Külföldi hírek,
A Z U I S 12. V I L Á G K O N G R E S S Z U S A

Rendezte a Nemzetközi Szpeleológiai Unió és a Svájci Szpeleológiai Társulat
La Chaux-de-Fonds városában, Svájcban 1997 augusztus 10— 17 között

A kongresszusi napilap (Inside Earth— A told mélyében) augusztus 15-én kelt beszámolója szerint az UIS
60 tagországából 43 képviseltette magát. Ezek és más országok regisztrált résztvevői:
Albánia
Argentína
Ausztria
Belgium
Brazília
Bulgária
Burma
Csehország
Dél-Afrikai Közt.
Egyiptom
Finnország
Franciaország
Görögország

2
29
30
36
19
5
1
7
3
1
1
164
11

Grúzia
Guatemala
Hollandia
Horvátország
India
Izrael
Japán
Jugoszlávia
Kamerun
Kanada
Kínai Népk.
Kuba
Lengyelország

2
1
17
5
1
3
9
2
1
9
7
1
10

Libanon
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Malajzia
Mexikó
Nagy Britannia
Németország
Norvégia
Olaszország
Oroszország
Portugália
Puerto Rico

7
3
2
24
2
1
40
114
3
40
33
19
6

Románia
Spanyolország
Svájc
Svédország
Szlovákia
Szlovénia
Törökország
Új-Zéland
Ukrajna
USA
Venezuela
Vietnam
Nem azonosított ország

14
15
348
16
4
14
7
2
21
96
5
1
157

Összesen: 1374fő . (A Proceedingsben 1764f ő számolható meg, de újabb statisztika nem készült.)
Az augusztus 24-i záróülésen a szervezők ezt a
számot az 1600-hoz közelinek becsülték. Ennyi vagy
annyi, ez az UIS kongresszus minden idők legna
gyobbika volt. A rengeteg barlangász közül mind
össze Hubert Trimmel (A) és Anna Petrohilou (GR)
volt az a két személy, akik az eddig megtartott tu
catnyi világkongresszus mindegyikén részt vett.
Mi magyarok is inkább 28-an voltunk a gyer
mekek nélkül számolva — kérdés, hogy hányán
voltunk regisztrálva.
Az UIS közgyűlésének munkájába az MKBT
elnöksége Dr. Kosa Attila és Maucha László társel
nököket jelölte (az országot megillető egyetlen
szavazattal). A közgyűlés egyik legfontosabb dolga
volt az új vezetőség jelölése és megválasztása.
A jelöltek között magyarok nem indultak.
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A z UIS új vezetősége 2001-ig:
Az UIS elnöke: Dr. Júlia M. James (Ausztrália),
Az UIS alelnökei:
And}’ Eavis (Nagy Brittannia),
Dr. Claude Mouret (Franciaország),
Az UIS főtitkára: Pavel Bosák (Csehország),
Az UIS titkárai:
Dr. Steve Craven (Dél-afrikai Köztársaság),
George Huppert (Egyesült Államok),
Dr. Alexander KIimcsuk (Ukrajna),
Dr. King Tjoen Ko (Indonézia),
Jósé Ayrton Labegalini (Brazília),
Dr. Franco Urbani (Venezuela),
Ábel Vale (Puerto Rico),
Urs Widmer (Svájc).

A következő, 2001 évi világkongresszus meg
rendezéséért három ország, Ausztrália, Brazília és
Portugália folyamodott. A magabiztos Ausztrália
és az intenzív, latinos propagandát folytató Bra
zília mellől a szerényebb Portugália hamar kény
telen volt visszalépni. Az ausztrálok súlyos hibát
követtek, amikor Sydney város vaskos meghívó
kötetét nem a delegáció-vezetőknek osztották ki
időben, hanem a szavazás reggelén helyezték az
ülésekre amikor már mindenki meghozta a dönté
sét. A záró Közgyűlés 20/23 arányban Brazíliát
választotta a következő kongresszus helyszínéül,
Brasília városában.
A közgyűlésen számos téma között egy ere
detében magyar javaslat is szerepelt. A 6. Nem
zetközi Pszeudokarszt Szimpózium (1996. szep
tember Galyatető) szorgalm azta a Barlangkutatók
Világnapja bevezetését, Marcel Loubens halála
évfordulójának napjára időzítve. A 43 ország
képviselői visszatetszőnek találták, hogy a bar
langászok „öröm ünnepe” egy súlyos tragédia év
fordulójára essék. A franciák azonnal feltalálták
magukat és javasolták, hogy a modern francia
szpeleolóeia atyjának, É. A. M artel-nak a szüle
tésnapjára essék az esemény. Más országok kép
viselői kifogásolták — „m ár megint miért egy
francia?” . Pavel Bosák, a közgyűlést vezető UIS
főtitkár kapcsolt és m egkérdezte, milyen dátumra
esik Martel születésnapja? Mivel ezt senki nem
tudta, a kérdés lekerült a napirendről. Barlangku
tatók Világnapja mostanában nem lesz.
A város és a környék. La Chaux-de-Fonds
(szabadosán fordítva M eszesgödör) 65.000 lakosú
kisváros, a francia nyelvű Svájc harmadik legna
gyobb városa, alkalm atlan ilyen óriási kongreszszus befogadására. A város 1.000 m körüli ten
gerszint feletti magasságban fekszik, klímája
augusztusban is kellem es, környéke erdős, fedett
karszt, látnivalók sem a felszínen sem az alatt
nincsenek.
A kongresszusi helyszínek. A kongresszus tu
lajdonképpen két eseménynek adott teret, a SPELEMEDIA fesztiválnak és magának a Kongreszszusnak. A kettő alig fedte át egymást, a Spelemedia egy héttel korábban kezdődött a városi
színházban és koncertteremben. Itt kezdődött a
kongresszusi regisztráció, itt történt az első UIS
közgyűlés és a népitáncos megnyitó a borkóstoló
val. Ezután történt, hogy a kongresszus átköltözött
a Kantonális Gim názium ba (számítógépes háló
zattal, regisztrációs irodával és mindennel együtt).
Itt aztán elindult az élet az árusító standokon és
termekben, az előadó-termekben és csarnokokban.

SPELEMEDIA fesztivál. (Augusztus 10-17) A
kongresszus előtt megrendezett és azzal a végén
átfedő fesztivál a fényképek, diák, diaporámák,
videók és filmek világát elevenítette meg. A diák
és fotók díjnyertes darabjai kiállításon kerültek
közszemlére. Érdekes hozzáállás, hogy a diákat
soha nem vetítették le, csak a zsűri számára. A
videó/film műfajban elsősorban francia és brit
készítésüek voltak nagy számban jelentős olasz és
német részvétellel. Mind a felvonultatott filmek,
mind a videó- és diaporám a vetítési technikák
már a 21. századot láttatták. Új műfaj volt a há
romdimenziós vetítés és nem csak a bemutató
szintjén, hanem versenyben. M agyarok a rendez
vényen nem szerepeltek.
Kongresszusi előadások. Az előadások kilenc
„szimpózium” keretében zajlottak egy vagy két
szekcióban. Ha ezekhez hozzászámítjuk a bizott
ságok üléseit, bemutatókat, versenyeket, előfor
dult hogy egy tucatnyi helyen folytak az esem é
nyek egy időben. Sokszor nehéz volt a választás.
Az UIS kongresszusával egy időben és helyen
zajlott a más rendező szervek által is támogatott
„6. A Mészkő és Repedezett Közegek Hidrológi
ájának Nemzetközi Konferenciája” is.
A magyar résztvevők nagy száma ellenére
mindössze négyen tartottak előadást:
ESZTERHÁS István: Konzekvenciabarlangok
vulkanikus kőzetekben (német nyelven, 1. kötet,
p. 469.);
Dr. KOSA Attila: Hogyan készült a Barlangász
Élő Szótára (angol nyelven, 5. kötet, p. 129.);
LEÉL-Ő SSY Szabolcs: A hidroterm ális budapesti
József-hegyi-barlang keletkezése (angol nyelven,
1. kötet, p. 116., csak kivonat);
MAUCHA László: Speciális forráshozam változá
sok a magyarországi A ggteleki-karsztvidéken (an
gol nyelven, II. kötet, p. 157.) és Tanulmány az
Aggteleki-karsztvidéken m egfigyelt árapály jelen 
ségről (angol nyelven, II. kötet, p. 321.).
Dr. ZAMBÓ László személyesen nem, de Dr.
Derek FORD egy munkájában társszerzőként
képviseltette magát.
Összesen öt előadás, ami a magyar barlangkutatás elmúlt négy éve eredm ényeinek össze
foglalása gyanánt igen kevésnek mondható. Az
összesen 1500 A4 méretű oldalt tartalmazó, igen
magas szerkesztési és nyomdai színvonalú (és
rendkívül drága) kongresszusi kiadványban min
dössze 12,5 oldalt „nyom unk” .
Bizottsági munka. Az UlS-nek számos albi
zottsága van. A kongresszusok alkalmával a szakbizottságok is ülést tartanak. Több bizottságnak
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magyar tagja is van. A kongresszuson Eszterhás
István terjesztette elő többek javaslatát, hogy az
UIS hozzon létre Pszeudokarszt Bizottságot is,
javaslatát a kongresszus elfogadta és megbízta őt
az új bizottság megszervezésével és elnöki te
endőivel.
A Nemzetközi Barlangi Mentési Bizottság
munkájában két magyar barlangi mentő vett részt:
Dr. Dénes György, Társulatunk tiszteleti elnöke, a
Magyar Barlangi M entőszolgálat elnöke, akit
1993-ban, az UIS előző, Kínában megrendezett
kongresszusa a bizottság örökös tiszteleti elnöké
vé választott, valamint Hegedűs Gyula; a bizott
ság elnökévé most a magyar bizottsági tagok által
is tám ogatott belga André Slagmolent válasz
tották újjá. Ugyancsak Dr. Dénes György
és Hegedűs Gyula vettek részt az UIS Oktatási
Bizottságának munkájában, ahol a magyar bizott
sági tagok által is javasolt francia Marcel
Meyssonniert választották meg a következő cik
lusra a bizottság elnökévé. Dr. Kosa Attila az
Informatikai Bizottság munkájába kapcsolódott
be, ahol többek között megtették a „Barlangász
élő szótára” INTERNET-es változata szerkeszté
sének első lépéseit, hogy az 1998 közepe táján
interaktívan bemutatható legyen (1999. novembe
rében már 7 nyelven az INERNETEN lesz).
Kiállítások. A kongresszus egész ideje alatt
nyitva tartott a grafikai és festészeti kiállítás
barlangászok munkáiból. Nagyszerű munkákat
láthattunk, amelyeket részben eredetiben, részben
korlátozott számú színes fénymásolatban meg
lehetett vásárolni. Az árjegyzéket sietve csuktuk
össze. La Chaux-de-Fonds város képzőművészeti
galériája a kongresszustól függetlenül, de term é
szetesen annak alkalmából rendezte meg a bar
langi témákat bemutató festészeti tárlatot. A város
múzeuma tágas, ötletes, mübarlanggal teljes
„SPELAION, a barlangok lebilincselő világa”
címmel rendezett kiállítást. Volt még térkép, trikó
stb. kiállítás és verseny.
Árusítás. A gimnázium egy fél emeletét fog
lalták el az árusítóhelyek, elsősorban a könyv
árusok. Számtalan új és régi könyvvel és kiad
vánnyal találkozhattunk főleg francia és amerikai
forrásból. Sokféle barlangász felszerelést és em
léktárgyat is be lehetett szerezni. Az eladók saj
nos nagy általánosságban a svájci szintre emelték
áraikat.
Hivatalos kirándulás. A Kongresszus félide
jében, szerdai napon tartották meg a szokványos
„össznépi” kirándulást. A közvetlen környék
szegényes látnivalói miatt a kirándulás a város
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Óramúzeumában kezdődött. Ezután a Col-desRoches-i „Földalatti Malmot” tekintették meg a
résztvevők. A malom Svájc kilenc látogatható
barlangja egyikének számít. A földalatti patak
vizét hasznosító malom érdekes ipartörténeti
látványosság. Az eredeti barlangból kb. annyi
maradt, mint a Vár-barlangban Budán. A kirán
dulás a Le Doubs folyócskán folytatódott hajóval.
Ez egyben Franciaország és Svájc határfolyója itt.
A hajóból még egy barlang bejáratát is láthattuk,
később elsétálhattunk egy vízesésig — lévén
annak tetején, semmit sem láttunk belőle. A ren
dezők kötélhidat feszítettek a két ország közé a
vízesés felett — és hiába keresünk holmi őrtor
nyokat vagy katonákat. Visszafelé a hajón tangó
harmonika és sok jódli — franciául. A résztvevők
szállítását eredeti módon oldották meg a szerve
zők. A példát a bojkottált Budapesten láthatták:
busz és hajóváltás a látogatási pontokon. A más
félezer forintos menü ezúttal falat sültkolbász volt
sült krumplival, amiért a tűző napon kellett jó fél
órát sorba állni. A 89-es kongresszus esztergomi
„ebédfiaskó”-ját ma már nem kell szégyelljük.
Főleg, mert az itt tartott közvélemény-kutatás
szerint ilyesmi nem is történt.
Folklór. Már a megnyitó ünnepségen is lát
hattunk egy nagyon kedves és kissé szedett-vedett
(korban és ruházatban) amatőr ének- és táncegyüttest. Igazán akkor szerettük meg őket, ami
kor ugyanazon az estén ők szolgálták fel a bort. A
folklór folytatása a hivatalos kirándulás után esett
meg. Népviseletes emberek felvonulása iszonyú
méretű kolompokkal, havasi kürtök, zászlódobáIás. A kórust később a sátorbeli emelvényen han
gosítási hiba miatt ugyan nem lehetett hallani az
ezernél több zsibongó vendég között, de mégis
magukra tudták vonni a figyelmet, amikor össze
dőlt a színpad.
Szállás. A szállások közül csak a kemping (in
gyenes!) és a drágább szállodák voltak a városban
és gyalogolható távolságban. A kemping a város
állandó és főképpen lakókocsikkal betelepült
kempingjének a kiterjesztése volt a szomszédos
legelőre. Az éjszakai nyugalmat mindössze a le
gelőt határoló forgalmas közlekedési csomópont,
benzinkút és vasút, valamint a sokáig énekelő
barlangászok veszélyeztették. A legelő gazdája is
kifejezte a véleményét a zajos kempingelőkről és
birtoka sátorverésre alkalmatlan meredek alsó
részét a kongresszus tartama alatt alaposan betrá
gyázta. A többi szállás a szélrózsa minden irá
nyában 20 km sugarú körön belül volt szállodá
nak titulált primitív turista-szállásokon, ami napi

40 km-ig terjedő utazást okozott a kevésbé sze
rencséseknek.
Közlekedés. A kongresszus fényképes ki
tűzőjét viselők részére ingyenes volt a városi tro
libusz. K em ping-városközpont-gim názium . Aki
a városon kívül lakott, használhatta a kocsiját,
a helyiérdekű vonatot és buszokat — drága pén
zért. Aki botrányt csinált, az kapott ingyenes
parkolóhelyet, kifizették a benzinszámláját vagy a
jegyeit. Aki nem csinált botrányt, az nem kapott
semmit.
Eleiem. A gimnázium területén szolgálták fel.
A választható menüt (1.560,- Ft. Nem egész hét
re! Egy ebéd!) a fülledt önkiszolgáló „menzán”,
a kötelező menüt (1.170,- Ft) a nagy szellös sá
torban, a kertben, mindkettőt kitartó sorbaállás
után szolgálták ki. Az olcsóbb menühöz adtak sört
is, a drágábbhoz külön kellett megfizetni. Amúgy
a két menü azonos volt (ugyanazzal a fejes salá
tával minden áldott nap egy héten keresztül).
Külön választani csak a beharangozott vegetáriá
nus menüt lehetett, ami a valóságban két adag
körítés volt zafttal. Minden ehető volt, élvezhető
semmi.
Arak. A Svájci Barlangkutató Szövetség az
1989-es UIS Kongresszus idején az MKBT-t
nyerészkedéssel vádolta meg és hivatalosan bojkottálta a budapesti kongresszust. Mostan azok,
akik mindkét eseményen részt vettek, könnyes
szemekkel gondoltak vissza a „filléres” magyar
kongresszusra. Svájc a világ egyik legdrágább
országa. A szervezők úgy igyekeztek a részt
vevőknek „spórolni”, hogy a különféle szolgálta
tásokat külön-külön lehetett megvenni vagy sem,
vagyis a részvételi díj (26.000,-Ft, napijegy
6.500,- Ft) kizárólag a hivatalos eseményekre
való belépést fedezte. Az előadások öt kötetes
kiadványát kötetenként is meg lehetett venni
(Mindet összesen 30.000,- forintért). Sokan talál
ták felháborítónak, hogy amit eddig még minden
kongresszus járandóságképpen adott: az utólagos
kiadványt, amely a résztvevők listáját is tartal
mazza majd, külön 2.000,- Ft-ért lehetett megren
delni.
Záró-bankett. A zivatarok miatt elsárosodott
óriás-sátorban tartották, ahol a teljes vacsorát
(4.000.- Ft, de aztán semmi luxus!) kb. három óra
leforgása alatt lehetett háromszori sorbaállással
megszerezni. Már akinek sikerült, mert a koszt
elfogyott, mielőtt mindenki beváltotta volna a
jegyét. Tánc a sárban ingyenesen. Ez utóbbit
később „iszapbirkózásaként emlegették.
A
szervezők a záró-ünnepségen kifejezést adtak

örömüknek afelett, hogy milyen olcsón sikerült
mindent előteremteniük.
Hivatalos nyelvek. A kongresszuson mindenki
beszélhetett olyan nyelven, amilyenen akart, ám a
regisztráció, az információ, a szervezők, a sze
mélyzet stb. (tisztelet a nagyon kevés kivételnek)
kizárólag francia nyelven tudott, angolul, németül
(!?) egy hangot sem. Ami bennünket nagyon
meglepett (Négynyelvü Svájc?).
A hiba. A kongresszus szervezői alapvetően
egy hibát követtek el. La Chaux-de-Fondsban
szervezték a kongresszust. Itt nem volt elegendő
szálláshely, hely a plenáris események lebonyo
lítására, ahol az iszonyú zsúfoltság volt a je l
lemző. Nem volt továbbá a közeli környéken
(karsztos vagy egyéb) látnivaló, ezért a hivatalos
kirándulás is érdektelenre sikeredett. A szervezők
válasza erre az volt, hogy ilyen olcsón (már me
gint!) csak itt lehetett a kongresszust megrendez
ni. (Akkor a másik hiba maga Svájc volt!) Igazán
nem lett volna okuk a svájciaknak másokat bojkottálni.
Szó nem férhet hozzá, a szervezők rendkívüli
munkát végeztek. A fizető résztvevők, a kong
resszus vendégei viszont csak sakkfigurának
számítottak. A kongresszuson minden volt, ami
nek lennie kellett, aztán, hogy az élvezhető vagy
sem, nem volt további szempont. A helyszíni
közvélemény mindenképpen Barcelona és Peking
elé sorolta a kongresszus „élvezeti értékét”, de
egyéb bók senkinek nem jutott az eszébe. A re
gisztráció előtt állt egy „Információ” feliratú
tábla. Tartóoszlopán óra. Ez a kongresszus végéig
soha nem indult el. Az egész valahogyan ilyenre
sikeredett.
Persze húsz-harm inc éves barátságok eleve
nedtek fel, régi kollégák találkoztak, új eredmé
nyekkel, képekkel, filmekkel ismerkedhettünk, a
kongresszus lényege nem veszett el. A résztvevők
pótolták mindazt, ami a rendezésből hiányzott.
Természetesen mindannyian egy életre sajnáltuk
volna, ha nem lehettünk volna ott!

A 12. UIS Kongresszus könyvújdonságai
Itt csakis a Kongresszus hivatalos újdonsá
gaival foglalkozhatunk, hiszen nagy számú kiad
vány, könyv jelent meg a találkozó alkalmából
vagy annak időpontjára időzítve. Fontos megje
gyeznünk, hogy pl. a szlovákok, a csehek, a len
gyelek is folyóirataik különkiadásaival jelentek
meg. A Karszt és Barlangnak ezúttal nem volt
különkiadása.
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Pierre-Yves JEANNINE (szerk.): Proceedings of the 12lh International Congress of
Speleology (A 12. Nemzetközi Szpeleológiai
Kongresszus írásai). Az öt különböző terjedelmű
kötet a kongresszusi előadások szövegeit tar
talm azza 430 cím alatt 1500 oldal terjedelem 
ben.
Az A4 méretű kötetek egyenként is beszerez
hetők, ezért érdemes közölnünk tematikus fel
osztásukat:
1. Általános szpeleológia, karszt-geomorfológia
(156 írás),
2. 6. Nemzetközi konferencia a mészkő és a
repedezett közegek hidrológiájáról (84 írás),
3. Barlangi régészet és őslénytan, a barlangku
tatás és a bányák, bioszpeleológia (112 írás),
4. Feltárás és barlangkutatás (36 írás),
5. Alkalmazott szpeleológia, térképezés és tech
nika (42 írás),
6. Az egy éves késéssel elkészült kötet szer
kesztési határidő utáni felfedezésekről tartal
maz beszámolókat (29 írás), valamint közre
adja a kongresszus résztvevőinek fényképes
címlistáját.
Carol H1LL, Paolo FORTI: Cave M inéra Is of
the World (A világ barlangi ásványai). Az A4
méretű, 463 oldalas reprezentatív megjelenésű
könyv csaknem négyszáz, barlangokban elő
forduló ásványt ismertet színes fotókkal illuszt
rálva, mintegy ötven megjelenési formába sorolva
őket.

A szerzők sok más között köszönetüket nyil
vánítják Takácsné Bolner Katalinnak, aki részt
vett a kötet egyes részeinek szerkesztési munká
jában. Nem csoda tehát, ha negyvennél több ma
gyar szerző és adatközlő neve szerepel a hivatko
zásokban. (Itt legalább szebben csillogunk, mint a
kongresszus valóságában tettük!)
Claude CHABERT és Paul COURBON (1997).

Atlas des cavités non calcaires du monde (A
világ nem-karsztos barlangjainak atlasza). Az A4et meghaladó méretű, 110 oldalas, francia nyelvű
könyv 93 ország nem karbonátos kőzetekben
(agyag, bazalt, gipsz, gneisz, gránit, homokkő,
jég, kősó, kvarcit, palák, vasércek és gyakorlati
lag bármi egyéb) előforduló barlangjait sorolja
mélységük és hosszúságuk szerint, a jelen
tősebbek térképeit is közli. A magyar barlangku
tatást hárman képviselik a könyvben: Eszterhás I.
(H), Dr. Kosa A. (Líbia) és Dr. Szentes Gy. (Ni
géria).
A. KL1MCHOUK, D. LOWE, A. COOPER, U.
LAURO (1997): Gypsum Karst of the World. (A
világ gipszkarsztja). Az International Journal of
Speleology kongresszusi kiadása. Hézagpótló
munka a gipszkarszt-irodalomban. A több szerző
által megírt fejezetek a gipszkarszt általános
kérdéseit tárgyalják a könyv első részében. A
második részben a világ és egyes országok (USA,
GB, F, D, E, I, UA, RUS, Kína stb.) gipszkarsztjai kerültek ismertetésre 300 oldalon.
Dr. Kása Attila

A NEMZETKÖZI SZPELEOTERÁPIAI SZAKBIZOTTSÁG HÍREI
A Nemzetközi Szpeleoterápiai Szakbizottság
(PCS-U IS) az évente megrendezésre kerülő mun
kaértekezletét ezúttal 1997. június 3-5. között a
Szlovák Környezetvédelmi Minisztérium szerve
zésében Besztercebányán tartotta.
A barlangterápiával és barlangklímával fog
lalkozó szakemberek 6 országból érkeztek, és
több mint 30 előadásban számoltak be az elmúlt
év munkájáról. Az előadói nap után következő
munkaülésen dr. Beate Sandri (Ausztria), a PCSUIS hosszú éveken át megbecsült elnöke lekö
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szönt elnöki tiszjéről, helyébe prof. dr. Svetozar
Dluholuckyt választották meg. A közép-európai
alelnöki teendőkre a tagság dr. Narancsik Páli
(Szlovénia), a keleti régióban dr. Jaroslav
Chonkai, valamint a titkári teendők ellátására és
nemzetközi kapcsolattartásra Vanja Debevecet
(Szlovénia) választotta meg. Az MKBT Barlang
klimatológiai és Terápiái Szakbizottsága Stieber
J ó zsef részvételével képviseltette magát.
Stieber József

