a Gundel étteremben adott fogadást Maróthy
László miniszter.
Augusztus 19-én este igen jó hangulatú, tánccal
egybekötött, gasztronómiai élvezeteknek is bővében
levő záróbanketten búcsúztak egymástól a régi és új
ismerősök. Színhelye az egyetem aulája volt, a részt
vevők számát azonban megcsappantotta a borsos
részvételi díj (30 dollár).
A hivatalos zárásra azonban csak másnap, augusz
tus 20-án került sor. A délelőtt megtartott plenáris
ülésen választották meg az UIS új vezetőségét is:
elnök lett Dr. Habért Trimmel, az eddigi főtitkár,
főtitkár pedig Dr. Camille Ek (Belgium), eddigi titkár.
(Az új vezetőség teljes névsorát külön közöljük.)
A következő 1994. évi kongresszus rendezési jogát

— az erre szintén pályázó Belgium előtt — Kína
kapta meg.
A kongresszushoz kapcsolódó 11 féle elő- és utó
kirándulás 15 turnusban került lebonyolításra.
Ezeken mind a szakemberek (karszthidrogeológia,
terápia, ősrégészet és őslénytan, őskarszt, vízalatti
barlangok, idegenforgalmi barlangok), mind a
Magyarország barlangjait megismerni kívánók (Bu
dapest, Bükk, Aggtelek—Jósvafő, Alsó-hegy, Ba
kony) megtalálták saját érdeklődési körüknek meg
felelő kirándulási lehetőséget. E kirándulásokon
összesen 361 külföldi vett részt (lásd a 3. táblázatot).
Hazslinszky Tamás
a Szervező Bizottság vezetője

Dr. Fodor Istvánnak,
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat elnökének
köszöntő és megnyitó beszéde
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Kongresszus!
Őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm a
X. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus vala
mennyi résztvevőjét Budapesten.
Külön köszöntöm
Dr. Derek Ford professzor urat, a Nemzetközi
Szpeleológiai Unió elnökét,
Dr. Habért Trimmel urat, a Nemzetközi Szpeleoló
giai Unió főtitkárát,
dr. Maróthy László urat, környezetvédelmi és víz
gazdálkodási minisztert,
dr. Láng István akadémikus urat, a Magyar Tudo
mányos Akadémia főtitkárát,
dr. Bielek József urat, Budapest székesfőváros
tanácselnökét,
dr. Fiiredy Károly urat, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének főtitkárhelyettesét.
Szívem mélyéből örülök annak, hogy a világ
valamennyi szpeleológiával foglalkozó szakembere
képviseletében üdvözölhetem Önöket itt Budapes
ten, amely nemcsak Magyarország fővárosa, de a
világ barlangi fővárosának is tekinthető. Hiszen
egyedül Budapest térségében több mint 90 barlang
található 30 kilométert meghaladó járataival.
Örömmel és szeretettel vártuk Önöket Magyarországra, mert úgy véljük, hogy hazánk barlangjai
nak és vonzó tájainak megismerése mellett a magyar
barlangkutatás történelmi tradíciói alapján és tudo
mányos kutatásaink eredményei révén egyaránt
méltó ismereteket nyújthat az idelátogató szak
embereknek.
Eredményeink igen sok szállal kötődnek a világ
szinte valamennyi szpeleológiai műhelyéhez. A bar
langkutatók budapesti nagy nemzetközi találkozó
jára olyan időpontban kerül sor, amikor az infor
mációk áramlása már alig követhető, éppen ezért is
az információk cseréje egyre inkább nélkülözhetet

lenné válik. Kongresszusainknak e folyamatban is
mind jelentősebb szerepet kell vállalniuk, és vál
lalnak is.
A világgazdaságban végbemenő szerkezetváltás
hatására a XX. század utolsó évtizedeiben különö
sen felgyorsult a tudományok fejlődése és a tudo
mányos eredmények hasznosítása. így van ez a
karszt- és barlangtudományok területén is. Az ide
genforgalom világméretű fellendülése már kontinen
seket köt össze, és ebben látványos szerepet vállal
nak a karsztobjektumok, a barlangok. A hagyomá
nyos tudományterületek (tudományágak) mellett a
szpeleológiában is egyre nagyobb jelentőségűek az
interdiszciplinárisán művelhető tudományos témák.
Fodor István megnyitó beszédét tartja
( Borzsák P. felv.)
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Többek között ilyen a szpeleológiát egyre mé
lyebben érintő ökológiai, környezeti krízis problé
maköre is. A környezetszennyezés okozta ökológiai
válság ma már világméretűvé szélesedett, és ez a
környezeti krízis a karsztos térségeket sem kíméli.
A levegő elszennyeződésének folytonos növekedése,
a talaj- és a csapadékvíz elsavasodása igen kedve
zőtlenül hat a karsztokra, azok természetes élő- és
ásványi világára. A problémát csak súlyosbítják az
egyre nagyobb mértékben felhalmozódó hulladé
kok, különösen pedig a veszélyes hulladékok. Csak
Magyarországon mintegy 100 millió tonnára tehető
az évről-évre újonnan képződő hulladék. Jóllehet
ennek jelentős részét ártalmatlanítják, illetve meg
semmisítik, mégis jelentős mennyiség kerül a ter
mészetbe, terheli és megbontja annak egyensúlyi
folyamatait. A karsztos térségekben ez azért jelent
nagy veszélyt, mert a karszt különösen érzékeny a
felszínét érintő szennyeződésekre. A szennyező
anyagok a beszivárgó vízzel igen gyorsan jutnak el
a karszt belsejében a lehetséges legnagyobb kon

centrációig, ugyanakkor az öntisztulási folyamat
igen lassú és hosszú. A mai modern stresszhatások
igazán időszerűvé tennék, hogy a karszt- és barlangkutatás új pályákon mozogjon.
Önök a szakirodalomból jól ismerik, hogy Buda
pest az egész világon egyedülállóan gazdag hévizek
ben és hévizes barlangokban. A szpeleológia hagyo
mányos tudományterületei mellett ezért is ajánlottuk
kiemelten vitára a termálbarlangokra vonatkozó
tudományos elméleteket.
A kongresszus helyszíne kitűnő lehetőséget kínál
arra, hogy mindezeket a tudományos problémákat
ne csupán elméleti alapon vitassuk meg, hanem a
folyamatokkal a valóságban is megismerkedhessünk
akár a kongresszus színhelyén, Budapesten, akár
tágabb környezetében, Magyarország karsztos ré
gióiban. Őszintén remélem, hogy az eredményes
tudományos viták mellett jól érzik majd magukat
Magyarországon.
A X. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszust
megnyitom.

Dr. Maróthy László
környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter
üdvözlő beszéde
Tisztelt Kongresszus! Hölgyeim és Uraim!
A Magyar Népköztársaság kormánya nevében
köszöntöm a X. Nemzetközi Szpeleológiai Kong
resszus küldötteit, kutatóit, az Unió vezérkarát, sze
mély szerint is megkülönböztetett tisztelettel prof.
Derek Ford elnök urat és prof. Hubert Trimmel fő
titkár urat!
Megtisztelőnek tartjuk, hogy a nagy tekintélyű
nemzetközi szervezet hazánkat választotta tanács
kozása színhelyéül. Magyarország örömmel ad ott
hont minden rendezvénynek, amely az emberiség
tudományos haladását, a különböző nemzetiségű
szakemberek tapasztalatcseréjét — s mindezzel a
Föld egyre jobban egymásra utalt népeinek együtt
működését szolgálja. Fokozott az örömünk akkor,
ha olyan esemény házigazdái lehetünk, amely az
emberiség örök és ma a legmélyebben aktuális kér
désére, a természet megismerésére, és a természettel
való harmonikus létre keres választ.
Stockholmban 1972-ben több mint kétezer tudós,
a legkülönbözőbb tudományágak képviselői meg
fogalmaztak egy üzenetet, melyet az ENSZ-nek
címeztek. Az üzenet többek között a következőket
tartalmazta: „Különböző égtájakról valók vagyunk,
eltérő a kultúránk, a nyelvünk, mások a szokásaink,
nem azonos a politikai és vallási hovatartozásunk,
azonban egyesít bennünket az, hogy példátlanul
nagy veszély fenyeget valamennyiünket. Különféle
okok idézték föl ezt a veszedelmet, hozzá foghatóval
még soha nem akadt dolga az emberiségnek. A Föld,
amely valaha oly nagynak látszott, most kicsinysé
gében vizsgálandó. Zárt rendszerben élünk, jelenünk
és az eljövendő nemzedékek léte teljes mértékben
égitestünktől és egymás közti kapcsolatainktól függ.
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Ezért, ami elválaszt bennünket, az eltörpül egy
másrautaltságunk és a bennünket fenyegető veszély
hez viszonyítva, amelyek viszont egyesítenek min
ket.”
Fentiek azonban egyedi jelenségek. Közismert,
hogy hazánk gazdasági-társadalmi és egyben kör
nyezeti kihívás előtt áll. Célunk, hogy a gazdasági
struktúraváltást környezetbarát módon hajtsuk
végre. Olyan fejlesztési irányokat kell kijelölnünk,
amelyek biztosítják a környezetet alkotó természetes
rendszerek hasznosítását, a káros hatások elleni
hatékony védelmet, a tervszerű fejlesztést, az erő
források gyarapítását, az ökológiai stabilitás tartós
fennmaradását.
Sajnos az azóta eltelt lassan két évtizedben a hely
zet csak romlott. A roncsolódások már mindennapi
életünkben vannak jelen, és félő, hogy miként a
mindennapi dolgokkal ez gyakran megtörténik,
észrevétlenül megszokjuk őket. Ez végzetes tragé
diába sodorhat bennünket. Ezért a kormányzatok
nak és minden szakmai és politikai szerveződésnek
közös felelőssége van abban, hogy tudatosítsa a
természeti környezeti változásokban meglevő ten
denciák veszélyeit.
Mi itt Magyarországon a kormányzat részéről a
kezdeti lépéseket megtettük. Itt nem csak a környe
zetvédelmi célzatú beruházásokra gondolok, ame
lyek jelenlegi anyagi lehetőségeinket figyelembe véve
számottevőek.
Intézkedéseink közül kiemelem a nyirádi bauxit
bánya bezárását, amely a világméretekben páratlan
adottságú Hévízi-tó megmentése érdekében szüle
tett. Ez a döntés a környezetvédelmi érdekek primá
tusa alapján egyeztette az ökológiai, a gazdasági és a

foglalkoztatási érdekeket. A kormányzat a környe
zetvédelmi felelősség jegyében függesztette fel a
nagymarosi építkezést és kezdeményezett egy olyan
közös, nemzetközi vizsgálatot, amely a környezetvédelmi követelmények oldaláról áttekinti az egész
beruházás helyzetét.
Tisztelt Vendégeink!
Magyarországon 1961 óta — tudomásunk szerint
a világon egyedülállóan — minden barlang országos
szinten védett természeti érték. Jelenleg ismert mint
egy 2400 barlangunk közül 108 fokozott védelmet
élvez. Két legnagyobb karsztterületünk: a Bükkhegység és az Aggteleki-karszt nemzeti parkként
regionális védettségű, kisebb tagoltabb karszttérszíneink tájvédelmi körzeteink részét alkotják.
Éppen itt, fővárosunk térségében bizonyosodott be
a még kétkedők számára, hogy a természeti környe
zet egyes elemeinek a külön-külön megkísérelt vé
delme reménytelen és értelmetlen vállalkozás. Buda
pest egy alig 8 km2 kiterjedésű, szennyeződésre kü
lönösen érzékeny karsztfelszíne alatt 75 kisebbnagyobb barlangot tartunk számon, melyek ismert
járathosszúsága meghaladja a 25 km-t. Páratlan
ásványvilágukat, csaknem steril levegőjüket az ur
banizáció félelmes mértékű terjeszkedése veszélyez
teti. Ugyanazok a folyamatok (az infrastruktúra
részleges hiányosságai, az utak sózása, a kemiká
liák használata), amelyek a hegy lábánál, a Duna
mentén feltörő világhírű hévizeink minőségét is
veszélyeztetik. Egy világváros lakóövezete alatt
ritkák az ilyen természeti jelenségek, s vitathatatlan,
hogy a barlangok is bizonyos veszélyhelyzetek hor

dozói a felszín műszaki létesítményei, az épületek, a
vezetékrendszerek szempontjából.
Valljuk viszont, hogy e területen ugyanúgy, mint
a környezetvédelem más területén, csak társadalmi
közmegegyezéssel érhetők el céljaink. Olyan körül
ményeket kell teremtenünk, hogy az állampolgárok
fogadják el az ezzel járó kötöttségeket és költsége
ket, s politikai súllyal juttassák kifejezésre igényüket
és tenniakarásukat.
Az 1987 decemberében megalakult Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium részéről
a rendelkezésünkre állt meglehetősen rövid idő
dacára igyekeztünk minden tőlünk telhető támoga
tást megadni a szpeleológusok világtalálkozójának
sikeres előkészítéséhez. Egyebek között megkezdtük
és részben befejeztük 8 idegenforgalmi barlang át
fogó rekonstrukcióját, s országszerte számos további
nagy értékű barlangunkban folytak jelentős fel
újítások, állagvédelmi munkálatok.
Eredményeink és gondjaink megismerésére lesz
módjuk. Magunk így értékeljük: önmagában az a
tény, hogy a Nemzetközi Szpeleológiai Unió most
Budapestre invitálta a világ barlangkutatóit, nem
csupán természeti adottságainknak szól, de talán a
magyar karszt- és barlangkutatás és védelem eddigi
eredményeinek is megtisztelő elismerése.
Kívánom, hogy a karszt- és barlangkutatók világ
méretű, jubiláló seregszemléje minden tekintetben
sikeres legyen: ismerjék meg egymás kutatási ered
ményeit, szülessenek új tudományos értékek, emberi
és szakmai kapcsolatok. Érezzék jól magukat Buda
pesten és Magyarországon!

Dr. Láng Istvánnak,
a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárának
köszöntője
Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák!
A Magyar Tudományos Akadémia nevében szere
tettel köszöntöm a X. Nemzetközi Szpeleológiai
Kongresszus valamennyi résztvevőjét. Nagy öröm
számomra, hogy eljöttek hozzánk. Eredményes
tudományos ülésszakokat kívánok Önöknek, és
remélem, nagyon jól érzik majd magukat Magyarországon.
Maróthy miniszter úr üdvözlő beszéde után nehéz
valami újat mondani az Önök érdeklődési körében,
hiszen a magyar környezetvédelmi és vízgazdálko
dási miniszter személyesen is érdeklődik a barlangkutatás iránt. Az én tudományos szakterületem ettől
eltérő, mivel agrokémikusként a talajfelszínen, ill.
a közelében fekvő rétegben végbemenő vegyi és
biológiai folyamatokkal foglalkozom. Meg kell
azonban jegyeznem, hogy a szpeleológusok és a
talajtanosok-agrokémikusok
megközelítésmódja
nem esik túlzottan távol egymástól.
Közös érdeklődési körünk a természeti erőforrá
sok komplex tanulmányozása. Mindkét megközelí

tésben a központi kérdés a kőzet, a víz, a levegő és
az élő szervezetek közötti kölcsönhatások.
Mindannyian új tudományos eredmények fel
tárására törekszünk, és ennek érdekében a kutatók
hatalmas szellemi és fizikai erőfeszítésektől sem
riadnak vissza.
Mindkét területen dolgozó kutatók gondolnak
arra, hogy megkeressék azokat a módozatokat, le
hetőségeket, melyekkel eredményeik a gyakorlatban
felhasználhatókká válnak, ezzel felfedezéseik társa
dalmi elismerést nyernek.
Mindnyájan szükségesnek tartjuk a nemzetközi
együttműködést, mivel a tudományos önellátás a
legtöbb esetben nem elégséges új tudományos ered
mények elérésére.
Mindazok, akik a Föld felszínén vagy az alatt az
újat, az ismeretlent keresik, az emberiség felvirág
zását kívánják szolgálni.
Befejezésképpen, megismétlem üdvözletemet a
Magyar Tudományos Akadémia nevében. Remé
lem, új barátságok, ismeretségek, személyes kapcso
latok köttetnek majd.
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Dr. Bielek Józsefnek,
Budapest székesfőváros tanácselnökének
üdvözlő szavai
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Kongresszus!
Megtiszteltetés számomra, hogy Önöket és
kongresszusukat Budapesten üdvözölhetem.
Budapest a barlangok városa! A világ egyetlen
fővárosa sem dicsekedhet annyi és olyan értékes,
különleges barlanggal, mint a magyar főváros.
Közigazgatási területünkön közel száz barlangot
ismerünk, melyeknek összes hossza megközelíti a
30 kilométert. Közülük a Pál-völgyi-barlang a leg
hosszabb, mintegy 7 kilométeres, és ezzel az ország
barlangjainak sorában a 3. helyet foglalja el.
Büszkék vagyunk utánpótlás-nevelésünkre is.
A Mátyás-hegyi-barlangunk, a fiatalok barlangja,
ahol az ifjú kutatók a barlangjárás fortélyait sajátít
hatják el.
Jelentős feladatunknak tartjuk a kutatásokat, az
újabb és újabb feltárásokat.
Éppen idén van 70 esztendeje, hogy feltártuk és
megnyitottuk a közönség számára a Pál-völgyibarlangot. Kutatóink azóta is igyekeznek időközön
ként egy-egy jelentős újdonsággal meglepni a bar
langszerető világot. Ezek közül kettőt említek.
A tudományos világ nagy szenzációja volt öt évvel
ezelőtt a páratlan kristályképződményekben gaz
dag, csaknem 5 km hosszú József-hegyi-barlang fel
fedezése. 1986 őszén megnyitottuk a látogatók szá
mára a Szemlő-hegyi-barlangot.

Nem titkolt szándékunk, hogy barlangkincseink
megismertetésével idegenforgalmunkat is szeretnénk
növelni. Örömünkre szolgál, hogy tavaly a fővárosi
barlangjainkat mintegy 150 ezer látogató kereste fel.
Korántsem vagyunk ezzel megelégedve, mert szeret
nénk minél több hozzánk látogatóval megismertetni
a fővárosunk alatti világ érdekességeit, szépségeit.
Pest neve szláv eredetű, a barlangot jelentő pestera
szóból származik. Budát a németek még ma is
Ofen-nak nevezik, ami általánosságban kemencét,
de barlangot is jelent, mint azt a német nyelvterüle
ten számos barlang neve is bizonyítja. Ezek után
nem kell különösen magyaráznom, hogy a nevében
két barlangot is magába foglaló város milyen öröm
mel üdvözli az Önök kongresszusát.
Kívánom Önöknek, érezzék jól magukat ná
lunk, végezzenek tartalmas, eredményes szakmai
munkát, ennek során imerkedjenek meg barlang
jainkkal, de jusson idejük arra is, hogy fővárosunk
föld feletti szépségeit, évezredes műemlékeit is
megismerjék.
Ha úgy adódik, hogy most nem lesz elég idejük
arra, hogy fővárosunk alatt húzódó 30 kilométernyi
barlang minden zegét-zúgát bejárják, vagy úgy
gondolják, nem láttak eleget fővárosunkból, akkor
minél előbb és minél többször térjenek vissza
hozzánk. Mindenkit, bármikor nagyon szívesen
látunk!

A kongresszus résztvevőinek egy csoportja (Borzsák P .felv.)
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