BARLANGI M ENTÉSI SZ IM P Ó Z IU M
Immár másodszor találkoztak Magyarországon
1989 nyarán a világ barlangi mentői, ugyanis a
X. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszushoz kap
csolódó rendezvénysorozat részeként Budapesten
került megrendezésre a Nemzetközi Barlangi Men
tési Szimpózium augusztus 9—13 között. Az ese
ményt a Magyar Természetbarát Szövetség keretei
között működő Barlangi Mentőszolgálat szervezte.
A rendezvény 14 országból érkezett mintegy fél
száz külföldi résztvevőjét augusztus 9-én déltől
fogadták a rendezők a Kandó Kálmán Műszaki Fő
iskola kollégiumában. Bár a ténylegesen megérke
zett és regisztrált külföldi résztvevők száma jóval
elmaradt az előzetesen jelentkezettekétől, a korábbi
szimpóziumokhoz viszonyítva ez volt az eddigi leg
népesebb.
A hivatalos megnyitó másnap délelőtt az Óbuda
moziban volt. Dr. Dénes György, a Magyar Barlangi
Mentőszolgálat vezetőjének üdvözlő szavai után
André Slagmolen, a Nemzetközi Barlangi Mentési
Szervezet elnöke, Peták István, a Magyar Természetbarát Szövetség elnöke és dr. Fodor István, a Ma
gyar Karszt- és Barlangkutató Társulat elnöke kö
szöntötte a résztvevőket. A megnyitót követően
ugyancsak a moziteremben került sor a plenáris
ülésre.
A szekcióülések színhelye a Szemlő-hegyi-barlang
bejárati épületének vetítőterme volt. Az előadások
összességükben másfél napig tartottak. Szakmai

szempontból legjelentősebbként talán a „Barlangi
mentés orvosi kérdései” elnevezésű szekció emelhető
ki, ahol 7 ország 12 orvosa ült egy asztalnál.
Eközben már fakultatív barlangi túrákon is részt
vehettek az érdeklődők. A szimpózium teljes idő
tartamára a rendezők összesen 22 különböző bar
langi túra vezetésére készültek fel, hogy az igények
nek megfelelően megismertethessék a külföldi részt
vevőkkel a budapesti barlangokat.
Rendkívül jó hangulatban zajlott le az a barlangi
mentési gyakorlat, melynek során a Mátyás-hegyibarlangból különböző útvonalakon, különböző tí
pusú, feltételezett sérült egyén felszínre juttatása
volt a feladat. A résztvevők a barlangban, tehát a
gyakorlatban mutatták be egymásnak a mentés
közben szükségszerűen felmerülő problémák meg
oldási lehetőségeit. A rendezvény utolsó előtti nap
ján felszíni bemutató és tapasztalatcsere helyszíne
volt a Pál-völgyi kőfejtő.
A szimpózium záróakkordja a Szemlő-hegyi-barlangban zajlott le. Dr. Dénes György búcsúszavait
követően Dr. Derek Ford, a Nemzetközi Szpeleoló
giai Unió elnöke köszönte meg a szervezők és a
résztvevők együttes munkáját, melynek nyomán egy
jó hangulatú, eredményes találkozó emlékével tá
vozhattak a résztvevők. A hivatalos zárszó után a
barlang bejárati épületében tartott banketten kötőd
tek még szorosabbra a régebbi és az új barátságok.
Hegedűs Gyula

Mentési bemutató a Pál-völgyi kőfejtőben (Kárpátné Fehér K .felv.)
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