
Külföldi hírek,

NEMZETI  S ZP ELE0 LÓG1 AI  KOLLOKVI UM
R O MÁ N I Á B A N

Emil G. Racovita, a neves román bioszpeológus, 
a világ első szpeleológiai kutató intézete megalapí
tója, születésének századik évfordulója alkalmából 
Románia Szocialista Köztársaság Akadémiája, az 
Oktatásügyi Minisztérium, a Kulturális és Művészeti 
Állami Bizottság és a Vízügyi Állami Bizottság 
1968. szeptember 25-töl október 6-ig nemzeti szpe- 
ológiai kollokviumot rendezett Bukarestben és 
Kolozsvárott.

Az ünnepi ülésszak szervező bizottságának tisz
teleti elnöki tisztségére a következő akadémikusokat 
választották meg: Miron Nicolescu, az Akadémia 
elnöke; St. Balon oktatásügyi miniszter; St. Milcu, 
az Akadémia elnökhelyettese; R. Ripan, az Akadé
mia kolozsvári tagozatának elnöke és C. Daico- 
viciu, a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem rektora. 
Elnök: Emil Pop akadémikus, az Akadémia bioló
giai szekciójának elnöke. Alelnökök: Troian Orgiá
don, az E. Racovita Szpeleológiai Intézet igazgatója, 
és C. Motos professzor.

Az ünnepélyes akadémiai megnyitó ülés szeptem
ber 26-án a Köztársasági Palota dísztermében zaj
lott le, ahol Miron Nicolescu akadémikus méltatta

a román tudomány kiemelkedő alakjának, Emil 
Racovitának személyiségét, majd az ülés többi 
szónokai elevenítették fel a nagy tudós életútját és 
tudományos eredményeit. Az ünnepi ülés után az 
Akadémiai Könyvtárban megnyitották a Racovita 
emlékkiállítást. Az esti órákban az Akadémia 
elnöksége adott koktélpartit a külföldi vendégek 
tiszteletére.

Szeptember 27-én az ünnepségek bel- és külföldi 
vendégei Kolozsvárra utaztak, ahol másnap az 
egyetemen ugyancsak ünnepi ülés következett, majd 
itt is emlékkiállítást nyitottak meg, Racovita egy
kori lakóházán pedig emléktáblát avattak.

Szeptember 28-án délután kezdődtek meg a 
tudományos ülések, melyek 29-én és 30-án is foly
tatódtak. A biológiai szekció műsortervében 42 
előadás szerepelt, az egyéb témák között (fizikai 
szpeleológia stb.) pedig összesen 35 értekezés.

A szakülések befejezése után 1968. október 1—6-ig 
a külföldi vendégek részére tanulmányi kirándulást 
szerveztek, melynek keretében a szpeleológiai in
tézet munkatársai a Scarisoarai-jégbarlangban a 
helyszínen ismertették kutatásaikat, a Klosani-bar-

Л kollokvium külföldi részvevői a vendéglátó román szpeleológusok körében a bukaresti Szpeleológiai Intézet 
épülete előtt. (Balázs D. felv.)



Dr. Constantin Motus professzor, a bukaresti Szpele- 
ológiai Intézet megalapítója és első igazgatója.

lángban pedig bemutatták a kibővítés alatt álló 
biológiai állomást. A tanulmányút részvevői meg
tekintették a Cserna-völgy barlangjaiban folyó 
ásatásokat, látogatást tettek Ada Kaleh-szigeten, és 
megnézték a Vaskapunál épülő gát és erőmű mun
kálatait, továbbá az útbaeső jelentősebb törté
nelmi, művészeti és néprajzi nevezetességeket. A kül
földi vendégeket az Akadémia záró fogadóestjén, 
október 6-án a bukaresti Athénée Palace szálloda 
különtermében meleg, baráti légkörben búcsúztat
ták.

Annak ellenére, hogy az emlékünnepségek meg
rendezésére feszült nemzetközi viszonyok között 
került sor, azon számos ország szakemberei részt 
vettek. így Franciaországból B. Géze professzor, a 
Nemzetközi Szpeleológiai Unió elnöke, továbbá C. 
Juberthie, J. Choppy, A. Becker, a Német Szövet
ségi Köztársaságból D. Pfeiffer, B. Rensch, Olasz
országból F. Anelli és S. Ruffo, Lengyelországból K. 
Kowalski, Törökországból T. Aygen, stb. stb. Ma
gyarországot Dénes György és Balázs Dénes képvi
selték, Dudich Endre akadémikus más nemzetközi 
konferencia miatt a romániai meghívásnak nem 
tudott eleget tenni. Mindkét magyar küldött elő
adást is tartott: Dénes György barlanggenetikai 
problémákról, Balázs Dénes pedig az indonéziai 
karsztvizek kémiai elemzésének eredményeiről.

Az emlékünnepségek Kitűnő megszervezése, a 
színvonalas ankét méltó volt a nagy román tudós 
emlékéhez. A szervező bizottság, a szpeleológiai 
intézet bukaresti és kolozsvári munkatársai mindent 
elkövettek a centenáriumi program sikere érdeké
ben, amely nem is maradt el. Őszinte elismerés és 
köszönet illeti meg román kollégáinkat a gazdag 
programért, a hasznos tudományos tapasztalatcseré
ért és a meleg, baráti vendéglátásért. B. D.

Gádoros Miklós

N E MZ E T K Ö Z I
S Z I M P Ó Z I U M

S ZP ELEOLÓGI AI
SZLOVÁKI ÁBAN

(1968. május 22-24.)

Az események megértéséhez jó tudni, hogy Cseh
szlovákiában a barlangok â  területileg illetékes 
múzeum kezelésében vannak. így lett a gyógyászati 
kísérletek és a konferencia patronusa a kassai 
Kelet-szlovákiai Múzeum (Vychodoslovenské Mú
zeum). Mint a konferencián megtudtuk, három éve 
folytatnak rendszeres klímavizsgálatokat a Gomba- 
szögi-barlangban, s az értékes adatsor birtokában 
hívták össze e konferenciát elsősorban azért, hogy 
annak tapasztalataiból okulva léphessenek tovább.

Végül is 7 országból 32 vendég vett részt (Ausztria, 
Bulgária, Csehszlovákia, Magyarország, NDK, 
NSzK, Románia). A díszelnök Spannagel dr.,
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a Kluthert-barlangi terápia ismert vezetője volt. 
Sajnos, megnyitó előadása általános csalódást kel
tett, mert semmi újdonságot nem mondott. Annál 
kellemesebb meglepetés volt a kassai munkacsoport 
beszámolója. Impozáns adatsort ismertettek a 
hároméves gombaszögi méréssorozatuk alapján. 
Ismertetésük szerint a gyógykisérletekre kiszemelt 
helyen (a Márvány-teremben) 0,2 ill. 1,5 m magasan
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