
nítenek el. A meredek falak egy-egy ilyen időszak
ban történt bevágódás maradványai. Itt van a jurá
ban eddig megismert legnagyobb barlangterem is, 
mely 80 m hosszú, 10 m magas és mintegy 20 m 
széles.

A konferencia végén megismerkedtünk az idegen- 
forgalom számára is megnyitott híres Medve-bar
langgal, melynek megtekintését mindenki számára 
ajánlom.

Bakó Tamás

SZPELEOTERÁPIAI SZIMPÓZIUM BLEIBERGBEN

Földrajzilag és időben is Barcelona és Budapest 
között, 1987. szeptember 23-tól 27-ig a karintiai 
(Ausztria) Bad Bleiberg adott otthont az UIS Szpe- 
leoterápiai Szakbizottság soron következő ülés
szakának. A Dobratsch (Villachi-Alpok) és az Érc
hegység között, átlag 900 m magasan húzódó festői 
Bleibergi-völgyben 1333-tól ólom- és cinkérc bányá
szata folyik. Kalciumban, magnéziumban és hidro- 
karbonátokban gazdag termálvizeitől — az állandó 
betörésveszély és időnkénti szörnyű pusztítása 
miatt — a helybéli családok hajdan rettegtek. 
1978-tól e gyógyvizek a klimatikus gyógyhely kb. 
3500 fős állandó lakosságának megélhetését szolgál
ják. A szakmai munkához ideális körülményeket 
nyújtó Haus Karnten konferenciatermében 9 ország 
30 kutatója, szakértője gyülekezett, hogy új ered
ményeiről számot adjon. A magyar részről elhang
zottak rövid ismertetése előtt néhány ide kívánkozó 
észrevételt kell tennünk, amely vélhetően e sajátosan 
zárt tudományos „család” sok tagjában felmerült.

Akik hazai szemmel 10—15 éve figyelemmel kísé
rik a barlanggyógyászat e fórumának soros rendez
vényeit, jóleső megnyugvással könyvelik el, hogy ez 
a szpeleológiának azon ritka területe, ahol a magyar 
„fölény” elvitathatatlan. A Bizottság személyi össze
tétele (elnöke 1986-tól dr. Horváth Tibor, titkára 
dr. Kessler Hubert, s tevékeny tagjai közé sorolhatja 
magát dr. Fodor István, Gádoros Miklós és e sorok 
írója) éppen életképessége megőrzése végett — bizo
nyos „vérfrissítést” igényelt. A bleibergi előkészítést 
követően a budapesti kongresszuson várhatóan a 
vezetőség sorába lép Dr. A. Piciocchi (Olaszország) 
és Dr. Beata Sandri asszony (Ausztria). Aligha két
séges, hogy kimondatlanul is a komisszió egyik 
örökös szellemi vezére marad a legutóbb valameny- 
nyiünk által hiányolt Roda István.

A Szakbizottság új vezetésének nem csekély erő
feszítéseket kell tennie, hogy a barlangterápia szak- 
tudományi hátterét, elsősorban az orvostudományok 
részéről erősítse. Mielőbbi hathatós lépésekre van 
szükség a gyógyászati hasznosítás üzleti és tudomá
nyos lehetőségeinek egyensúlyba hozására.

A szimpóziumot a rendezők és az Unió vezetősége 
nevében Prof. Dr. Hubert Trimmel főtitkár nyitotta 
meg. Dr. Horváth Tibor, a Szakbizottság elnöke 
bevezető előadásában vázolta a jelenleg többé-kevés- 
bé ismert klímaparaméterek vélt, valószínűsített, 
ill. bizonyítottnak tekinthető gyógyhatását, a jelen
legi ismeretekkel megfogalmazható hatásmechaniz
musok rendszerét.

Dr. Kessler Hubert az ennepetali Klutert-Höhle 
volt orvos-vezetőjére, a Szakbizottság elhunyt ala
pító-elnökére, Dr. Karl-Hermann Spannagelre 
emlékezett. A magyar delegáció javaslatot tett a 
K. H. Spannagel-emlékérem alapítására és vállalta 
annak kivitelezését.

Gádoros Miklós „A barlangi klíma fizikai rend
szere” címen tartott előadást, melyben vázolta 
azoknak a külső és belső tényezőknek a hatás
együttesét, melyek az aktuális barlangi klímát ki
alakítják. Számos klímaelemre vonatkozóan szám
szerűen is összehasonlította a külszíni, a lakás- és a 
barlangklíma jellemzőit.

Mucsi László, fiatal kutatótársunk a Hajnóczy- 
barlangban végzett vizsgálatairól tartott előadást, 
s állapított meg érdekes összefüggéseket a felszíni 
talajborítottság, a szivárgó-csepegő vizek oldott ion
tartalma és az érintett barlangszakaszok mikro
klímája, ill. képződményeinek jellege között.

Dr. Tardy János a Szemlő-hegyi-barlangban 1985 
óta folytatott többéves komplex vizsgálatsorozat 
eddigi eredményeit ismertette, s egyes részterülete
ken megkísérelte a tapasztalatok összegző értékelé
sét. Az első ízben végzett hosszantartó ionizáció
mérések, az összetett, terheléses klimatológiai vizs
gálatok, a csepegő vizek bakteriológiai és kémiai 
minőségváltozásának nyomon követése és a barlangi 
aeroszol-elemzések az urbánus térség alatti barlan
gokat sok tekintetben új megvilágításba helyezték. 
Mindez a gyógyászati hasznosítás néhány eddig 
axiómaként kezelt megállapításának, határértékei
nek felülvizsgálatát sürgeti. (Az eredményekre és az 
itt megfogalmazott kérdések ismertetésére a követ
kező számban visszatérünk).

E sorok írója a Barlangtani Intézet nevében el
vállalta, hogy a szakmailag érintettek támogatása 
esetén Budapesten létrehozzák a gyógyászati célra 
használt, avagy e célból megkutatott barlangok 
központi adatbázisát.

A szimpóziumon elhangzott előadások egy részét 
rendkívül élénk szakmai vita kísérte. A visszajelzé
sekből jólesően állapíthatjuk meg, hogy újdonság
értékükkel a magyar előadások nem vallottak 
szégyent.

A bleibergi szimpózium megszervezéséért és sike
res lebonyolításáért a magyar résztvevők ezúton is 
köszönetét mondanak a Trimmel professzor vezette 
Osztrák Barlangtani Intézet munkatársainak.

Dr. Tardy János

36


