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ÚJABB KARSZTOK ÉS BARLANGOK KERÜLTEK A VILÁGÖRÖKSÉG
LISTÁRA

Az UNESCO 1997. decemberében felvette a 
Világ Kulturális és Természeti Öröksége listára 
Hallstalt és a Dachstein vidékéi. Hallstatt település és 
környéke az emberiség kultúrájának 4500 éves 
hagyatékát őrzi. A világhírű Sírmező ásatása során a 
helységről elnevezett hallstatti kultúra leletei, emlékei 
kerültek elő. A világ legrégebbi, már a kelták által 
művelt — ma már modem siklóval elérhető — 
sóbányájában a korábbi évszázadok bányaművelési 
technikáját, módszereit, eszközeit szemlélheti meg a 
látogató. A település múzeumában a sóbányászat 
történetét bemutató kiállítás, és a Sírmezö szenzációs 
leletei tekinthetők meg.

A Dachstein 3000 m-ig emelkedő magashegyi 
karsztja mind felszíni, mind felszín alatti természeti 
szépségekben gazdag. A drótkötélpályával elérhető 
Krippenstein (2100 m) környékén karszttanösvény vé-

ALCADI ’98

1998. május 25-31. között került sor a 
szlovákiai Liptószentmiklóson (Liptovsk^ MikuláiS), 
a Balázs Dénes kezdeményezésére 1992-ben 
Budapesten megindított, az Alpok, a Kárpátok és a 
Dinaridák (Alps, Carpats and Dinarides) térsége 
kutatástörténetével foglalkozó nemzetközi talál
kozók újabb rendezvényére. Az azóta kétévenként 
más-más országban megtartott és egyre nép
szerűbbé. látogatottabbá váló szimpóziumsorozat 
negyedik rendezvényén 11 országból 50 résztvevő 
volt jelen, köztük 6 magyar.

gigjárásával, és nyomtatott ismertető segítségével pil
lanthatunk be a karszt különleges felszíni forma
világába. A drótkötélpálya középső állomása a ki
indulása az idegenforgalmi barlangoknak. Itt előbb a 
színvonalas barlangmúzeumban kapunk tájékoztatást a 
barlangok keletkezéséről és kutatásáról (többek között a 
Mammut-barlang térbeli makettjével és diaporámával). 
Az innen 15 perces sétával elérhető 50 km-nél is 
hosszabb Mammut-barlangban 1 km-es idegenforgalmi 
utat építettek ki. A vele szemben emelkedő hegy
oldalban nyíló Óriás-jégbarlang az Alpok egyik 
legnevezetesebb látványossága. Az 500 m-es
látogatóútvonalon a barlangi gleccserek, jéghegyek 
látványa nyújt felejthetetlen élményt. De ugyanez a 
terület rejti Ausztria legnagyobb barlangját, a 85 km 
hosszú Hirlatz-barlangot is.
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SZIMPÓZIUM

Az elhangzott, a témakör széles spektrumát 
átölelő 31 előadás között a magyar résztvevők az 
alábbiakkal szerepeltek:

Dr. Dénes György: A középkori „Munuhpest”, 
mai nevén „Kölyuk”, Szlovákia első, írásban említett 
barlangja

Eszlerhás István: Magyarországi nemkarsztos 
barlangokhoz kapcsolódó mondák

Hazslinszky Tamás: A barlangok elektromos 
világításának kezdetei
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Székely Kinga: Egy népszerű múlt századi 
hetilap (Vasárnapi Újság) barlangismertetései

Takácsné Bolner Katalin: Barlangi ásványok és 
képződmények leírása a Kárpát-medencében a 20. 
századig

A szimpózium programját az erre az al
kalomra megnyitott kiállítások (az ALCADI- 
szimpóziumok története, barlangi festmények, bar
langok bélyegeken, Bucholtz-ok munkássága), vala
mint történeti jelentőségű barlangok (Deményfalvi- 
jégbarlang, Bentková-barlang, Bélai-barlang, a 
lebányászott Dreveniki-barlang helye, Jászói-

barlang, Szilicei-jégbarlang, Ochtinai-aragonitbar- 
lang, Dobsinai-jégbarlang) megtekintése egészítette 
ki az előadóülések között szervezett félnapos ill. 
egész napos kirándulások keretében.

A szimpózium egész napos utókirándulásán 
lehetőség volt a szintén történeti jelentőségű Haligoczi- 
barlang (Dunajec) meglátogatására is.

Az előadásokat a Slovensky Kras 1998. évi köte
teként megjelent kiadvány tartalmazza.

Hazslinszky Tamás

Az ÁLCÁD! '98 résztvevői a liptószentmiklósi Természetvédelmi és Barlangtani Múzeum udvarán

BESZÁMOLÓ A 11. NEMZETKÖZI BARLANGTERÁPIAI 
SZIMPÓZIUMRÓL

Az UIS 11. Nemzetközi Barlangterápiai Szim
póziuma, valamint az ahhoz kapcsolódó szakbizottsági 
ülés 1999. szeptember 23—26. között a csehországi 
Zlaté Hory-ban került megrendezésre. A konferencia 
helyszíne a városban működő gyermekszanatórium volt.

A rendezvényen 10 országból több mint hetve
nen vettek részt. Magyarországot 5 regisztrált résztvevő 
(dr. Csige István, Fleck Nóra, Stieber József, Szitányi 
Zsuzsa, dr. Tóth Judit) képviselte. A szimpózium során 
32 előadás hangzott el, ebből magyar részről 3.

Dr. Csige István a barlangi radonsugárzásról, 
Szitányi Zsuzsa a Ferenc-hegyi-barlangban gyerme

kekkel folyó sportterápiáról, dr. Tóth Judit a Baradla- 
barlangban folytatott élettani vizsgálatok érté-keléséröl 
tartott előadást, illetve mutatott be posztert.

A konferencia keretében a résztvevők megtekin
tették a Zlaté Hory-ban folyó terápiás kezelések helyszí
nét egy felhagyott bányatáróban.

A rendkívül színvonalas rendezvény zárásaként 
a szakbizottság soros ülésén a jelenlévők Magyar- 
országot kérték fel a 2001-ben esedékes következő 
konferencia megrendezésére.

Fleck Nóra
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VILÁGÖRÖKSÉG BEMUTATÓ

A bécsi Természettudományi Múzeumban 1999. 
október 23-24-én a három (négy) szomszédos ország 
(Ausztria, Szlovénia és Magyarország/Szlovákia barlangi 
Világörökségének (Hallstatt/Dachstein — Skocjani-barlang 
— Aggteleki- és Szlovák karszt barlangjai) bemutatását, és 
a Világörökségbe felvett ill. felveendő területek általános 
problémáinak megvitatását célzó rendezvényre került sor.

Az általános problémák témakörében elhangzott 
előadásokból kiemelendő, hogy a Világörökségbe való 
felvétel iránt egyre többen folyamodnak, szinte divattá 
kezd válni, aminek indítéka nagyon sok esetben nem a 
kulturális vagy természeti értékek tényleges megőrzése 
iránti igény, hanem az, hogy a Világörökség 
emblémájának birtokában és annak vonzerejével az 
illető terület, táj vagy település idegenforgalmának, s 
ezzel bevételeinek növekedését remélik.

Egy másik probléma, hogy egyes, leginkább al
pesi, magashegyi környezetű területek, ill. az itt 
működő vállalkozások nem vagy nehezen mondanak le 
a gazdasági előnyöket jelentő egyéb beruházások (víz
erőművek, sífelvonók és sípályák stb.) megvaló
sításáról, ami pedig a természeti Világörökségbe való 
felvételt kizárja. Szélsőséges példa: egyes települések 
ill. vállalkozások egy esetleges Világörökségbe való 
felvétel esetén az így kieső haszon helyett évi 
rendszeres kártérítést követelnének az UNESCO-tól!

Az osztrákok -  mint házigazdák -  részletes tájé
koztatást adtak hazájuk meglévő és tervezett Világörök
ségeiről. Eddig 4 területük lett a Világörökség része: 
Schönbrunni kastély és park (1997), Salzburg városköz
pontja (1997), Hallstatt és Dachstein (1998) és a 
Semmeringi vasút, mint a világ első magashegyi

vasútvonala (1999). Tervezik és az előterjesztés 
előkészületei folynak Wachau-nak a Világörökségbe 
való felvételére. Részletesebben elsősorban a hallstatti 
kultúra leleteiről, a történelmi sóbányában folytatott 
kutatásokról, valamint a Dachstein-Óriás-jégbarlangban 
folytatott vizsgálatokról hangzottak el előadások, 
melyek zárásaként a sóbányában talált ételmaradékok 
vizsgálata alapján rekonstruált kelta kori étket (bab, 
gersli, disznó- és juhláb) szolgáltak fel a résztvevőknek.

A népes szlovén delegáció bemutatkozásából ér
demes kiemelni, hogy a barlang eddigi idegenforgalmi 
vállalat általi üzemeltetése helyett létrehozták a Skoc
jani-barlang Regionális Parkot, mely egyrészt az eddigi
eknél céltudatosabban igyekszik „eladni" a barlangot és 
környezetét (sokféle prospektus, kiadvány, képeslap 
stb.), másrészt foglalkozik a barlang védelmével, meg
őrzésével és kutatásával is. Propaganda-tevékeny
ségüknek jó példája, hogy az előadások után a karszton 
termelt sonkával és „karszt-borral” vendégelték meg a 
résztvevőket.

A magyar delegáció (Takácsné Bolner Katalin a 
Barlangtani Intézet, Salamon Gábor és Gruber Péter az 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság részéről) 2 elő
adásban mutatta be a terület barlangjait szóban, diákon 
és egy videofilmen, amit a ma már színvonalasnak 
mondható szóróanyagok egészítettek ki.

Az osztrákok kezdeményezték e három barlangi 
Világörökség közös, összehangolt propagálását, hiszen 
nincsenek egymástól elérhetetlen távolságra, különösen, 
ha a tengerentúli látogatók mércéjével mérjük.

Hazslinszky Tamás

127


