
A z  M K B T  X X X .  o rs z á g o s  v á n d o r g y ű lé s e

Társulatunk 1985 nyarán kettős jubileumot ült: 
a 75 éves szervezett magyar barlangkutatásét és 
az MKBT XXX. vándorgyűlésének, népszerű nevén 
a „barlangnapnak” kerek évfordulóját.

A rendező Rózsadombi Kinizsi SE, valamint a 
társrendező VMTE Baradla és a Papp Ferenc bar
langkutató csoportok a hazai barlangkutatás felleg
várának számító Jósvafőt tartották legideálisabb 
helyszínnek az ünnepi vándorgyűlés lebonyolítására. 
A döntésben az is közrejátszott, hogy a Vass Imre- 
barlang felfedezésének 30. és a Baradla Barlang- 
kutató Csoport megalakulásának 10. évfordulója is 
ekkor volt.

A várakozásnak megfelelően a jósvafői Tohonya
völgyben minden eddiginél többen jelentek meg, 
351 résztvevőt regisztráltunk. A rendező csoportok 
tagjaival és a nem regisztrált résztvevőkkel — csa
ládtagokkal — együtt a teljes létszám kb. 450 fő 
volt.

A vándorgyűlés alatt mind a három napon a Ba
radla-, a Béke- és a Vass Imre-barlangba, továbbá 
a környék kisebb barlangjaiba (Musztáng-, Szarvas- 
ól-, Porlyuk-barlang) lehetett különféle látogatást 
és fotótúrát tenni. A Kossuth-barlangba a táró élet- 
veszélyes omlása miatt a rendezők nem szerveztek 
barlangtúrát, viszont a Béke-barlang bejárati táró
jának omlását az Aggteleki Nemzeti Park támoga
tásával — a vándorgyűlésre való tekintettel — 
a rendezők járhatóvá tették.

A hivatalos program keretében — ünnepélyes 
külsőségek között — szombaton került sor Jósva-

főn, a Tengerszem Szállónál levő barlangbejáratnál 
a Baradla Barlangkutató Csoport által helyreállított 
Kaffka Péter-emléktáblának megkoszorúzására. Ezt 
követően Aggteleken a sziklafal tövében Vass Imré
nek, a Baradla-barlang jeles kutatójának a VMTE 
Vass Imre Barlangkutató Csoport által adományo
zott emléktábla avatására került sor. Az avatási 
beszédet dr. Dénes György, Társulatunk társelnöke 
Bódis Lajos né., Aggtelek tanácselnöke és Buzetzky 
Gyözöy az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója 
mondta. Szombat délután Jósvafőn a községi kul- 
túrházban színvonalas szakelőadásokat hallgathat
tak meg a barlangnap résztvevői.

A szakelőadások előtt Buzetzky Győződ az Agg
teleki Nemzeti Park igazgatója a terület aktuális 
problémáiról és fejlesztési elképzelésekről szólt.

Az elhangzott előadások:
Maueha László: Magyarország bármely karszt

területére vonatkozó sokévi átlagos beszivár
gás meghatározása a jósvafői csapadék-forrás- 
hozam alapján

Dr. Cser Ferenc: A keveredési korrózió kérdésé
hez

Gádoros Miklós: Barlangi klímamérések tapasz
talatai és problémái

Dr. Törőcsik István: Élettani vizsgálatok a Ba- . 
radla-barlangban

Leél-Őssy Szabolcs: József-hegyi-barlang geoló
giai viszonyai — ásványainak ismeretében.

A vándorgyűlés előadásainak hallgatósága
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Buzetzky Győző, az Aggteleki Nemzeti Park igaz
gatója avatóbeszédét tartja

Végezetül került sor a Cholnoky-pályázat ered
ményhirdetésére.

A Marcel Loubens kupáért kiírt barlangi ügyes
ségi verseny résztvevői először terepi tájékozódási 
feladatokat kaptak. Csak az érkezhetett a Kopolya- 
zsombolyhoz és barlanghoz, aki először a Kurisz- 
láni-víznyelőnél és a Bolyamér-forrásnál levő iga
zolási pontokat érintette. A Kopolya-barlangnál 
gyorsasági és ügyességi szakaszt, a Kopoly^-zsom- 
bolynál technikai feladatokat kellett megoldaniok 
a versenyzőknek. Természetesen a helyezésekbe az 
út elején és az igazoló pontoknál feltett elméleti 
kérdések és a terepi tájékozódás is beleszámított.

Az 1985. évi Marcel Loubens kupa izgalmas, 
buktatókban gazdag versenyén az alábbi eredmé
nyek születtek:

,  ezt abarlancbejaratot

V  4BAUJ-TORNA VÁRMEGYE' \
•j aldozatuészsegébol létesítette i

KAFFKA PÉTER
a josvaföi barlancszakasz felfedezője!

felújította a v ö r ö s  METEOR T L B A R A D L A i * II.

Kaffka Péter helyreállított emléktáblája (Hegedűs 
Gy. felvételei)

/. helyezett: a BEAC III. csapata (Gerendás Zoltán, 
Nagy Imre, Föl ki Krisztina)

II. helyezett: Álba Regia Barlangkutató Csoport 
(Katapán Ádám, Koch Zoltán, Vaskor János)

III. helyezett: Vértes László Barlangkutató Cso
port (Koós Ferenc, Pataki Károly, Pálfalvi Ta
más)
Az esti tábortűznél került sor a kupa eredmény- 

hirdetésére, majd a csoportok beszámolójára és 
a diavetítésre. A vándorgyűlés résztvevői szombaton 
este a rendezők minden gasztronómiai tudását 
igénybe vevő babgulyást ízlelhették meg, mely öt 
lakodalmi üstben Totyogott.

A regisztrált résztvevők kézhez kapták a XXX. 
jubileumi vándorgyűlés 33 oldalas kiadványát, 
melyben Társulatunk 75 éves múltjáról (dr. Dénes 
Gy.), a tízéves Baradla Barlangkutató Csoportról 
(dr. Gyuricza Gy.), a Vass Imre-barlang feltárásá
nak 30. évfordulójáról (Maucha L.), a Kopolya- 
barlangról és -zsombolyról (Kárpát J.—Berhidai 
T.), Nagy-oldali-zsombolyról (Adamkó P.) olvas
hattak. A kiadvány négy térképmellékletet is tar
talmazott, ezenkívül a részvételi díj magában fog
lalta a barlangnap hivatalos — csempére égetett — 
jelvényét is.

Adamkó Péter—Leél-Őssy Szabolcs

B a r l a n g i  f o t ó p á ly á z a t
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

1984-ben fotópályázatot írt ki, amelyen minden 
MKBT tag részt vehetett, eredeti, még nem publi
kált felvételekkel. A pályázaton 3 kategóriában le
hetett indulni: a karszt- és barlangkutatással kap
csolatos fekete-fehér, illetve színes, valamint a bar
langi dokumentációt szolgáló fekete-fehér felvéte
lekkel.

A pályázatra színes kategóriában 11, fekete-fehér 
kategóriában 4 felvétel érkezett be, valamennyi egy 
szerzőtől.

A képek részletes bírálata után a bíráló bizottság 
úgy döntött, hogy a díjak egyikét sem adja ki, vi
szont Gönczöl Imrét, elsősorban színvonalas dia- 
sorozatáért és fekete-fehér felvételeinek dokumen
tatív értékéért 800 Ft jutalomban részesíti.

F .N .
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