehasonlító íbtoösszeállítás pedig kiemelkedő dokumentációs 
értékű. Kár, hogy az archív fotóknál a készítés körülbelüli évszáma sincs feltüntetve; s a denevérszám
lálásnál elmaradt a kistermetű simaorrú fajok meghatározása.

III. díj -1 0 0  000 Ft
1MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva, 75 pont

r

A kollektíva Évkönyve a szokásos szép kivitelben és terjedelemben készült el; sajnos ebből a kiírás 
szerint sem a tervszerű és pezsgő csoportélet, sem az Uj-Zélandi abráziós barlangok bemutatása nem ér
tékelhető. A Bakony bazaltbarlangjait, a nemkarsztos barlangokhoz fűződő legendákat és a barlangmo
nostorokat ismertető cikkekben viszont nemcsak újrafogalmazzák, de új információkkal is kiegészítik 
korábbi munkáikat, a 6 újabb nemkarsztos barlang és álbarlang dokumentálása, és a valós idejű korrek
ciót alkalmazó GPS-mérések tapasztalatainak kiértékelése pedig egyértelműen újszerű eredmények; így 
a pályázat szakmai színvonala meghaladja az előző éviekét.
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EGYENI KATEGÓRIA 

I. d íj-  100 000 Ft
Németh Róbert: Adatok a Bakony víznyelőinek ismeretéhez” c. tanulmánya (91 pont)

A bakonyi víznyelők nyilvántartásba vétele kapcsán szerzett terepi ismereteket összefoglalva, az igé
nyes kiállítású, számos térképpel, grafikonnal és fényképpel illusztrált tanulmány közel 600 víznyelő 
adatait értékeli azok elhelyezkedése, befoglaló kőzete, mérete, morfológiája és aktivitása szempontjá
ból, s von le ezek alapján fontos és újszerű következtetéseket. Mindezek és szakirodalmi adatok alapján 
vázolja a víznyelők képződési és feltöltődési folyamatát, a működésüket befolyásoló körülményeket és 
a hozzájuk kapcsolódó barlangok fejlődését, valamint az emberi tevékenység hatásait is. A karszt- és 
barlangvédelmi célkitűzésekhez érdemben hozzájáruló tanulmány egyetlen komolyabb hiányossága, 
hogy a terepmunka jelentős részben Móga Jánossal közösen végzett volta a leírtakból nem derül ki.

I. díj -  100 000 Ft
Ádám Bence: „Ariadne barlangjai” c. kisfilmje (90 pont)

A film rendezője által benyújtott pályamű a Csévi-szirtek barlangjainak kutatását mutatja be lát
ványos módon a nagyközönség számára. A logikusan felépített filmben az archív felvételek mellett 
e tevékenység szinte minden mozzanata megjelenik, a barlangjárástól a bontáson át a térképezésig és 
tudományos kutatásokig. Az előre nem megrendezett akciók (pl. szabadtüdős feltáró merülés, árvíz, 
átlyukadások) közben készült felvételek igazi kalandokba kínálnak betekintést, amit professzionális 
narráció és közérthető magyarázó szöveg kísér, s látványos animációk és remek kis riportok tesznek 
teljessé. Bár mi, barlangkutatók egyes részleteit már ismertük, ez a film példaként szolgálhat minden 
csoport előtt, hogy hogyan lehet a tevékenységünket és eredményeinket szélesebb körben is megismer
tetni és népszerűsíteni.

Különdíj -  40 000 Ft
Rónaki László: „Sárkány és ördög elnevezések a Mecsek-Villányi karszton” c. publikációja (60 pont)

A Mecseki Karsztkutató Csoport megalakulásának 40. évében megjelentetett, 142 oldalas kötet va
lójában a 80. életévét akkor betöltő Rónaki László munkásságába kínál betekintést. A címbeli témát 
követően a karsztosodásra, a térség földtani felépítésére és jelentősebb barlangjaira vonatkozó alapis
mereteket, illetve már több fórumon publikált témákat tárgyal (pl. kataszterezés), így főként ismeretter
jesztő céljával tekinthető újszerűnek. Kár, hogy ezt a szerepet sem a felépítés, sem a fogalmazásmód, 
sem az ábrák minősége szempontjából nem tudja maradéktalanul betölteni; és merülnek fel szakmai 
kifogások az alaposság tekintetében is.
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Takácsné Bolner Katalin 
a Bíráló Bizottság elnöke

2014

A Földművelésügyi Minisztérium anyagi támogatásával, a Társulat 2014-ben is meghirdette a hagyo
mányos Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázatot a hazai karsztvidékeken és barlangokban 
végzett feltáró és tudományos kutatások színvonalas dokumentálásának ösztönzése, és ezáltal a társulati 
adattár valamint az országos barlang-, forrás- és víznyelő-nyilvántartások fejlesztése érdekében.

r

Am a tagság részéről láthatóan egyre kisebb az érdeklődés az eredményeik bemutatásának és megmé
rettetésének e formája iránt: az idei pályázatra -  noha a kiírás több szempontból is korszerűsödött -  még 
a tavalyinál is kevesebb, mindössze három (!) pályamű érkezett; ami sajnos kérdésessé teszi a közel 
négy évtizedes múltra visszatekintő pályázat fedezetének jövőbeni biztosíthatóságát is...

A csoport kategóriában benyújtott 2, illetve egyéni kategóriában benyújtott 1 pályamunkát a Társulat 
által felkért három tagú bíráló bizottság (dr. Leél-Össy Szabolcs, Juhász Márton és Takácsné Bolner 
Katalin) a kiírásban meghatározott szempontok szerint értékelte és pontozta. Az ünnepélyes eredmény- 
hirdetésre a Cserépfalun megrendezett Szakmai Napok keretében, november 8-án került sor.

I. díj -  200 000 Ft
Ariadne Karszt és Barlangkutató Egyesület (89 pont)

Az Egyesület évkönyve ismét magas szakmai színvonalon ismerteti a Pilis hegységben végzett feltáró 
kutatásaik, tudományos vizsgálataik és megfigyeléseik eredményeit, mely utóbbiak köréből itt az Aján
dék- és Legény-barlangban megkezdett vízkémiai és stabilizotóp-vizsgálatok emelhetők ki. A pályamű 
legértékesebb része a professzionális módon szervezett feltáró munka, és a kapcsolódó kiemelkedő ered
mények dokumentálása: kutatásaik révén 2013-ban az Ajándék-barlang hossza 500 m-rel, az Ariadne- 
barlangrendszeré 400 m-rel növekedett; a Szoplaki-ördöglyuk új szakaszának feltárásával pedig -  amit 
munkanapló s egyben élménybeszámoló-jelleggel ismertetnek -  annak mélysége már eléri a 110 m-t. 
Kár, hogy a Nagyharsányi-kristálybarlangban történt további jelentős feltárásuk bemutatása csak infor
mális értékű, az új barlangszakaszok térképi ábrázolása meglehetősen visszafogott, és a pályamunkát 
illusztráló gazdag fotóanyag jelentős része sem a tőlük megszokott színvonalú.

II. d íj-  150 000 Ft
Virág Magdolna és szerzőtársainak a yyB u d a p e s t  -  f ö ld t a n i  é r té k e k  é s  a z  e m b e r ” c. könyvben pub
likált 6 tanulmánya (79 pont)

A hat tanulmány a Budai Termálkarszt egyes jelenségeire: a barlangokban észlelhető „kovás” át
alakulásra, a Gellérthegyi-aragonitbarlang kitöltésére, valamint a gellért-hegyi források és a Széche
nyi-fürdő recens ásványkiválásaira irányuló legújabb, korszerű anyagvizsgálatokra alapozott kutatások 
eredményeit mutatja be. Mindezek számos értékes információval -  pl. a 130 és 55 ezer év közötti 
vízszintingadozások, vagy a Rudas-fürdő jelenkori mészkiválásának rétegzettsége és a Duna szezoná
lis áradásai közti kapcsolat kimutatásával -  bővítik az eddigi ismereteket, a „kovás” zónákban a pirít
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azonosítása és az átalakulásnak az üregképződéssel egyidejűleg zajló pirit-oxidációval történő ma
gyarázata pedig alapvetően újszerű és jelentős eredmény. Kár, hogy a leírtakat szemléltetni hivatott 
ábraanyag szerkesztésénél a mennyiséget a minőség elé helyezték: az agyonzsúfolt, miniatürizált fotok 
nagyrészt életlenné váltak, ami nemcsak a megjelenítés, de a szakszerű dokumentálás szempontjából 
is kifogásolható.

III. díj -  100 000 Ft
MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva (64 pont)

A Kollektíva idén is szép kivitelű, igényesen kidolgozott évkönyvvel pályázott, ami a tőlük megszo
kott részletességgel mutatja be a 2013-ban általuk végzett tervszerű munkát. Sajnos a gazdag tartalom 
jelentős része nincs összhangban a pályázati kiírással: a közölt 7 tudományos dolgozatból ugyanis sem 
az Ezeregyéjszaka meséinek barlangtani elemzése, sem a Velencei-hegység gránitfelszínén végzett lé- 
zerszkenneres és dendrológiai vizsgálatok, sem a Báracházi mesterséges „barlang” faunájára vonatkozó 
adatok nem sorolhatók a hazai karsztterületeken és barlangokban végzett kutatás fogalomkörébe, akár
csak a pezsgő csoportéletről tanúskodó táborozások és egyéb tevékenységeik aprólékos ismertetése. 
A pályamű két erőssége nemkarsztos barlangjaink most a befoglaló kőzet szerint csoportosított áttekin
tése és néhány újabb, a barlangméretet éppencsak meghaladó nemkarsztos üreg példamutatóan alapos, 
térképekkel és hagyományos fotókkal is illusztrált dokumentálása.

A pályázat részletes eredményei 
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Takács né Bolner Katalin

MKBT TANULMÁNYUTAK

ESZAK-OLASZORSZAG

2012. május 12-20. között 24 résztvevővel Észak-Olaszország felszíni és felszín alatti látnivalóit 
kerestük fel.

Utunk első napját gyakorlatilag kitöltötte a 680 kilométeres utazás, melynek végén festői sziklás kör
nyezetben értük el Udine közelében, Gemona településen található kempingünket. Az 1958 óta működő 
családi vállalkozás Olaszországban az elsőként létesített kempingek közé tartozik. Másnap a hegyek
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között fekvő Villanova-barlang idegenforgalmi szakaszát látogattuk. Sajnos az ide tervezett overállos 
túráról le kellett mondanunk, mivel egy új túraútvonal kialakítása miatt ezek a részek éppen le voltak 
zárva. A barlang tipikus magashegyi volt, helyenként szép cseppkőképződményekkel. A fogadóépü
letben hatalmas választékot találtunk térképekből, prospektusokból, amiből jó magyar szokás szerint 
mindenki feltöltötte a készletét, majd továbbindultunk a Pradis-barlanghoz. A parkolóban megrendezett 
oldtimer találkozó autóinak megcsodálása után rövid sétával értük el a kegyhelynek berendezett barlan
got, melyet a falait megvilágító zöldes fényről zöld barlangnak is neveznek. A barlangnál sokkal érdeke
sebb a kis Cosa folyó szurdoka, melybe 207 lépcsőn lehet lejutni. A helyenként rendkívül vadregényes 
kanyonban jól jön a zseblámpa, hiszen az út egyes részeken barlangokon halad át.

Estére értük el Veneto régióban, a Brenta folyó két partján fekvő Bassano dél Grappa jellegzetes, 
félig mediterrán, félig hegyvidéki városát, ahol két éjszakára egy turistaszállás 30 férőhelyes termében 
volt a szállásunk.

A környéken több barlangos látnivaló is található, melyek közül mi kettőt választottunk ki a következő 
napra. Elsőként az Oliero-barlangot látogattuk meg, melyet a képződményeivel ellentétben inkább a rövid 
csónaktúra tesz hangulatossá. Majd a Trento felé vezető úton, ahol a völgy az Asiago-fennsík és a Monté 
Grappa között legjobban összeszűkül, értük el a Covolo dél Butistone barlangerődjét. Pereszlényi Dalmá
nak köszönhetően sikerült felvenni a kapcsolatot a helyiekkel, s megnyílt előttünk az út a barlangba épült 
sziklaerődbe. Modern lépcsőkön jutottunk fel a sziklafalban elhelyezett, valószínűleg stratégiai céllal 
épült létesítménybe. A valaha négyszintes 
építményben ma két szint járható.

Délután az Asiago-fennsíkra buszoztunk, 
ahonnan nagyon szép kilátás nyílt a környe
ző hegyekre, ám az irodalomban olvasott 
karsztjelenségeknek -  időhiány miatt is -  
nem sikerült a nyomára bukkanni. Útközben 
nagyon szép templomokat láttunk, ezek kö
zül egyhez rengeteg lépcsőt leküzdve fel is 
zarándokoltunk. A fennsík központja Asiago 
városka, ahol rövid időre meg is álltunk.
A környék az első világháborúban jelen
tős csaták színhelye volt, erre emlékeztet 
a monumentális emlékmű. A mozgalmas nap 
végére még jutott egy kis idő Bassano dél 
Grappa megismerésére is.

__ t
Túránk második felében átköltöztünk Dél-Tirolba. Útközben a hegyi szerpentineken meggyűlt a ba

junk az utánfutóval, melyet át kellett kötnünk a 9 személyes mikrobuszra, hogy Fordunk is fel tudjon
r

kapaszkodni a hegyre. Útközben Castello Tesino közelében sikerült a hasonló nevű barlangban meg
szerveznünk egy overállos túrát. Kb. 40 perces sétával értük el a bejáratot, ahonnan egy kicsi, de látvá
nyos patakos barlangban, helyenként nagyon szép oldásformák között tehettünk túrát. Délután Eppan 
település közelében, kicsit hosszadalmas keresgélés után az ún. hideg-lyukakat kerestük fel. Ezek jel
legzetessége a bennük levő hideg levegő, mely a kőzet hasadékaiba télen beszivárgó hidegtől megfagyó 
víz, és jégveremszerüen nyár végéig megmaradó jég. Dél-Tirolt gyönyörűen gondozott ültetvényeiről 
Európa gyümölcsöskertjének is tartják. Mi is megcsodálhattuk a kordonos nevelésű almafákat.

Szállásunk a következő napokban Völs település 950 méteres tengerszint feletti magasságban talál
ható, teljes kényelemmel berendezett kempingjében volt. Bizarr sziklakulisszák lábánál sátraztunk, ám 
a látványt nem tudtuk igazán élvezni, hiszen az időjárás igencsak kibabrált velünk. Friss hó esett ránk, 
s a hőmérséklet is a fagyponthoz közelített, így a sátrakban sokan kellemetlen éjszakákat éltek át.

Indul az Olieri-barlang csónaktúrája
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Első programunk Bozenben (Bolzano), az Archeológiái Múzeum felkeresése volt, az Ötzi kiállítást 
néztük meg. Az i.e. mintegy 3200 évvel élt gleccsermúmiát 1991-ben, 3210 méter magasságban találták 
meg Ausztria és Olaszország határán, az Ötz-völgyi Alpokban. A kiállítás mindenre kiterjedő részle
tességgel tárja fel a jégbefagyott ember történetét a megtalálástól a teljes körű vizsgálatok után kapott 
eredményekig.

A múzeum után kanyargós szerpentinen, 
gyönyörűen megművelt teraszos szőlőültet
vények között értünk fel a ritteni ún. „kala- 
poskisasszonyok”-hoz. Sajnos közülük szá
mos képződmény rohamosan pusztul, de még 
így is rendkívüli látványt nyújtottak. Ugyan
csak szép kilátás nyílt a Schlern hegycso
portra, mely későbbi túracélpontunk volt, de 
ne menjünk a dolgok elébe. Délután a ne
ves hegymászó, Reinhold Messner által lé
tesített Firm ián hegyi múzeumot látogattuk 
meg. Messner az MMM (Messner Moun
tain Museum) program keretében 5 kiállítást 
hozott létre 5 szokatlan helyszínen (meg
vásárolt és részben romokból felújított vá- A ritteni „kalaposkisasszonyok”
rakban), bemutatva ember és hegy kapcso
latát, meglehetősen sajátságos megközelítésben. A Sigmundskron-i kastélyban berendezett múzeumban 
személyesen is találkozhattunk vele, és még csoportképet is készíthettünk a neves személyiséggel, aki 
miután megtudta, hogy barlangkutatók vagyunk, külön is felhívta figyelmünket a vár egyik részében 
általa berendezett kultikus barlangra. Természetesen az ő felfogásában a cseppköveket hatalmas ametiszt 
telérek szimbolizálták.

Másnap egész napos túra keretében a már 
említett Schlern hegycsoport lábánál fek
vő Seiser Alm-on túráztunk. Európa leg
magasabban fekvő hegyi rétjét az elmúlt 
napok havazása hófehér paplannal borítot
ta, így a társaság egy részének csúcsmá- 
szási kísérlete meghiúsult, s hiába kerestük 
az ilyenkor tömeges havasi virágokat is,

r
csak néhánnyal találkoztunk. Am a csodá
latos napsütés és a fantasztikus kilátás min
denért kárpótolt.

Következő napunkon egy parkolási gond
ból kifolyólag rövidre sikerült meráni vá
rosnézés után Juval várát kerestük fel, mely 
a Messner család nyári lakhelyéül szolgált, 
ahol Reinhold az eddig megjelent több mint 
40 könyvének nagy részét is írta. Itt került kiállításra hatalmas, Tibetből magával hozott kultikus gyűj
teményének jelentős része. A várba külön busszal lehet feljutni, melyből kinézve, szédítő látvány nyílik

A május közepén behavazott Schlern 
(Hazslinszky Tamás felvételei)

a völgyre, s szinte érthetetlen, hogy az iszonyúan meredek és kitett hegyoldalon hogyan lehet megmű
velni a szőlőültetvényeket. Mindenesetre jól oda kell figyelni az esti borozgatásra, mert egy vétlen lépés 
után már nincs szükség autóbuszra.
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Délután a Dél-Tirol Grand Canyonjának nevezett Bletterbach-szurdokba látogattunk. Nem volt köny- 
nyü az odajutás, többször is a visszafordulás gondolatával foglalkoztunk, mert nem hittük, hogy jó he
lyen járunk. Végül mégis elértük a látogatócentrumot, ahonnan sajnos már csak egy rövid túrára volt 
lehetőségünk, hogy bepillantsunk a hatalmas, vöröses kőzetből felépített katlanba.

Mielőtt végképp búcsút mondtunk volna Dél-Tirolnak, utunk utolsó előtti napján az olasz-osztrák 
határ közelében, Sterzingnél található Gilfen-szurdokot jártuk végig. A rendkívül vadregényes, Európa 
egyetlen márványban kialakult szurdoka 100 évvel ezelőtt Ferenc József-szurdok néven vált ismertté, 
ám erre már csak egy kis emléktábla utal. A lépcsőkkel, létrákkal jól kiépített turistaútról gyönyörköd
hettünk a leírhatatlanul kék vizű zúgókban és a márvány tiszta fehér színében.

A Brenner-autópálya rendkívül látványos völgyhídjáról Innsbruckba értünk, ahol az alpesi állatkertbe 
tervezett látogatásra már nem maradt idő, hiszen még hosszú út állt előttünk Salzburg-ig. Itt a már jól 
ismert Aigen-i kempingben töltöttük az utolsó éjszakát. Este búcsúvacsorára gyűltünk össze a kis erdei 
étteremben, ahol jó hangulatú beszélgetéssel, énekléssel zártuk a túrát.

Fleck Nóra

SZLOVÁKIA BARLANGJAIBAN

2012. július 5-8. között 17 résztvevővel a Szlovák Paradicsom és az Alacsony-Tátra barlangjait látogat
tuk meg. A túra első napján a Szlovák Paradicsom Barlangkutató Csoport tagjainak vezetésével overállos 
túrát tettünk a 22 km hosszúságú Sztracenai-barlangban, melynek járatai megközelítik a Dobsinai-jégbar- 
langot. A résztvevők kisebb csoportjának al
kalma nyílt Csehország és Szlovákia legna
gyobb barlangtermének, a Mese-teremnek 
megismerésére is.

Túránk következő napján a Dobsinai- 
jégbarlangot és a Vazeci-barlangot keres
tük fel. Késő délután dr. Gaál Lajos a Szlo
vákiai Barlangok Igazgatóságának (Správa 
Slovenskyh Jaskyn) munkatársa és Peter 
Holubek igazgatóhelyettes vezetésével vé
gigjártuk a liptószentmiklósi Karsztmúze- 
umban található kiállítást, mely rövidesen 
bezár, s 2014-ben egy felújított kiállítást 
láthatnak majd az érdeklődők. Ezt követő
en Peter Holubek bemutatta a múzeum szá
mítógépes barlangnyilvántartását is.

Túránk harmadik napján a Deményfalvi-völgy barlangjaiban jártunk. Először Gaál Lajos a felszí
nen adott részletes tájékoztatást a térség földtani viszonyairól, majd Pavol Staník, ugyancsak a Správa 
munkatársa ismertette részletesen a terület barlangjait. Ezt követően a 35 km összhosszúságú rendszer 
megismerése céljából először a Deményfalvi Szabadság-barlangba látogattunk, majd délután a rend
szer középső részét képező Béke-barlangban tettünk overállos túrát a szifonig. Mindkét barlangban 
hihetetlen szépségű és ritkaságú képződményekkel találkoztunk.

Utolsó napunk délelőttjén a völgyben található és szintén a rendszer részét képező Deményfalvi- 
jégbarlangot látogattuk meg. Ezúton is köszönjük Gaál Lajosnak a rendkívül tartalmas és látványos túra 
lebonyolításához nyújtott segítségét.

Csoportunk a Deményfalvi Szabadság-barlangban 
(Hazslinszky Tamás felvételei)

Fleck Nóra

144



SPELEODIVERSITY2012

Társulatunk 2012. szeptember 26-október 3. között 18 fő részvételével tanulmányutat szervezett 
a Speleodiversity2012 címmel Svájcban megtartott, a svájciak barlangnapjával együtt rendezett 5. Euró
pai Szpeleofórumra.

Odaútban két napot töltöttünk az auszt
riai Sankt Martin bei Lofer melletti Lamp- 
rechtsofennél lévő kutatóházban. Sajnos 
a szeptemberi időjárási viszonyok nem ked
veztek a barlangba tervezett túránknak, hi
szen odaérkezésünk előtt 3 nappal vonult le 
az árvíz, így viszonylag rövid szakaszt tud
tunk csak bejárni. Meg is beszéltünk egy ja
nuári visszatérést a helyiekkel. Az overállos 
szakasz után végigjártuk az idegenforga
lom számára kiépített részt is, majd délután 
a völgy túlsó oldalán található Seisenberg- 
szurdokot kerestük fel. Ennek különösen 
felső szakasza hihetetlenül látványos, hiszen 
ott a szurdok két oldalának sziklafalai any- 
nyira összeszűkülnek, hogy akár barlangjá-

182 éves felirat a Lamprechtsofen-ben 
(Hazslinszky Tamás felvételei)

ratban is érezhetnénk magunkat. Társaságunkból többen via ferrátázás mellett döntöttek, és három közeli 
mászóutat is kipróbáltak.

Tovább indulva Svájcba -  elsősorban gazdasági megfontolásból -  kihagytuk az Arlberg-alagutat és 
felmentünk a hágóba. Itt nagy szerencsénk volt, mert a tiroli oldal felhői helyett Vorarlberg felől csodá-

t
latos verő fény és kilátás fogadott. Atérve Svájcba, Kobelwald mellett felkerestük a Kristály-barlangot, 
amelyben kalcitkristályok tömegében gyönyörködhettünk. Késő délután érkeztünk meg a rendezvény
nek helyszínt adó Muotathal településre, s egyúttal búcsút is intettünk a jó időnek, mert másnaptól kö
dös, felhős, esős időjárás költözött a völgybe. A regisztrációt követően elfoglaltuk meglehetősen spártai 
szállásunkat, majd igyekeztünk információt szerezni a programokról és az utolsó napi barlangtúrákról. 
A rendezvényen 21 fővel képviseltük Magyarországot, s így érzésünk szerint a helyieket leszámítva 
a legnagyobb létszámú delegációnak számítottunk.

Második svájci napunkon délelőtt a Baar település melletti Höllgrotten-barlangokat kerestük fel. 
A 19. század eleje óta ismert mésztufabarlangok hagyományos (és színes) világítását e nyáron cserélték 
LED-es lámpákra, melyek egyre nagyobb teret hódítanak a barlangbemutatásoknál. A felső barlang 
egyik nagyobb termében színes fényjátékot is létesítettek, s a vezető nélkül bejárható útvonalon szín
vonalas, két nyelvű (német és angol) ismertető táblákat helyeztek el. A véletlen úgy hozta, hogy éppen 
a barlangban járt a svájci látványtervező és a világítást kivitelező német cég munkatársa, akiknek a te
vékenységével előző évben a németországi Herbstlabyrinth-barlangban már volt szerencsénk találkozni, 
így gyors tapasztalatcserére is sor kerülhetett.

Visszatérve a rendezvény színhelyére, délután először meghallgattuk Art Palmer előadását a Jewel- és 
Wind-barlangok kutatásában elért eddigi eredményekről, s a várható további kilátásokról. Amennyiben 
sikerülne a két barlang közötti összeköttetés megtalálása, akkor megszülethetne a világ leghosszabb 
barlangja, több mint 600 km összhosszúsággal, megelőzve a Mammuth-barlangot. A délután másik slá
gerelőadását Giovanni Badino tartotta a mexikói Naica-barlangban végzett kutatásokról, s a barlang 
további sorsáról. E két plenáris előadás előtt és után a helyi moziban barlangos filmeket tekinthettünk 
meg a világ számos pontján folyó kutatásokról.
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Vasárnapunkat a rendezvénynek helyet adó iskola- 
komplexumban található kiállítások és árusítóstandok ta
nulmányozásával töltöttük. Szerencsére sikerült számos 
kiadvány-cserepartnerünkkel is találkozni, s a postakölt
ségmentes csereakciókat lebonyolítani. Találkoztunk 
a jövő évi csehországi Nemzetközi Szpeleológiai Kong
resszus szervezőivel is, akik aktív propagandát fejtettek 
ki a rendezvény népszerűsítése érdekében. A nap fény
pontját az a 3D-s vetítés jelentette, mely szintén a helyi 
moziban kapott helyet. Ezen többek között a világ 3D-s 
fotósainak első franciaországi táborán készült anyagokat, 
valamint a svájci barlangokat bemutató képeket láthat
tunk. A vetítéseket nagy tapssal hálálták meg a jelenlé
vők. Az esti programban került sor a csehek kongresszusi 
bemutatkozó filmjeinek bemutatására, majd kihirdették 
a fotopályázat különböző kategóriájában elért helyezése
ket. Késő este az érdeklődők számára levetítették a hor- 
rorisztikus Sanctum című filmet.

Az utolsó napon barlangtúrákra került sor. Sajnos 
az időjárás nem kedvezett a programoknak, pl. a Höl- 
lochba tervezett több túraútvonalat is változtatni, rövi
díteni kellett a magas vízállás miatt. Csoportunk különböző nehézségű és hosszúságú túrákon vett részt. 
A délutáni hegyi programunk pedig egyszerűen „ködbe veszett”.

A túra utolsó napján az ausztriai Enns-völgyi Alpokban, már ismét remek időben, a társaság egy 
része Johnsbachban a hegymászótemetőt kereste fel, a többiek pedig egy mászóutat jártak végig. Sajnos 
a denevér-múzeumot idő hiányában már nem tudtuk meglátogatni, de kárpótlásul hazaindulás előtt még 
megtekintettük a Gesäuse Nemzeti Park remek kiállítását.

F N.

Gyakorolni lehetett a kötélhágcsón való mászást

GERECSEI TANULMÁNYÚT

Társulatunk 2012. október 12-14. között 16 (két napon át 17) fővel a Gerecse hegység barlang- és 
földtani látnivalóival ismerkedett. A háromnapos program keretében Juhász Márton tagtársunk, a Du- 
na-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság barlangtani felügyelője biztosította számunkra a szakmai kíséretet.

Az ország több pontjáról érkezett résztvevők összegyűjtése után rövid pihenő keretében meglátogat
tuk a zsátnbéki romtemplomot, majd első igazi túracélpontunk Bajnán az Öreg-lyuk volt. Innen átkel
tünk Sárisápra, ahol felkerestük a Babál-barlangot. A barlanghoz vezető út kicsit szétzilálta a csapatot, 
de a bejáratnál újra összetalálkoztunk, hogy jól megmozgassuk tagjainkat a rendkívül poros, de helyen
ként szép barit-kristályokat is rejtő járatokban.

Sajnos a hátralévő idő már nem volt elegendő ahhoz, hogy eljussunk a Bajóti Öreg-kő barlangjaihoz, 
így egyenesen Pusztamaróira mentünk, ahol a Sólyomfészekben volt a szállásunk. Itt némi kellemetlen
ség adódott a gondnokkal, mert az ebédlőben nem volt fűtés, de megígérte, hogy másnapra orvosolja 
a problémát. Részben előfőzött alapanyagokból gyorsan összeállítottuk a vacsorához a kolbászos bable
vest, és alkohollal pótoltuk a fűtés hiányát.

Második napunkon Tatára utaztunk, s először az Angol kertben nyíló Angyal-forrás barlangot ke
restük fel. Itt a bauxitbányászat felhagyása miatt az utóbbi időben felgyorsult a víz visszatérése, ezért 
a bejárati aknába beépített létráról egy gumicsónakba lehetett átlépni, ahonnan a szép zöld színű vízfe

146



A Megalodus-barlang Kígyós-ági bejárata 
(Hazslinszky Tamás felvétele)

lületben gyönyörködhettünk. Innen a Tükör-forrás 
barlangjához sétáltunk, ebbe azonban már nem le
hetett lemenni, mert a behelyezett létrát már szinte 
teljesen ellepte a víz.

Elhagyva a forrásokat, egy gyors cukrászdalá
togatást követően, átmentünk a Kálvária-dombnál 
található Szabadtéri Geológiai Parkba, mert kö
vetkező programunk a Megalodus-barlang bejá
rása volt. A tanulmányút éppen egybeesett az idei 
Geotóp Nappal, így a parkban hatalmas volt a tö
meg, nem is tudtunk rögtön lejutni a barlangba.
Először a Tavi-ágat jártuk végig több csoportban, 
majd a Kígyós-ágat kerestük fel. Sajnos a barlang 
névadó megalodusait már nem láthattuk, mert ez 
a rész is víz alá került.

Ezután egy eredetileg nem tervezett program következett a Fényes-forrásoknál. Az egykor szebb na
pokat látott fürdő területén megfigyelhettük a források működését, valamint képet kaptunk a mocsár élő
világáról is.

Délután közkívánatra újra visszamentünk a Kálvária-dombhoz, ahol szakavatott geológus vezetésé
vel ismerkedtünk a terület kőzettani viszonyaival. A gazdag program miatt az Öreg-kő felkereséséről is
mét le kellett mondanunk, helyette az Öreg-tó melletti forrásmészkő kibúvásokat látogattuk meg. A nap 
végén pedig még bekukkantottunk a Barta-kút-barlangba.

Jó későn értünk vissza a szállásra, de a milánói makarónit rekord idő alatt sikerült asztalra varázsolni 
az éhes társaságnak.

Utolsó napunkon a Pisznice hegy fokozottan védett kőfejtőivel ismerkedtünk. Sajnos az időjárás nem 
járt a kedvünkben, vastag köd szállt ránk, így csak sejtettük, hogy helyenként milyen szép kilátásunk le
hetne. Először a Pisznice-barlanghoz mentünk, majd kisebb, a kőfejtő falában nyíló barlangokat látogat
tunk meg. Nagy élményt jelentett az őskrokodilt rejtő sziklafal és a Tardosi-kanyonban tett látogatás is.

Utolsó látnivalónk a Pisznice-zsomboly bejárati aknája volt, ahonnan az útközben zsákmányolt 
ammoniteszekkel és őzlábgombákkal tértünk vissza buszunkhoz.

Köszönjük szépen Juhász Marcinak a tartalmas és élvezetes programot, valamint Varga Zoltánnak 
a szakszerű tatai geológiai sétát.

F.N.

LAMPRECHTSOFEN

A 2012. szeptemberi -  az árvíz miatti -  sikertelen próbálkozás után 
2013. január 26-28. között 17 fővel ismét felkerestük Európa legmélyebb 
barlangját, az ausztriai Lamprechtsofen-barlangot. Szállásunk a salzburgi 
barlangkutatók jól felszerelt kutatóházában volt. A túra lebonyolításában 
Karol iné Glitzner és férje, Andreas voltak segítségünkre.

A barlangban két csoportra oszlottunk. A társaság egyik része mintegy 
3 és fél órás túra keretében az alsó vizes járatot járta végig az ún. Fátyol
vízesésig. A csapat nagyobbik része egész napos túra keretében átkelt a ta
vakon és eljutott az ún. Sand-biwakig. A kevésbé szerencsések egészen 
közeli kapcsolatba kerültek a barlangi vízfolyásokkal, de ez nem vette el 
a kedvüket, sőt néhányan még továbbhatoltak a kúszójáratokba is. ( Timkó A ttila felvétele)
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A túra után a kellemes, meleg házban iszogatva szőttük további terveinket.
Nagy szerencsénk volt az időjárással, mert távozásunkat követően ismét enyhére fordult az időjárás, 

és a helyiek információja szerint a hóolvadás következtében a szifonok ismét lezártak.
Fleck Nóra

AZ MKBT MÁSODIK FRANCIA TANULMANYUTJAROL

Öt évvel az első francia túra után tizenhét napos utazást szervezett az MKBT 2013. május végére 
Dél-Franciaországba, a 8. Európai Szpeleofórumra, ahol a Fédération Française de Spéléologie egyúttal 
az 50. születésnapját ünnepelte. A fórum hivatalos programja május 18. és 20. között zajlott Millau-ban, 
a Francia-középhegység, vagyis a Massif Central déli részén. A tizenhat résztvevő egy Renault busszal, 
valamint egy lakóautóval már 10-én útnak indult és csak 26-án érkezett haza, egyéb látnivalókkal kiegé
szítve az oda-vissza utat, ha már ilyen messzire el kellett menni.

A felvezetés, vagyis az odavezető út Észak-Olaszország néhány felszíni érdekességének meglátoga
tását tartalmazta. Az Iseo-tó menti kempingünket bázisnak felhasználva először a Capo di Ponte környé
ki több ezer éves sziklarajzok csekély részét néztük meg. Az Oglio folyó völgyében számos helyszínen 
kb. 300 000 ábrát véstek a camunni nép tagjai a gleccser által elsimított sziklákba i. e. 8000-től kezdve. 
A rajzok embereket, állatokat, harcot, vadászatot, földművelést mutatnak be, egészen a nép kialakulá
sától eltűnéséig, ami Augustus császár uralkodása alatt következett be i. e. 16 előtt. Az ábrák bőségét 
az is mutatja, hogy csak Capo di Ponte-ban három bemutató hely létesült, két múzeum és egy nagy 
információs központ.

Másnap a Zone melletti üledékes kőzetből erózió hatására kialakult földpiramisokat kerestük fel. 
A kemény üledékben megtalálható nagyobb vándorkövek megakadályozzák az alattuk levő cementáló- 
dott részek erózióját, így alakulnak ki akár több emelet magas tornyok, tetejükön a kőkalappal. A fedő
követ vesztett tornyokkal pedig szép lassan végez az időjárás.

Aznap délután hajóval átkeltünk Európa legnagyobb tavi szigetére, Monte Isolára. Ott felgyalogol
tunk a sziget legmagasabb pontjára épített Santuario della Madonna della Ceriola templomhoz a tóra 
nyíló kilátás kedvéért.

Továbbutazva Como-ba a Plinius-villa helyett csak Berlusconiét találtuk meg, majd felszíni túra 
következett. A fáradtságért cserében a Como-tóban gyönyörködtünk felülnézetből, a Monte San Primo 
1685 m-es csúcsáról.

A következő nap átkeltünk az Alpokon, 
amit Brianconban rövid vár- és városné
zéssel pihentük ki, majd haladtunk tovább.
Újabb nap múlva a Vaucluse-íorrást néztük 
meg, ami árvízi szinttel üzemelt. 2008-ban 
a száraz, boltozatos barlangszájba tudtunk 
lemászni, míg most teljes keresztmetszet
ben ömlött kifelé a 308 m mély torokból 
a folyó. Visszasétálva a városkába, a mű
ködő, papírgyártásra használt malomban fi
gyeltük meg a merített papír készítését, és 
a helyben készült alapanyagra festett képek 
közül válogathattunk.

Mire Avignonba értünk, utolért az utazást kezdettől kísérő eső, és a pápák fogságának városát alapo
san elázva jártuk be. A fogság persze csak átvitt értelemben értendő, hiszen a pápák óriási várban laktak, 
ahol több óráig tart a kiállítás megtekintése. Nem hagyhattuk ki a híres hídon történő sétálást sem.

A Vaucluse-forrás árvízkor (Timkó Attila felvételei)
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Estére értünk Millau-ba, ahol árvíz fogadott a kempingben, és kénytelenek voltunk faházba mene
külni a hideg és az eső elől. Aki a mediterráneum enyhe éghajlatára számított könnyű nyári hálózsákkal, 
annak igen jól jött a fütött faház.

A környék megismerését Roquefortban, a Papillon sajtkészítő műhelyben és pince-barlangban kezd
tük üzemlátogatással. A Roquefort-völgyben négy konkurens cég gyárt sajtot, de rajtuk kívül nincs több 
a világon, a szabályozásnak és a hely adottságainak köszönhetően. Csak a falu határában legeltetett 
állatok tejét lehet felhasználni ilyen nevű sajt készítésére. A házak pincéi természetes eredetű üregekre 
nyílnak, ezeket bővítik több szintes rendszerré, amelyek szellőzése eredményezi a kiváló minőségűvé 
érlelődő sajtot. A kóstolóval egybekötött, profi bemutató után nem maradhatott el a vásárlás sem.

A konferencia alkalmából három overállos barlangot tudtunk megnézni, ebből egynél kötéltechnika 
alkalmazására is szükség volt (Aven du Valat Negre, -100 m). Az első esetben (Grotte de la Cabane 
de St. Paul des Fonts) a barlang bejárati részén a roquefortihoz hasonló, de rég felhagyott sajtérlelő 
helységek maradványait találtuk az ehhez tartozó kiépítés nyomaival. Részben ép, vagy már leomlott 
falak, boltívek, korhadt, széttört fapolcok szanaszét. Ebből a pincének használt részből lehetett átbújni 
a továbbvezető járatba, ami óriási, legalább 200 m hosszú, de közben elkanyarodó teremmé tágult. A szi
fonhoz vezető folyosó újra elszükült, és a víz már az 1500 m-es végpont előtt visszafordított minket. 
A kerülő járat pedig túl szűknek bizonyult a végpontig jutáshoz. A Grotte de la Ficelle viszont határozot
tan klasszikus cseppkőbarlangnak bizonyult egy nagyméretű díszes lefolyással és a szokásos képződmé
nyekkel. Lehetett volna akár a Bükkben is. A bejárati vizes részen átlábalva a beépített biztosító kötelek 
mentén ereszkedtünk le a patakos járatba, ami három szifontóban végződött (kb. 300 m-re a bejárattól).

A két barlang között pihenésképpen szakítottunk időt a Viala-du-Pas-de-Jaux-ban levő templomos 
lovagok által épített vár megtekintésére is, ami a középkorban ispotályként is üzemelt.

Egy nappal később az Abîme de Bramabiau-vel folytattuk a környék bejárását. Szabad fordításban 
Bömbölö-ökör-szakadéknak lehetne hívni a nyelőtől a forrásig ismert, és kalandtúra formájában neoprén 
öltözetben végig is járható idegenforgalmi barlangot. Keskeny, de magas járatokat alakított ki a patak, 
és végig is kísérte sétánkat zúgásával.

Az eső kitartott, aztán a Tarn-szurdok felső vége felé haladva,
1500 m magasság környékén elértük a hóhatárt. Nagy pelyhekben 
hullott a hó, köd és felhők borították a tájat majdnem a völgyfőig.
Itt kezdett a nap megbarátkozni a környezettel, és a folyó mentén 
kanyargó keskeny úton könnyen végig tudtunk autózni. Akadályt 
csak a folyamatos fotomegállók jelentettek, de ennek feltételei, 
az érdemes részek mentén mindenütt kialakított parkolók gyakran 
rendelkezésre álltak. A sziklák helyenként az út és a busz felé ha
joltak, számtalan különös formájú torony, érdekes idöjárás-koptatta 
alakzatok, alagutak, ablakos kövek tűntek fel szinte méterről mé
terre. A szurdok fala akár 100-300 m-re is emelkedett helyenként.
St. Enimie és St. Chely du Tarn hosszabb időre is megállította a to
vábbjutást, az ódon kőházak, kővel befedett tetők, szűk, soklépcsős 
utcák és a zöld színű folyó mindenkit visszatartott. Az utolsó állo
másunk a völgyben egy magasan a folyó felé nyúló szirtre épített 
kilátóhely volt.

Újabb nap, újabb eső, ezúttal viharos széllel kombinálva, ami 
kicsit megnehezítette a Grotte de Labeil bejáratának megtalálá
sát. A barlang teljes mértékben hasznosítva van, főleg az idegenforgalom számára. Régészeti kiállítást 
rendeztek be különböző korokból származó edények, feltárt sírok, csontvázak, koponyák másolataiból. 
A jelenkort hungarocellből készült sajtok képviselték, melyek lassan érlelődtek a fapolcokon. A sok

A Tarn-szurdok
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díszlet után jelentős mennyiségű palackos bort is tároltak a nemrégiben terméskőből épített oszlopok 
között, csak úgy egymásra rakva, százasával. Ezen kívül lehetőség van overállos túrára is, az ügyesen 
megvilágított cseppköves-patakos rész bejárása után.

Millau-ba visszatérve egy információs táblákkal bőven ellátott kilátóhelyről végre először megláttuk 
felhők, pára és köd nélkül, napsütésben a híres viaduktot, ami több világ- és egyéb rekordot is tart. Fel
sorolás helyett elég egy adat: a legmagasabb oszlop 19 m-rel múlja felül magasságban az Eiffel-tornyot.

A szervezők is kihasználták a derült délutánt, és 2100 m hosszú drótkötélpályát építettek ki Millau 
fölött, amin a szerencsések átlendülhettek, ráadásul akkor, amikor éppen a drót alatt tartottunk a kem
ping felé.

Elintéztük a regisztrációt, de utána magát a megnyitót is elvitte a gyorsan érkező, heves és ágtörő 
vihar, ami az árusokat is bekergette a könyvkiállításokra és a többi épületbe. Az óvodában csak a svájci
aknak volt kiadványos standja, de a regisztrációnál levő nemzetközi választékból mindenki megtalálhat
ta, amit kívánt antikvár és új könyvekből, naptárakból, barlangász felszerelésből és ajándéktárgyakból. 
Itt állították ki azokat a nagyméretű tablókat is, amik az egyes tagországok barlangkutatását mutatták 
be, köztük a magyarországit is. A nagy közösségi sátorban megtörtént a megnyitó a szokásos beszé
dekkel, és mindenkinek jutott az ingyen borból nem csak egy pohárral. Az élelmiszeres stand-utca is 
beindult a vihar elmúltával, a konferencia jelvényével ellátott tányérokba főleg a helybeliek által kedvelt 
krumlipüré bármivel összekeverve jellegű ételek kerültek.

Az utolsó konferencianapra kockáztattunk egy szabadtéri programot, de az eső és a köd a Montpellier 
le Vieux-i dolomit sziklalabirintus bejárását is majdnem megakadályozta. A kezdetben sejtelmes és 
misztikus párába burkolódzó dolomittornyok és sziklakapuk végül kibontakoztak a félhomályból, és 
az ösvény másik felét már jó látási viszonyok között fejeztük be. A klettersteiget azonban inkább ki
hagytuk, a csúszós sziklán barátságtalannak tűnt a zsomboly bejáratában eltűnő vizes, csepegő bizto
sító drótkötél. A továbbiakban határozottan előnyben részesítettük a föld alatti programokat, és inkább 
idegenforgalmi barlangokat terveztünk. Montpellierből közkívánatra az előző expedíció szépségdíjas 
barlangjához, az Aven Armand-hoz autóztunk. Várakozás közben ért utol bennünket a jégeső, ez még 
úgysem volt eddig.

Az Aven Armand-ot egy hatalmas tojás alakú üregként lehet elképzelni, a felső harmadáig sikló visz 
le, majd egy ajtón át kilépünk a kilátó erkélyre. Jobbfelé lemegyünk a lépcsőn, keresztezzük a termet, 
majd baloldalt visszalépcsőzünk az erkélyre. Az óriási kamra kb. 200 000 m3 térfogatú, az alját a Szüzek 
erdeje nevű cseppkőcsoport helyenként 30 m-es hófehér oszlopai alkotják, színes lámpákkal megvilágí
tott tóból kinőve. Az akár 100 m magasból lehulló vízcseppek nem is egyenesen felfelé építik a sztalag- 
mitokat, hanem rétegesen, mintha lángosokat raknánk egymásra, vagy ferdén felfelé, mintha virágszir
mok nyílnának. Az oszlopok még képesek elágazni, és akkor már két oszlop nő tovább, párhuzamosan. 
Az erdőt nézve szinte elfelejtkezünk a mennyezetet borító sztalaktitokról és a falakat borító zászlókról, 
lefolyásokról, pedig azokból is van bőven.

Ezután átmentünk a közelben fekvő Grotte de Dargilanba, mintha ennyi élmény nem lett volna elég. 
Ez is egy nagy teremből áll, ahol a hagyományos barlangi díszek láthatók, de van egy alsó folyosó, ahol 
egyedülálló méretű drapéria mellett haladhatunk el: 200 m hosszú és 18 m magas, folyamatosan. Estére 
már nem is mentünk vissza a konferenciára, egyrészt későn értünk vissza Millauba, másrészt megkezd
tük a pakolást a másnapi elutazáshoz.

Végül nekivágtunk dél felé menekülésünknek a rossz idő elől két látogatható barlang útba ejtésével. 
Délelőtt a Gouffre Géant de Cabrespine került sorra, ami emlékeztetett az Aven Armandra, méretben leg
alábbis, csak a központi terem szinte üres és sötét volt. Igaz, akkora, hogy majdnem elveszett benne a mé
retaránynak beakasztott életnagyságú barlangász bábu. Vezető nélkül mehettünk be, többnyelvű hangos
beszélők meséltek a barlang felfedezéséről, az ilyenkor szokásos és érdekes dolgokról, egymástól kellő 
távolságban, hogy ne zavarják a másik készüléket hallgató látogatókat. Kezelését rövid idő alatt sikerült is
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megfejteni. A termet körbe sem lehet járni, csak 
feléig-harmadáig, a szakadék szélén sétálgatva.
Kicsit kezdett csalódás kialakulni, hogy csak 
ennyi az egész. De volt még egy meglepetés 
a hátsó udvarban, amit nem is lehetett a bejárat
tól észrevenni, csak amikor lementünk az oda 
vezető lépcsőn, akkor egyből kincstárban érez
tük magunkat, mert a falat mindenütt kristályok 
borították. Kalcitok, aragonitok, heliktitek, tűk, 
elágazók és görbék, hófehérek, még szerencse, 
hogy a látogatási idő nem volt korlátozva. A fo
tósokat alig lehetett leállítani. Odakint a pénz-

ri .• , . , u , , , . ,, . Kristályok a Gouffre Géant de Cabrespine barlangbantamal pedig kitűnő likőröket árulták, kostolo is
volt megfelelő mennyiségben, a vásárlás itt sem maradt el. Kár, hogy nem tudtunk benevezni a 3 vagy 
5 óra hosszú overállos túrára.

Következő látnivalónk, a Grotte de Limousis egy kicsit szerényebb, lelakottabb barlang, kissé elhasz
nált kiépítéssel. Eddig csak palackozott borokat láttunk más helyeken, de itt hordószámra állt és érlelődött 
a bor. Végül itt is megvolt minden, patak, cseppkövek, heliktitek, kalcittük, legalább 600 m járat, Madon
na, kiállítás vitrinekkel, mégis ráférne az egészre egy alapos felújítás. A visszaforduláskor azért mutattak 
valami különlegeset: a Csillár, a mennyezetről lógó legalább köbméteres kristálytömeg.

Ennyi barlangos élményt csak egy kis kultúrprogrammal lehetett fellazítani. Carcassone óvárosának 
bejárásával ennek eleget is tettünk. Igazi turista-nyüzsgésbe vetettük bele magunkat, pedig a várat már 
lekéstíik, de az óváros is éppen elég látnivalóval szolgált.

Elérkezett az ideje az ősember által festett barlangok felkeresésének. Három helyre volt belépés meg
szervezve: Grotte de Niaux, Grotte de Vache, Grotte de Bédeilhac. Mint kiderült, az első és a harmadik 
volt igazán rajzos barlang, ezeket mondhatjuk kultikus helynek, a másodikat inkább lakásnak használták 
jégkorszaki elődeink. Ez a megkülönböztetés az ásatások során derült ki egyértelműen.

A rajzok közül a pálmát a Niaux-barlang vitte el, a járatok méretében, a képek mennyiségében, minő
ségében és szépségében is, nemhiába lett világörökség. Azonkívül szervezettségben is, hiszen percre pon
tosan vártak, és nemcsak az éves, hanem a napi látogató létszám is korlátozott. Rögtön szóvá tették, hogy 
kevesebben vagyunk a bejelentettnél, és ezt nem jeleztük előre, hogy fel tudják tölteni a kihasználatlan 
helyeket. Teljes a fotózási tilalom a képek védelmében, és ezt be is tartatják. Viszont rengeteg a képeslap, 
zsebkönyv méretűtől a fotóalbumig sokféle könyv és kiadvány között lehet válogatni, és prospektus is akad.

A Grotte de Vache (Tehén-barlang) a régészetre épült, úgy van berendezve, mintha éppen ebédszü
netet tartanának a munkások. Az igazi meglepetés a vezető volt, aki nemcsak elmondta, hanem teljes 
átéléssel szinte eljátszotta, mondhatni színészként is előadta a barlang feltárásának történetét.

Grotte de Bédeilhac végzett leghátul a rangsorban, pedig méretes, szép barlang, még repülő is fel
szállt a bejáratából egy filmforgatás kedvéért, de most nem képződmények, hanem barlangrajzok miatt 
jöttünk ide. Ezek bizony alig láthatók vagy legfeljebb sejthetők voltak, és a Niaux ábrái teljesen elho
mályosították őket.

Elértünk utazásunk legtávolabbi helyére, ahonnan már a Pirencusok havas csúcsai is látszottak, de 
innen már hazafelé kellett venni az irányt. Egész napos buszozás után értünk a Riviérára, ahol Antibes 
tengerpartján ázhattunk meg, de kárpótolt minket a másnapi monacói kánikula. Mint kiderült, aznap 
Forma-1-es időmérő edzést tartottak, ezért azonnal kiebrudaltak a városból jármüvünkkel együtt, és csak 
másodszorra, gyalog tudtuk bevenni, mint a Grimaldik egykori őse. Ő ferences szerzetesnek öltözve 
foglalta el társaival a várost. Ezt a róla készült szobor is bizonyítja a vár bejáratánál. Olyan jól sikerült 
neki a város meghódítása, hogy rokonai még ma is Monaco hercegei.
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A cseppkőgazdag monacói Grotte de l ’Observatoire

Első programpontunk a botanikus kert volt, ahol 
egy belépőért barlang és múzeum is fogadta a láto
gatókat. A barlang Monacóval ellentétben egyálta
lán nem kicsi, hanem cseppkövekkel zsúfolt termek 
és keskeny folyosók váltakoznak, és a szintkülönb
ség sem csekély: 60 m vár a látogatóra, összesen 
300 lépcső le, illetve 300 lépcső felfelé. Az alsó 
szint régen ismert és emberi lakhely is volt, és alul
ról felfelé haladva jutottak ki a felfedezők a város 
fölött az egykori kis csillagvizsgálónál a felszínre.
Innen is kapta a nevét: Grotte de l’Observatoire.
A barlang 18,65 °C-os levegő hőmérséklete kissé 
meglepő volt számunkra, hiszen nem ennyihez va
gyunk szokva az otthoni körülmények közt.

A barlang után a botanikus kertben virágzó kaktuszok és más egzotikus növények, valamint a köztük 
kiállított modern szobrok közt nézelődhettünk tovább. Minden lehetséges helyet kihasználtak az terve
zők, hogy a meredek sziklafalon létrehozhassák ezt a különleges kertet, hidakkal, patakkal és halastóval, 
és sok-sok szárazságtűrő növénnyel. A fölöttünk lévő falakon pedig már építik az új részeket.

Az Antropológiai múzeumban is elrepült az idő, ahol az általános és a helyi őstörténet leleteit két ki
állításra elkülönítve mutatták be. Ide kerültek a Grotte de EObservatoire feltárásakor előkerült tárgyak 
is, valamint a tűzgyújtás történetét bemutató gyűjtemény.

Ebéd után belevetettük magunkat a verseny miatt kaotikus és hemzsegő városba. Szabadtéri koncert, 
versenyautók élőben, a vár, a Tengerészeti múzeum, őrségváltás, és még sok más látnivaló várt ránk. 
Érdekes közlekedési eszközt is felfedeztünk a meredek sziklafalak közé szorult városban: nyilvános lif
teken lehet ingyen rövidíteni a belvárosba vezető utat. Egy-egy lift akár 6-8 emeletnyi lépcsőzést vagy 
kerülőt tesz feleslegessé.

Az eddigi turistabarlangokat azért az utolsó, immár Olaszországban található Grotte di Toirano koro
názta meg, ahol ősemberlábnyomok, medvetemető és Esztramosra kísértetiesen hasonlító kristályfalak 
és képződmények mellett még általunk nemigen látott víz alatti cseppkőoszlopok és kuglicseppkövek 
halmozódtak fel. Ennyi minden nem szokott egy barlangban egyszerre előfordulni, és most is úgy si
került összehozni, hogy alagúttal kötöttek össze két közeli barlangot. Az elsőben kezdődik a vezetés 
az archeológiái leletegyüttes bemutatásával, valamint itt vannak a fehér-sárgásfehér cseppkőfelhők és 
oszlopok, a táró után pedig az esztramosi jellegű rész következik, fekete és sötétvörös járattal és képződ
ményekkel, sok vasas kiválással. A kijárathoz közel itt is tárolnak üveges bort, de nem polcokon, hanem 
konténerekben, de gondosan leláncolva. Akármilyen közel is van egymáshoz a két rendszer, teljesen 
eltérő jellegű, és a kontraszt nagyon éles.

Már csak az egész napos Velence volt hátra, ahol több csapatra szakadva, majd újra összetalálkozva 
jártuk az utcákat, korábbról ismerős és új látnivalókat keresve. Délutánra már kezdett elmerülni a város. 
A Szent Márk tér egy részén csak gumicsizmában (kölcsönözhető) vagy mezítláb lehetett közlekedni.

Az utolsó napra ráadásként egy kis szlovén tanbarlang maradt, ahol kötéltechnikát oktatnak gyer
mek- és ifjúkorú barlangászoknak. A domzalei Zelezna jama egy csoport kezelésében van a vendégház
zal együtt, ahol szállás, étterem, barlangászati múzeum is működik, és példaértékű munkát végeznek 
a kutatás, képzés és persze az önfenntartás terén. A kis kitérő után szinte vége is volt az útnak, csak 
haza kellett érni.

Egy ekkora szakmai tanulmányutat (több mint 5000 km) röviden aligha lehet összefoglalni, a lát
ványanyag és az élmények jóval többet kívánnának meg. Azt mondják, a második alkalom mindig ke
vesebb eredménnyel és benyomással jár, különösen egy nagyon jól sikerült első után. Esetünkben ez
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nem következett be, az utazás színvonala elérte az előzőét, mennyiségben és minőségben is. Hasonló és 
mégis más jellegű helyeket kerestünk fel, elégedett lehetett az is, aki szeret újra viszontlátni valamit, és 
az is, aki mindig újat kíván. Bizonyára még eltelik addig néhány év, de többen vagyunk, akik már várják 
a harmadik dél-franciaországi utazást, sok látványos barlanggal, könnyű és nehéz túrával, városokkal és 
sok más érdekességgel.

Tini kő Attila

ERDELY

2013. augusztus 16-20. között 34 résztvevővel ötnapos szakmai tanulmányúton jártunk Erdélyben. 
Főhadiszállásunk Torockón, a falu szélén található Gyopár panzió és kemping volt, ahol kétszemélyes 
faházakban laktunk.

Odafelé csak a Farcu-barlang felkeresése szerepelt 
a programban, melyet véletlenül fedeztek fel 1987-ben, 
amikor a közeli bauxitbányába szellőzőnyílást robban
tottak. A mindössze 250 m hosszan kiépített barlang ta
valy óta látogatható és helyenként rendkívül szép ágas- 
bogas kristályok láthatóak benne. Mivel sokan voltunk, 
csak két csoportban mehettünk be, így időben jelentő
sen megcsúsztunk. Tetézte még a késést, hogy az útvi
szonyok miatt gyakorlatilag sok helyen alig 50 km-es 
sebességgel tudtunk csak haladni, s még a rendőr is fél
reállított minket. Végül is az este 7 órára tervezett érke
zésből 10 óra lett (helyi 11 óra), s a háziasszony már 
türelmetlenül várt bennünket a vacsorával, hiszen a tár
saság több, mint kétharmada félpanziós ellátást igényelt.
Azért arra még volt idő, hogy a magunkkal hozott tor
tával felköszöntsük az éppen 11. születésnapját ünneplő 
Nagy Bencét.

Utunk második napján Nagyenyed felé vettük az irányt, 
s először rövid időre megálltunk az impozáns, helyen
ként a 250 méteres magasságot is elérő Kőközi-szoros 
sziklafalai között. Sajnos annyi időnk nem volt, hogy 
megkeressük a nagyenyedi diákoknak menedéket nyújtó barlangot. Majd rövid nagyenyedi vásárlás 
után folytattuk utunkat a Remetei-szoros irányába. Parkolásra a remetei turistaszállás volt megadva, de 
mi igyekeztünk minél közelebb jutni a látványosság belsejéhez. A leírások alapján tudtuk, hogy helyen
ként vízben gázolva, helyenként a falakon elhelyezett kötelek és kampók segítségével haladhatunk majd 
előre, így sokan már eleve gumicsizmában vágtak neki a túrának. Az út eleinte kisebb barlangok és 
hatalmas lezuhant szikladarabok mellett vezetett, majd elértünk ahhoz a helyhez, ahonnan már látszott 
a Portál, egy valamikori beszakadt barlang megmaradt bejárata. Innen a szoros összeszűkült, s elég spor
tossá vált a továbbhaladás. A falakon teljesen új drótkötelek segítették a mászást, de voltak, akik eleve 
a patakmederben gázolva haladtak előre, szerencsére most nem volt túl magas a vízszint. Akik végigjár
ták a szurdokot, igazi via ferrata élményt szerezhettek. Visszafelé még megálltunk a szoros bejáratánál 
épült hatalmas kolostornál, de a Torockóra tervezett sétát már másnapra kellett halasztani.

Harmadik napunkon a szállásunk és Torockó fölött magasodó, 1129 m magas Székelykő megmá
szását vettük célba. Még indulás előtt olyan hírek érkeztek, hogy ég a hegy, s esetleg meghiúsul a meg
mászása, de mi már csak a nagy, feketére égett részeket találtuk a hegyen. A társaság több csoportra

A Farcu-barlang szimbóluma, a Pillangó 
(Hazslinszky Tamás felvételei)
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oszlott, a legerősebb csapat a csúcs-mászás után 
a gerincen átkelt Torockószentgyörgyre, majd 
az ottani várromot is felkeresve busszal jött visz- 
sza Torockóra. A többiek a csúcsmászás után 
előbb-utóbb a Forrás Borozóban gyűltek össze, 
ahol a hideg sörök mellé, a borozó tulajdonosa, 
a helyi értékek gyűjtője, egy Torockóról szó
ló könyv szerzője: Balogh Szabolcs kiállította 
az érdeklődők számára a csúcs megmászását 
igazoló oklevelet. (Csak később tudtuk meg, 
hogy a tanulmányutunk egyik pécsi résztvevője 
írta a Székelykőről azt a verset, mely a boro
zó falán volt olvasható, s így megvolt a szemé
lyes kapcsolat, ami lehetővé tette, hogy a bú- A Remete-szorosban
csúpartyt utolsó este a borozóban tarthassuk. De ne menjünk a dolgok elébe.)

Ezután kellemes sétát tettünk a szépen felújított faluban, s még arra is volt idő, hogy a református 
templomban belehallgassunk egy mezőtúri kórus hangverseny előtti próbájába. Sajnos hiába marasztal
tak, menni kellett haza, mert várt a vacsora.

Negyedik napunkon a Szolcsvai-búvópatak barlangjá
nak bejárását terveztük. Előzetesen meg is kértük rá az en
gedélyt, meg is kaptuk, melyben arról nem tettek említést, 
hogy kulcs is szükséges a bejutáshoz. Szerencsére éppen 
a bejáratnál lévő háznál találtuk a barlangot kutató csoport 
vezetőjét, aki gondosan tanulmányozta az engedélyt, és 
beengedte csoportunkat a barlangba. Sajnos a korábban 
létesített hidak és kapaszkodók már régen tönkrementek, 
így a bejáratnál helyenként mellig érő vízzel szembesült 
a társaság. Ez meg is rostálta a résztvevőket, de a benti él
mény kárpótolta azokat, akik vállalták a barlang bejárását.

Akik nem túráztak a barlangban, felkapaszkodtak a bar
lang víznyelőjéhez (400 m szint fel, 200 m le, visszafelé 
ugyanez fordítva), mely rendkívül látványos volt még úgy 
is, hogy alig folyt víz a patakból a barlangba, s a vízesés 
sem működött.

Miután újra összeverődött a csapat, még megpróbáltuk 
megkeresni a Podsága időszakos forrást, de a nem meg
felelő leírás és tájékoztatás hiányában ez nem járt ered- Indul a túra a Szolcsvai-búvópatak barlangjába 
ménnyel. így is igyekezni kellett haza, hogy vacsora után 
átmenjünk a búcsúestére.

Sajnos a két ország közötti óraeltolódásból többször is kellemetlenségek adódtak, többek között a bo
rozóban is, mert egy órával korábbra vártak bennünket, s mivel nem jöttünk, egy másik társaságnak 
adták oda a belső helyiséget. Ez azonban minket nem zavart, a jó nagyenyedi bor megtette a hatását, s 
hamar dalra fakadt a társaság. Balogh Szabolcs mondta is, hogy öt éve nem volt ilyen csapat nála, s addig 
maradhatunk, ameddig csak akarunk. Nekünk azonban másnap korán indulni kellett, így fél 11 tájban 
elbúcsúztunk, s hazaindultunk.

Utolsó napunkon a tordai sóbányát látogattuk meg. A jelenlegi kiépítéssel a bánya elvesztette a ko
rábbi sejtelmes hangulatát, viszont a mostani megvilágításnál jobban érvényesülnek a sóképzödmények.
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s a látványos formák. A látogatást ajánlatos hétköznapra és minél korábbra időzíteni, mert rengetegen 
vannak, s a liftben is mindössze 7 ember fér el egyszerre (igaz, gyalog is le lehet menni a kb. 10 emelet 
mélységbe meg vissza). Másfél órát töltöttünk lent, mert még várt a hazavezető hosszú és gyötrelmes út.

A Bihar és a Királyerdő közelében haladva, egyre több régi emlék idéződött föl azokban, akikkel már 
jártunk itt.

Fleck Nóra

SZAKMAI TANULMÁNYÚT A BÜKKBEN

A Társulat 2013. október 11-13. között 13+2 fő részvételével szakmai tanulmányutat szervezett 
a Bükk hegységben. A program Miskolcról indult, ahonnan közös mikrobusszal utaztunk Lillafüredre, 
hogy felkeressük a nemrég LED-es világítással ellátott Anna-barlangot. A barlangnál Ferenczy Gergely, 
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság barlangtani szakreferense várta csoportunkat, s szakszerű tájékoztatá
sa mellett jártuk végig a barlang közönség számára megnyitott és az egyébként nem látogatható részeit. 
Közben érdekes információkat tudhattunk meg a barlang történetéről, illetve a világítás felújítása körüli 
nehézségekről, majd a rendszer működésének gazdaságosságáról, tapasztalatokról.

Az idő rövidsége miatt arra sajnos nem volt időnk, hogy végigjárjuk a Palota szálló alatti, felújított 
függőkertet, mert igyekeznünk kellett, hogy a Bükk keleti oldaláról átkeljünk Egerbe. Regős József 
várt ránk, hogy a nap további részében szakmai kísérőnk legyen. Elsőként a szomolyai kaptárköveket 
kerestük fel, ahol egy tanösvényt bejárva ismerkedhettünk e máig misztikus vonatkozású geológiai kép
ződményekkel, majd Cserépfaluba vezetett utunk. Itt a falu határában létesített Hór-völgyi Látogatópar
kot kerestük fel. A létesítményben kialakított színvonalas kiállítóhehelyiségekben a bíikkaljai kőkultúra

A szomolyai kaptárkövek egy részlete A Hór-völgyi Látogatópark
(Hazslinszky Tamás fe l  vételei)

geológiai alapjait, valamint kultúrtörténeti értékeit (a kőmegmunkálás emlékeit és a kaptárköveket) is
merhetik meg a látogatók. A „Subalyuki ősember” és a „Bükkaljai kőkultúra” c. kiállítások a hajdani 
Suba-lyuk múzeum felfrissített, kibővített anyagát mutatják be a bükki ősemberkutatás kezdetétől. Lát
hatók többek között a Suba-lyuk 1932-ben történt feltárásának rekvizitumai és eredményei, valamint 
a neandervölgyi ősember világa. Jocó aktív közreműködője volt a kiállítás létrejöttének, így számos 
izgalmas részlettel gyarapította ismereteinket.

A látogatóközpontban a kiállítóhelyiségek mellett egy konferenciaterem és egy étterem is található, 
valamint egy kerékpárkölcsönző és egy parkoló egészíti ki a szolgáltatást.

A programba még a Suba-lyuknál tett gyors látogatás fért bele, majd indulnunk kellett, hogy a meg
beszélt időre megérkezzünk szállásunkra, a Pazsag-vendégházhoz.
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A civilizációtól távol, az erdő közepén álló épületben kellemesen fűtött cserépkályhákkal vártak ben
nünket. Gyorsan megfőztük az első napra tervezett lebbencslevest, majd a másnap esti lecsót is, s a jól
lakott társaság a borok társaságában még sokáig beszélgetett és énekelt az ebédlőben.

Szombaton reggel Bükkzsércen találkoztunk iíj. Varga Csabával és a Hajnóczy József Barlangkutató 
Csoport néhány tagjával, akik csoportunk felével a Hajnóczy-barlangba tettek egy nagyobb és egy kisebb

A Hajnóczy-barlangban sok szép cseppkő képződmény látható...
(Czumbil Attila felvétele)

...de meg is kell küzdeni azok élvezetéért 
(Dk Riskó Ágnes felvétele)

túrát. Ez alatt a többiek a felszínen túráztak, ahol nem győztek betelni az őszi táj színpompájával. Dél
után éppen annyi idő volt, hogy hazaszaladjunk ebédelni, azután már indultunk is vissza a keleti oldalra, 
hogy a jávorkúti elágazásnál találkozzunk Gombkötő Péterrel, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerin
ces zoológiái referensével, hogy részt vegyünk a számunkra szervezett denevérhálózási bemutatón. Erre 
az István-lápai-barlang bejáratánál került sor, ahol -  miután segítettünk kifeszíteni a hálót és elhelyez
tünk egy detektort -  nem sokáig kellett várni, hogy megérkezzen az első delikvens, egy kereknyergű pat
kósdenevér, amit aztán egy másik társa követett. Péter szakértő mozdulatokkal szabadította ki a hálóból, 
majd részletes anatómiai ismertetőt kaptunk tőle, s lehetőség volt fotózásra is. Ezt követően már csak 
hosszúfülü denevérek akadtak hálóra, melyek közül még kettőt tanulmányoztunk közelről is, a töb
bi a kiszabadítást követően azonnal mehetett útjára. A társaság legtöbb tagja még nem vett részt soha 
ilyen programban, ezért számukra nagy élmény volt ilyen közel kerülni e parányi állatokhoz, miközben 
Péter érdekesebbnél érdekesebb szakmai előadását és 
történeteit hallgathattuk. Már este 10 óra volt, amikor 
hazaindultunk, ahol szerencsére készen várt az előző 
nap elkészített lecsó.

Vasárnap reggel búcsút vettünk a kellemes szállás
tól és a Nagy-fennsíkon át (ide érvényes volt a Hajnó- 
czy-barlanghoz váltott behajtási engedély) Szilvásvá
radra utaztunk, hogy ismét Regős József társaságában 
töltsük a napot. Először az Archeoparkot kerestük fel, 
melyben Jocó régi álma válhatott valóra, amikor sok 
évi tervezés, sikertelen pályázás után végre megnyit
hatta kapuit. Aki ismeri őt, az tudja, hogy milyen hatal
mas régészeti ismeretanyag van a birtokában, melyet

Az Archeopark részlete (H. T. felvétele)
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lebilincselő stílusban képes átadni a hallgatóságnak. Ez történt most is; Jocó csak mesélt, miközben 
időtúrára indultunk az ősember-barlangtól a mezolit sátorig. Sajnos az időnk azonban véges volt, így el

r

kellett indulunk a Szalajka-völgyön fel az Istái lós-kői-barlang felé. Útközben is számos érdekes történeti 
és egyéb információt hallhattunk, míg felértünk a barlanghoz. Itt nemcsak az ásatásokról kaptunk alapos 
tájékoztatást, de láthattuk a barlangi medvék nyomait is a falakon, az ún. medve-tükröket. Jocó még 
reggelig is mesélt volna, de el kellett érnünk azt a Budapestre induló vonatot, mellyel csoportunk pécsi 
tagja még eléri az utolsó vonatját, így fájó szívvel elbúcsúztunk.

Fleck Nóra

CSEHORSZÁGI TANULMÁNYÚT

A Társulat 2014. június 28—július 6. között 33 fő részvételével csehországi tanulmányúton járt. Ez
úttal csak idegenforgalmi barlangok szerepeltek a programban, de nem a Morva-karszt klasszikusai, 
hanem egy kivételével a maradék nyolc. A Cseh Barlang Igazgatóság jóvoltából valamennyi barlangot 
térítésmentesen járhattuk végig, s minden barlangnál valamennyi résztvevő kiadványokból, képeslapok
ból, prospektusokból álló ajándékcsomagot kapott.

Elsőként a Pálavai-karszton található Turold-barlanghoz érkeztünk, mely néhány éve újra látogatha
tó. A nem túl nagy méretű termek labirintusából álló barlang Csehország legnagyobb júra mészkőben 
keletkezett barlangja. Továbbiakban a környék szép sziklaformás, várromos területét jártuk be.

A következő napon Olomouc térségében három barlangot kerestünk fel. Elsőként a Zbrasovi-arago- 
nitbarlangot, melynek képződményei a budai barlangokéhoz rendkívül hasonlatosak, ezt a vezető meg
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is említi. Érdekesek az ún. gejzírsztalagmitok, melyek egyikéből időnként víz lövell ki, imitálva a mű
ködését. A barlangban több helyen is magas a széndioxid koncentráció, így a mélyebben fekvő részek el 
vannak zárva a látogatók elől.

Továbbhaladva a hasonló nevű település közelében a Ja- 
vorícko-barlangot látogattuk meg, melyhez a parkolóból 
kellemes erdei út vezet. A devon mészkőben kialakult, há
romszintes, tágas járatrendszert hihetetlen cseppkőgazdag
ság jellemzi. Különösen a Gigantikus-dóm volt nagy hatás
sal ránk, mely egyúttal a barlang legnagyobb tenne.

Utolsó állomásunk a Mladeci-barlang volt, melyet hatal
mas felhőszakadásban közelítettünk meg. Ez kissé elvette 
a társaság kedvét, így néhányan inkább a buszban marad
tak. A barlang első részét elsősorban temetkezési célokra 
használták, illetve az ősember is lakta a barlangot. Az ása
tások során feltárult leletekből kis kiállítást is berendeztek 
az első teremben. A barlangban kevés a képződmény, in
kább a formák érdekesek, valamint a több egymás fölött 
húzódó emelet.

A következő három napot Jeseník környékén töltöttük.
Szállásunk a Smrcnik turistaházban volt, ahol félpanziós ét
kezést is igénybe vettünk. A ház a téli síszezonban bonyolít 
nagy forgalmat, de szerencsére máskor is kibérelhető. Nem 
rendelkezik luxus körülményekkel, de számunkra teljesen 
megfelelt.

Ittlétünk első napjára egésznapos gyalogtúrát terveztünk, célunk az 1491 m magas Pradéd csúcs 
megmászása lett volna. Sajnos tervünket az eső elmosta, s mivel a következő két barlangba fix időpontra

Javorícko-barlang 
(Hazslinszky Tamás felvételei)
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Medve-barlang

voltunk bejelentve, programcserére nem volt módunk. Kárpótlásul délelőtt Jeseník településsel ismer
kedtünk, majd egy sebtében kitalált pótprogram keretében megismerhettük az aranymosás fortélyait.

Másnap a Jeseníki-karszton elsőként a Na Spicák-barlangba mentünk. A barlang devon időszaki fe- 
hér-szürkeeres kristályos mészkőben alakult hasadékok menti korrózió útján. Jellegzetességei a gyakran

r

ovális szelvényű folyosók. Képződményekben szegény. Érdekesek viszont a 16. századi feliratok a fa
lakon, a legrégebbi 1545-ből származik. Ezt követően a Na Pomezí-hágó alatt 551 m tszf. magasság
ban nyíló hasonló nevű barlangba látogattunk, mely középső devon időszaki világos színű kristályos 
mészkőben alakult ki. Cseppkőképződményekben gazdag, melyekre a befoglaló mészkő tisztasága miatt 
a fehér szín jellemző.

Délután -  közelsége miatt -  átrándultunk 
Lengyelországba, hogy felkeressük a Niedz- 
wiedzia (Medve)-barlangot. Mint neve is mu
tatja, az ásatások során rendkívül sok, zömmel 
barlangi medve csont került elő. A járatokra vál
tozatos cseppkőképződmények jellemzők, kü
lönösen szépek az állóvízi mészkőkiválások.
Ezekből mi azonban sokat nem láttunk. Ugyan 
jó előre bejelentkeztünk, s jövetelünket vissza 
is igazolták, a helyszínen azzal fogadtak, még
sem a levélben közölt árat kellett kifizetnünk.
Ezt azzal indokolták, hogy aznap ünnepnap van, 
s arra magasabb árak vonatkoznak. Ezen kissé 
meglepődtünk, s reklamáltunk, de ennek csak 
az lett az eredménye, hogy kihúztuk a gyufát,
és alig kaptunk világítást. Sőt az egyik csoportunk már csak a barlangon kívül hallgathatta meg az utolsó 
két állomásról szóló információkat. Ennyit a lengyel-magyar barátságról.

Hazafelé még felkerestük -  immár újra Csehországban -  Javornik települést, ahol a sziklás ormon
álló várán kívül hamar felfedeztük a műintézményt is, ahol finom Becherovkát is lehetett inni.

/

Következő reggel elbúcsúztunk már jól belakott szállásunktól, s az Óriás-hegység (Krkonose) felé 
vettük az irányt. Mielőtt elértünk volna aznapi barlangunkhoz, két helyen is terveztünk látnivalót, két
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Óriás-hegység Múzeumot akartunk meglátogatni. Vrchlabi településen volt az első, mely számunkra 
az érdekesebb lett volna. Itt mutatták be a hegység geológiáját és földrajzát, többek között barlang- 
modellekkel. Sajnos parkolási problémák miatt a társaság csak későn találkozott össze, így időszüké- 
ben végül is a múzeumnak csak a földszintjét tudtuk megnézni, amely inkább helytörténeti gyűjtemény 
volt. Az emeleti kiállításra még külön kellett volna belépőt venni, így inkább a továbbhaladás mellett 
döntöttünk. Jilemnice-ben egy kastélyban rendezték be a másik kiállítást, amely a hegységről készített 
festményeket mutatta be, illetve akinek szerencséje volt, be tudott pillantani egy rövid időre megnyitott 
helyiségbe, ahol egy óraszerkezet által működtetett hatalmas betlehemi jászolt láthatott mozgásban.

Délután a Bozkovi-dolomitbarlang megtekintése szerepelt a programban. A folyosókból, termekből, 
kürtőkből és aknákból álló labirintusban érdekesek és egyedülállóak a szilikáttartalmú kőzet kvarctelérei 
által alkotott hálózatos, léc alakú falszerkezetek. A barlangban számos kisebb-nagyobb tó is van, mely 
látványosan van megvilágítva.

Két napra búcsút mondtunk a barlangoknak és a kulturális látnivalókra koncentráltunk. Utunk során 
több Világörökség helyszínt is felkerestünk, ezek közül elsőként Kutná Hora-ba látogattunk, amelynek 
bizarr temetőkápolnájában nevezetesek az emberi csontokból készített csillárok, gyertyatartók és egyéb dí
szek. Ezután felkerestük a gyönyörű, gótikus Szent Barbara katedrálist, majd lejutottunk az egykori ezüst
bányába, ahol a szűk tárókban olyan mértékű a cseppkövesedés, hogy akár barlangban is lehettünk volna.
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Kutná Hora-ból Prágába utaztunk. Itt volt egy meghívásunk a Cseh Barlangok Igazgatóságára, de 
az utunkat segítő igazgatóval személyesen nem tudtunk volna találkozni, így ezt a programot lemondtuk. 
Inkább igyekeztünk a Marabu turistaszállóba, hogy még aznap este is maradjon időnk a városra. Miután 
jármüveinket elhelyeztük a nem túl távoli, őrzött parkolóban, s elfoglaltuk szállásunkat, nekivágtunk 
a városnak. 24 órás jegyünket jól kihasználva, másnap estig tudtuk bejárni a várost. Este még annyi 
időnk volt, hogy tegyünk egy kört a belvárosban, s a Károly-hídon hömpölygő forgatagban elvegyülve 
élvezzük a nyüzsgő város varázslatos hangulatát.

Következő egész napos városnézésünkhöz felépítettünk egy olyan útvonalat, melyre felfűztünk va
lamennyi nevezetességet (Orloj, Vencel tér, Károly-híd, Hradzsin), amely átfogó képet ad az ugyancsak 
a Világörökség részét képező városról. Ebédre a viszonylag távolabbi Zöld kapukhoz címzett vendég
lőbe mentünk, ahol elfogadható áron lehet enni, s persze sörözni, mert Csehországban a kiváló söröket 
feltétlenül meg kell kóstolni. Késő este értünk vissza a szállásra egy élményekkel teli nap után. Már csak 
két napunk volt hátra.

Másnap Prágát magunk mögött hagyva a Konéprusi-barlanghoz mentünk, mely egy felhagyott kőbá
nyában nyílt. A bonyolult alaprajzú barlangrendszer devon időszaki mészkőben alakult ki. Jégkorszaki 
állatmaradványokon kívül szeleta kori leleteket, valamint egy középkori pénzhamisító műhely maradvá
nyait is megtalálták itt. Előzetes programunkban ugyan még szerepelt a legkevésbé látványos Chínovi- 
barlang is, de ezt sajnos ki kellett hagynunk, hogy még maradjon idő egy újabb Világörökségre, Cesky 
Krumlov-ra. A Vitává folyó kanyarulatainak két partjára épült város valóban megért egy néhány órás 
látogatást. Itt a folyó vadvízi evezésre is alkalmas, így szállásunk is egy kimustrált ipartelepen kanyonok 
számára létesített kempingben volt. Hát, hagyott némi kívánnivalót, így ide biztosan nem jövünk többet.

Utolsó napunkra még egy Világörökség helyszín maradt, Tele. A város, melynek gyönyörűen felújí
tott ékszerdoboz házai adták a helyszínt Mikszáth Kálmán: Fekete város című filmjének forgatásához is, 
méltó befejező programja volt utunknak.

F.N.

AZ ISZTRIAI-FÉLSZIGETEN JÁRT A TÁRSULAT

2014. augusztus 2-10. között 23 fővel Horvátországban túráztunk. Az első és utolsó éjszakát kivéve 
támaszpontunk az Isztriai-félsziget északnyugati részén található Baredine-barlang környéke volt.

Az odautazás napján -  kisebb-nagyobb dugókkal és füstölgő fékkel fűszerezve -  Krk-szigeten éjsza
káztunk, ahol másnap a Biserujka idegenforgalmi barlangot látogattuk meg. A barlang képződményei 
a gyér világításban nem nagyon érvényesültek, viszont saját világítóeszközeink használatáról a vezető 
hallani sem akart, így halvány emlékekkel távoztunk a helyszínről. Miután Opatijában egy igazi vil
lámlátogatást tettünk, hatalmas mediterrán zivatar 
után érkeztünk meg a Porec közelében lévő Nova 
Vas településre, ahol szerencsénkre egy csepp eső 
sem esett. Itt a Baredina-barlang tulajdonosa, Sil- 
vio Legovic várta csapatunkat. Miután felvertük 
sátrainkat, mindjárt le is mehettünk a barlangba, 
ahol rendkívül változatos színű és formájú képződ
mények vártak ránk, majd a legalsó szinten lévő 
teremben barlangi gőtét is láthattunk. A barlang 
felszíni környezete legutóbbi, jó tíz évvel ezelőtti 
ottlétünkhöz képest is megváltozott. A kis foga
dóépületből hatalmas vendéglő lett, mellette pe
dig barlangtörténeti kiállítás létesült. Egy közeli A barlangnál Silvio fogadott minket vörösborral
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A gyakorló-zsomboly a barlang mellett

zsombolyban a függőleges barlangok bejárását próbál
hatják ki a vállalkozó szelleműek.

Alkalmi kempingünk mellett volt egy kis házikó is, 
melynek tetőterében alhattunk volna, de ott éppen szlo
vák barlangászok tanyáztak, ezért csak a konyhát hasz
náltuk. Nagyon hangulatos hajnalokat éltünk át, amikor 
a szomszédban lakó valamennyi háziállat (szamarak, 
kakas, ludak) koncerteztek, de mindezt elnéztük nekik 
cserébe az igen kedvező szállásdíjért.

Hétfőn dél felé vettük az irányt, s a Lim-íjord kör
nyékét kerestük fel. Először a szárazföld felől közelí
tettük meg, mert a íjord végében található Szent Ro- 
mualdo-barlang volt a célpont. A meredeken felvezető 
hegyi ösvény az előző napi esőtől jó csúszós volt, de 
megérte a küzdelmet, mert nagyon látványos barlangot 
láthattunk, benne egy kb. 200 fős denevérkolóniával, 
mely ottlétünk alatt még szárnyra is kapott. A barlang 
után visszaútban megálltunk a legjobb kilátópontnál 
kialakított parkolóban, ahol rengeteg helyi gasztronó
miai specialitást is lehetett kapni. Innen pedig Vrsar-ba 
vezetett utunk, ahol két hajót béreltünk, s kétórás út 
keretében a tenger felől hatoltunk be a íjordba. Itt kö
zéptájon a Kalóz-barlangba lehetett felmenni, mely előtt büfé működik. A bátrabbak még fürödtek is, bár 
a ki- és bejutást a rendes lejáró hiánya eléggé megnehezítette. A hajóút után még Rovinj-t kerestük fel, 
ahol városnézés zárta a napi programot.

Negyedik napunkon a csoport kétfelé vált, a társaság egyik része a Bregi-zsombolyban túrázott, mely 
273 méteres mélységével Isztria legmélyebb és 2045 méteres ismert hosszával leghosszabb barlangja. 
A túrát megnehezíti a sok és változatos mélységű akna. A többiek a flissben keletkezett és geológiai 
szempontból rendkívül érdekes Piskovica-barlangba látogattak, mely 1036 méteres hosszával a félsziget 
második leghosszabb barlangja. Bejárása nem igényelt különösebb erőfeszítést, viszont a látvány igen 
megérte. A szépen meanderező alagútjellegü járatban jól megfigyelhetők a márga és homokkőrétegek, 
a plafonon pedig végig követhető az a 15-30 cm mélységű csatorna, mely a keletkezés kezdeti fázisában 
játszott fontos szerepet. Helyenként rendkívül érdekes agyagképződményeket is láthattunk.

Délután Verne Gyula Sándor Mátyás című regényéből ismert Pazin vára alatt található hasonló nevű 
barlangba készültünk, ám a már említett nagy felhőszakadás miatt a barlangba befolyó víz szintje meg
emelkedett, s a túrát el kellett halasztani. Kicsit nézegettük a szurdok fölött kifeszített tiroli hídon át- 
csúszókat, majd a város felderítésére indultunk. Időközben azonban az eső is eleredt, így a vár alatti 
Verne étteremben találkoztunk össze, s kellemes vörösborok mellett szárítkoztunk, majd hazaindultunk.
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Útközben még a közeli Beram templomában felkerestük a nevezetes 1474-ből származó Haláltánc fres
kókat is. A zsombolyosokra azonban még jó sokáig kellett várni, hogy este 10 felé hazaérkezzenek.

A kimaradt barlangtúra miatt a program némileg felborult, de szerencsére semmit sem kellett kihagyni 
miatta. Következő napunkon már gyönyörű idő lett, amikor a Festinsko kraljevstvo (Fesztini királyság) 
idegenforgalmi barlangot néztük meg. Ez is, akárcsak a félsziget valamennyi idegenforgalmi barlangja, 
zsombolyszerű bejárattal indul, s rendkívül gazdag képződményekben. Sajnos a képződmények nagy 
részét megrongálták, azonban még így is maradt látnivaló. A barlangokban kellemes 15-16 fokos hőmér
séklet van, így valamennyit pólóban és szandálban jártuk végig. A barlanglátogatás után Motovun hegyi 
települést kerestük fel, mely várományos a Világörökség címre is. A városka fekvése valóban rendkívül
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A Zarecki krov

látványos, de akkor még nem tudtuk, hogy látunk még ennél varázslatosabb helyet is. Innen igyekez
nünk kellett vissza Pazinba, mert délutánra volt megbeszélve az eső miatt elmaradt barlangtúra. Ezúttal 
napsütésben vártunk a Lovac-szálló mögött türelmesen, míg a vezetők leszaladtak a tanösvényen a víz
szintet ellenőrizni, és járhatónak minősítették a barlangot. Az egész csoport lejött a patakhoz, ahonnan 
kilencen indultunk a barlang felé két vezetőnkkel meg két külföldivel. Beöltözés után a patak mohos 
kövein csúszkálva, illetve részben a vízben közelítettük meg a monumentális bejáratot. Helyenként fix 
kötelek segítették a továbbjutást. Először egy 15 m-es, majd beljebb egy 40 m-es kötélpályán áthaladva 
értük el a végponti tavat, kb. 100 m-re a bejárattól. Az óriási teremben, ami erősen be volt párásodva, 
a patak volt szinte az egyetlen látványosság.
Néhány kisebb lefolyáson és cseppkőkérgen 
kívül csak a hatalmas falak fogadtak minket.
Visszafelé a vezetők mindenkit felhúztak, így 
négy óra alatt sikerült lebonyolítani a progra
mot. Ez alatt a többiek a város túlsó végén fel
keresték a Zarecki krov nevezetű látványos
ságot, amely egy széles barlangszáj tetejéről 
lezúduló vízesés. Néhányan fürödtek az alat
ta levő tóban, de minket nem vonzott a víz.
A vállalkozó szelleműbbek viszont a barlang
ba is bementek, bár ott elég nagy volt a sár.

Másnap a Mramornica-barlangba látogat
tunk, mely szintén látványos cseppkőképződ
ményekben bővelkedett. Helyenként 19. szá
zadi feliratokat is láthattunk. A barlangban méretes hordókban tárolták a vörösbort, melyet barlangos 
címkével ellátva, palackozva is lehetett vásárolni. A nap hátralévő részét Pillában töltöttük, majd haza
felé egy műszaki hiba okozta kényszerpihenő során 
megismerhettük Balé városkát, ahol több száz évvel 
ezelőtt megállt az idő.

Utolsó isztriai napunkon a mikrobuszunk nem mo
zoghatott, így a velünk lévő két másik jármű segítsé
gével, két fuvarral jutottunk be a közeli Porecbe, ahol 
délutánig szabad programunk volt. Miután ugyanezen 
a módon mindannyian visszaértünk a szálláshelyre, 
késő estig tartó búcsúpartit rendeztünk, ahol megkós
tolhattuk a mediterrán gulyást, valamint a sötét-vörös 
isztriai vörösbort is.

Továbbindulásunk reggelén Silvio még egyszer le
vitte a társaságot a Baredine-barlangba, majd elindul-
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tünk hazafelé. Útközben néhány dugót végigaraszolva 
értük el a Vrelo-barlangot, majd a Lokve-barlangot.
Ez utóbbi néhány éve látogatható újra, meglepően im
pozáns, hatalmas méretekkel, szinte szlovéniai hason
lóságéi képződmények találhatók benne. A barlang
túra utánra még maradt egy villámlátogatásnyi idő 
a Golubnjak-park rombarlangjaira, majd késő estére
értük el szlovéniai kempingünket a horvát határ köz- Az igényesen kiépített Lokve-barlang
vetlen közelében, Vinicán. (Hazslinszky Tamás felvételei)
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Záróprogramként a szlovéniai Kostanjevica-barlangot szerettük volna felkeresni, ám a fogadó cso
port részéröl fellépett szervezési félreértések miatt két órát kellett volna várni a bejutásra, így ezt inkább 
lemondtuk, s hazaindultunk.

F. N.

BARLANGKUTATÓ EMLÉKKERT

A Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal, valamint Zsólyomi Zsolt támogatásával 2014. december 
13-án elhelyezésre került az emlékkertben egy ismertető tábla, melyen elhunyt barlangkutató társaink 
fényképe és rövid életútja olvasható.

Ezúton mondunk köszönetét Kiss Jenőnek, Szabó Zoltánnak és Vid Gábornak a megvalósításban és 
kivitelezésben nyújtott közreműködésért.
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