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Társulatunk vándorgyűlését június 18—20. kö
zött tartotta az Alsó-hegyen, Bódvaszilas központ
tal. A rendezést a KPVDSZ Vörös Meteor TE 
25 éves jubileuma alkalmából az Egyesület Barlang- 
kutató Szakosztálya vállalta.

A résztvevők már péntek reggel gyülekeztek 
a Vörös Meteor bódvaszilasi kutatóháza melletti 
táborhelyen. A közel 200 regisztrált résztvevő pénte
ken és szombaton több felszíni és felszín alatti túra 
keretében ismerkedhetett az Alsó-hegy barlangjaival 
és zsombolyaival.

A hivatalos program szombaton délután 16 óra
kor dr. Dénes György, a VMTE Barlangkutató 
Szakosztálya elnökének megnyitójával kezdődött. 
Társelnökünk köszöntötte az Elnökségben megjelen
teket, köztük is dr. Adolfo Eraso professzort, 
a Nemzetközi Szpeleológiai Unió elnökét, aki 
a Vörös Meteor TE meghívására látogatta meg
rendezvényünket.

A megnyitóbeszédet követően került sor a 
Cholnoky Jenő-pályázat díjainak átadására (az 
eredményt lapunk más helyén tesszük közzé), vala
mint ünnepélyesen kiosztották a Kinizsi Kupa 
nyerteseinek okleveleit. Továbbiakban két szak
előadás hangzott el Szentbe István: Az Alsó-hegy 
geológiája és dr. Dénes György: Az Alsó-hegy hidro
lógiai viszonyai címmel.

Ezt követően a csoportbeszámolók sorában 
8 csoport adott számot elmúlt évi munkájáról 
és eredményeiről (Álba Regia, Bekey Imre Gábor, 
FTSK, KTE Myotis, Papp Ferenc, Vass Imre, 
VMTE Foton, VMTE Központi). A beszámolókat 
vetített képek kísérték. A csoportbeszámolók után 
Sófalvy István, a nagyváradi Chrysis barlangkutató 
kör tagja a romániai Mikula-barlangban végzett 
kutatásokról, dr. Kosa Attila pedig az alsó-hegyi 
Rejtek-zsombolyban elért eredményekről tartott 
vetítettképes előadást.

Szombaton délelőtt került lebonyolításra a Marcel 
Loubens Kupáért kiírt barlangverseny, melynek 
első helyét a BEAC csapata (Bordács Péter, 
Csepregi István, Simon Béla) szerezte meg a KTE 
„Acheron” és „Myotis” vegyes csapata (Albert 
László, Károly Gábor, Lengyel János), valamint 
az FTSK Delfin csapata (Kalinovits Sándor, 
Lipcsei Tibor, Nagy Sándor) előtt.

Az eredményhirdetésre és a Marcel Loubens 
Vándorkupa átadására az esti tábortűznél került 
sor.

A vándorgyűlés befejező napján ismét felszíni 
és felszín alatti túrákat tehettek a résztvevők.

F. N.

KINIZSI KUPA ’82
A Ferencvárosi Természetbarát Sportkör Barlang

kutató Szakosztálya 1982. május 22—23-án a Re
mete-szurdokban rendezte meg a „Kinizsi Kupa 82”
országos barlangászversenyt, 
nevezett be.

A versenyre 16 csapat

A verseny végeredménye:
1. BEAC I. 596 pont
2. BEAC II. 582 pont
3. FTSK Delfin 572 pont
4. Pannónia 525 pont
5. VMTE 6-os 501 pont
6. Acheron 434 pont
7. Álba Regia 304 pont
8. Metró-Foton 283 pont

9. BEAC-Acheron 268 pont
10. SZIKKTI 242 pont
11. Nyíregyházi Honvéd 138 pont
12. BSE 125 pont
13. Három város 109 pont
14. Marcel Loubens I. 65 pont
15. Marcel Loubens II. 29 pont
16. Marcel Loubens III. 9 pont

A verseny rendhagyó módon való megrendezése
módot adott az ismeretszerzésre, tanulásra. Remél
jük, hogy a résztvevők megelégedésére lezajlott ver
seny kellemes színfolttal gazdagította a barlangászok 
életét.

Vidics Zoltánné

MEGALAKULT A PLÓZER ISTVÁN BÚVÁRKÖNYVTÁR
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

könyvtára, a Bibliotheca Spelaeologica Hungarica 
keretén belül, de önálló nyilvántartással megalakult 
a Plózer István búvárkönyvtár. Alapítója, dr. Nóg- 
rády György, a Kanadában élő magyar származású 
mikrobiológus orvos.

Nógrády György személyesen nem ismerte Plózer 
Istvánt, de mint aktív búvár és a barlangkutatás 
iránt érdeklődő ember, figyelemmel kísérte a ma
gyar barlangi búvárok tevékenységét. így figyelt fel 
a kimagasló aktivitású, szervezőképességű, tehetsé
ges fiatalemberre. Úgy gondolta, hogy búváriroda-
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lom küldésével segíti Plózer István munkáját és rajta 
keresztül a magyar búvárokat is. Az első küldemény 
azonban már későn érkezett.

E gondolat továbbvitele lett a könyvtáralapítás 
terve. Célja már nemcsak a külföldi búvárirodalom 
magyarországi közkinccsé tétele, hanem hogy méltó 
emléket állítson egy olyan kutatónak, aki minden 
erejével a magyar barlangi búvártevékenység előbbre 
vitelén dolgozott, és aki életét e munka közben vesz
tette.

Nógrády György először a könyvtár létrehozásá
nak javaslatát a Testnevelési Főiskola könyvtárához 
juttatta el, gondolván, hogy az anyag ott több ér
deklődő számára lesz hozzáférhető. A búváranyag 
önálló kezelését — ami az alapító egyik kikötése 
volt — azonban a TF könyvtára biztosítani nem 
tudta. így személyes kapcsolat és az 1981-ben 
Bowling Green-ben megtartott Vili. Nemzetközi 
Szpeleológiai Kongresszuson folytatott megbeszélés 
után, a könyvtáralapítási javaslat a Társulat elnök
sége elé került. Az elnökség azt — a kérelemben 
foglaltak szerint — egyhangúlag elfogadta.

Az alapítás óta eltelt időszakban Nógrády György 
75 édesvízi, sósvízi és barlangi merüléssel, búvár
technikával és általános búvártevékenységgel fog
lalkozó könyvet, folyóiratot és egyéb nyomdatermé
ket küldött a könyvtár számára.

A Plózer István búvárkönyvtár könyveiben sze
replő ex librist, az alapító tervei alapján Schubert 
Péter szekszárdi grafikus kivitelezte. Az ex libris 
felnagyított fotó másolata látható volt a VIII. Nem
zetközi Szpeleológiai Kongresszus művészeti be
mutatótermében, Plózer István életéről és munkás
ságáról szóló szöveges ismertetővel együtt.

Sz. K.
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A  S Z P E L E O L Ó C U S  
K Ö N Y V E S P O L C A

Jeskyné a propasti v Ceskoslovensku 
(Csehszlovákia barlangjai és szakadékai)

Kucera, B.y Hromas, /., Skrivánek, F.:
Academia Praha, 1981. 252 oldal

Az ismeretterjesztő — összefoglaló mű a cseh
szlovákiai barlangkutatás 1977-ig terjedő idő
szakának eredményeit tárja az olvasó elé.

A bevezetőben a barlangkutatás és a kapcsolódó 
tudományterületek vázlatos bemutatása mellett fel
hívja a figyelmet arra, hogy a Csehszlovákiában 
nyilvántartott 2500 barlang közül 25 a nagyközön
ség számára megnyitott (!), ezzel Európában máso
dik helyet foglalnak el Franciaország után.

A második fejezet az ember és a barlang kapcso
latát tárgyalja, ismertetve az ősemberi kultúrák 
feltárásában elért eredményeket.

A harmadik fejezet a karsztok és barlangok terü
leti elhelyezkedését mutatja be, a karsztterületek 
és azok jellegzetes barlangtípusainak ismertetését 
a Cseh-masszívum, a Kárpátok, pszeudo-karszt- 
barlangok és mesterséges üregek csoportosításában.

A negyedik fejezet az idegenforgalmi céllal ki
épített 25 barlang leírását tartalmazza, a barlangok
kal kapcsolatos tudnivalókkal (megközelítés, kuta
tástörténet, látogatottság stb.) kiegészítve.

Az ötödik fejezet a jellegzetes karsztos szakadé
kokat ismerteti, vázolva keletkezésük körülményeit, 
formakincseit.

A hatodik fejezet a karszt- és barlangvédelem 
helyzetét és célkitűzéseit, eredményeit foglalja össze.

A hetedik fejezet a csehszlovákiai barlangkutatás 
szervezeteit, ezek hazai és külföldi tevékenységét 
ismerteti.

A kötetet 177 színes és fekete-fehér fotó teszi 
teljessé; angol, német és orosz nyelvű kivonataival 
és ábraszövegeivel, 167 címszavas irodalomjegyzéké
vel, bőséges név- és tárgymutatójával nemzetközi 
elismerésre tarthat számot.

Szablyár Péter
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