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<Az íALCfeDI ’92 fomferendárőí

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat valamint 
a Barlangtani Intézet 1992. május 18-24. között nemzet
közi konferenciát rendezett ALCADI *92 néven, ame
lyen az Alpok, a Kárpátok, a Dinaridák és a közbezárt 
térségek karsztjainak, barlangjainak az első világháború
ig teijedő kutatástörténetével foglalkoztak. A konferen
cia védnökei dr. Tardy János helyettes államtitkár, a 
Természetvédelmi Hivatal elnöke; dr. Faller Gusztáv, 
az MTA tudomány és technikatörténeti bizottságának 
képviselője; dr. Kecskeméti Tibor, a Természettudomá
nyi Múzeum főigazgató-helyettese; dr. Somogyi Sándor, 
a Magyar Földrajzi Társaság emlékbizottságának elnöke 
és dr. Kessler Hubert, Társulatunk tiszteleti elnöke 
voltak. A konferenciát a Természetvédelmi Hivatal, az 
Aggteleki Nemzeti Park, a Pro Re no vanda Cultura 
Hungáriáé- valamint a Karszt és Barlang Alapítvány 
támogatta.

A konferenciára hét országból (Anglia, Ausztria, 
Csehország, Románia, Svédország, Szlovákia, Szlové
nia) 19 kutató érkezett, a magyar előadókkal együtt az 
összes résztvevők száma 37 volt. Sajnos a jugoszláviai 
háború miatt a Horvátországból és Bosznia-Hercegovi
nából bejelentkezett kollégáink nem tudtak eljönni. A 
konferencián -  a protokolláris beszédeken kívül -  27 
előadás hangzott el, ebből 8  poszteren is bemutatásra 
került. Az előadások anyaga (Hevesi Attila és Horváth 
Csaba dolgozatát kivéve) a Karszt és Barlang különszá- 
maként az ülések megkezdése előtt megjelent. A 136
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oldal terjedelmű, díszes kiállítású, angol és német nyelvű 
kiadvány 30 dolgozatot tartalmaz (közülük öt olyan, 
amelyik a szerzők távol léte miatt szóban nem hangzott 
el), valamint összeállítást közöl a térség barlangkutatás 
történetének legfontosabb állomásairól, a barlangkutatás 
szervezeteiről, kiadványairól, kiemelkedő személyisége
iről, az 1914 előtti magyar barlangtani bibliográfiáról, 
a Karszt és Barlangban megjelent történeti cikkekről, 
valamint a kiadványban szereplő földrajzi objektumok 
egykori és mai nevéről. A konferencia egyes hazai 
vonatkozású anyagai a Karszt és Barlang 1991. és 92. 
évi (jelen) számában magyarul is megjelentek. A konfe
rencia alkalmából egy maradandó értékű, 32 oldalas, 
angol nyelvű kalauz LField Trip Guide”) is készült a 
meglátogatott karsztokról és barlangokról.

A konferenciát az előadóülések színhelyén, a Szemlő- 
hegyi-barlang fogadóépületében május 18-án, dr. Balázs 
Dénes a Szervezőbizottság vezetője nyitotta meg, majd 
a védnökök közül dr. Tardy János helyettes államtitkár, 
dr. Faller Gusztáv professzor és Heinz Ilming, az U1S 
Barlangtörténeti Bizottságának elnöke köszöntötte a 
megjelenteket. Az egésznapos előadóülést a Barlangi 
térképritkaságok című kiállítás egészítette ki, ahol a 
történelmi Magyarország területén készült első barlang- 
ábrázolások eredeti darabjai kerültek bemutatásra. Este
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a résztvevők dr. Kessler Hubert, a barlang felfedezőjé
nek vezetésével megtekintették a Szemlő-hegyi-barlan
got, majd a fogadóépület előcsarnokában megrendezett 
fogadáson ismerkedtek egymással.

Május 19-én a délelőtt megtartott előadóülés mellett 
Régi barlangi képeslapok bemutatására került sor, majd 
délután a Gél lért-hegyi- és a Pál-völgyi-barlang megte
kintése szerepelt a programban.

A Budapesten megrendezett előadóülések után a 
konferencia külföldi résztvevői háromnapos túra kereté
ben látogatást tettek az Aggteleki-karszton és a Bükkben, 
ahol elsősorban a történeti jelentőségű barlangokat láto
gatták meg: így a Baradlát, a Rákóczi-, a Szeleta- és az 
Anna-barlangot. A tanulmányút programját a Miskolcta
polcai-tavas barlangi fürdőzés zárta be.

Budapestre visszatérve május 23-án a délelőtti sza
badprogram, majd a Vár-barlang megtekintése után 
került sor a konferencia záróülésére, ahol dr. Balázs 
Dénes a szervezők nevében összefoglalta a konferencia 
eredményeit, s javaslatokat terjesztett elő a tudománytör
téneti munka nemzetközi fejlesztésére. Véleménye sze
rint az ALCADI’92 mérföldkövet jelent a térség barlang-
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jainak tudománytörténeti kutatásában. A bécsi Barlang
tani Intézet igazgatója, dr. Kari Mais kifejezte azon 
szándékukat, hogy a sikeres budapesti kezdeményezés 
folytatásaként a következő konferenciát, az ALCADI 
’94-et két év múlva Ausztriában szeretnék megrendezni.

Heinz llming az UIS Tudománytörténeti Bizottságá
nak nevében köszönte meg a magyar kezdeményezést, 
az „ALCADI születését” s hatalmas virágcsokorral 
fejezte ki elismerését a rendezvényt „levezénylő” három 
hölgynek. A konferencia szakmai programja dr. Hubert 
Trimmel, az UIS elnöke zárszavaival fejeződött be. Az 
ezt követő zárófogadást megtisztelte jelenlétével Házi 
Zoltán, aki immáron a Csemege Meinl vezérigazgatója
ként is a szívén viseli a barlangkutatás ügyét.

Magyar javaslatra határozat született, hogy a Nemzet
közi Szpeleológiai Unió Tudománytörténeti Bizottságán 
belül ALCADI néven regionális munkacsoport alakul, 
amely összehangolja a tudománytörténeti kutatásokat és 
ajánlásokat készít a következő konferencia témaköreire. 
A munkacsoport határozata értelmében minden ország 
megkezdi a barlangkutatás történetének kronológiai fel
dolgozását, valamint a barlangkutatók életrajzi lexikoná- 
hoz szükséges anyag gyűjtését.

Az ALCADI név immár bevonult a földrajzi termino
lógiába. A Budapesten megtartott első konferencia ösz- 
szefogásra buzdító szelleme és meghirdetett jelszava: 
„Karsztok határok nélkül” -  túlnő egy kis létszámú 
tanácskozás keretein. Azt példázza, hogy jó szándékkal 
eredményesen lehet előrehaladni a népek megbékélésé
hez ebben a politikailag oly szétszabdalt térségben.

A konferencia szervezői ezúton is köszönetét monda
nak mindazoknak a szervezeteknek és személyeknek, 
akik lehetőségeik szerint anyagiakkal vagy munkájukkal 
segítették a nemzetközi rendezvény sikeres lebonyolítá-
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