
BARLANGNAPOK
A Társulat hagyományos Barlangnapját 1998-ban a 

Budapesti Triász Barlangkutató Szakosztály és a 
Budapesti Természetbarát Sportszövetség rendezte június 
26-28. között Aggteleken.

A rendezvényen minden eddigi rekordot 
megdöntve 614 fő regisztráltatta magát. A rendezvény 
helyszínén tartózkodók száma azonban a becslések 
szerint az 1000 főt is megközelítette. A regisztrációs 
díj fejében a résztvevők a szállásköltségen, a szombat 
esti vacsorán túlmenően a környék barlangjainak 
áttekintő térképét, kitűzőt és a Baradla-barlangba 
szóló belépőt is kaptak. A 3 nap alatt a környék 12 
barlangjában 1800 fő túrázott.

A Marcel Loubens Kupáért folyó barlangversenyben 
az alábbi eredmény született:

l. hely: BEAC-Papp Ferenc csoport csapata: Elekes 
Balázs, Hlavács Judit, Huber Kilián

II. hely: Szabó József csoport csapata: Hegedűs 
András, Kunisch Péter, Kucsera Márton

m. hely: Papp Ferenc-FTSK csoport csapata: 
Hlavács György, Szabó Lénárd, Zsólyomi Zsolt

Az 1999. évi Barlangnapot ugyancsak a Budapesti 
Természetbarát Kör Triász Barlangkutató Szakosztálya 
rendezte. A rendezvény helyszíne a Bükk hegységben, a 
Sebes-víz Panzió területén kialakított táborhely volt. A 
regisztrált résztvevők száma az előző évi rekordot meg 
sem közelítve 200 fő körül mozgott.

A Marcel Loubens Kupáért kiírt barlangverseny 
helyszíne a Létrási-vizes-barlang volt.

Fleck Nóra

BARLANGKUTATÓK SZAKMAI TALÁLKOZÓI

A Barlangkutatók Szakmai Találkozójára 1998-ban no
vember 6-8. között került sor a Miskolci Egyetem falai 
között. A pénteki érkezés után a tulajdonképpeni program 
szombaton kezdődött. Dr. Hevesi Attilának, a Társulat el
nökének hivatalos megnyitóját követően került sor dr. 
Dénes György tiszteletbeli elnök köszöntésére 75. 
születésnapja alkalmából. Ezt a Cholnoky Jenő karszt- és 
barlangkutatási pályázat ünnepélyes eredményhirdetése 
követte.

A rendezvény keretében 23 tudományos előadás és 
vetítettképes élménybeszámoló hangzott el, illetve 5 posz
ter került bemutatásra. Szombaton este nagy érdeklődés 
mellett zajlottak a videofilmvetítések.

A rendezvény programjait 105 regisztrált résztvevő 
nézte, illetve hallgatta végig.

1999-ben a Barlangkutatók Szakmai Találkozójára 
november 5-7. között Tatabányán a Szabó József Városi 
Középfokú Kollégiumban került sor. A regisztrált részt

vevők száma 120 fő volt, akik már érkezéskor kézhez 
kapták a rendezvény kiadványát, amely 19 előadás 
összefoglalóját tartalmazta. A kiadványhoz a szervező 
Gerecse Barlangkutató Egyesület ajándékaként a 
Denevérek védelmében cirnü színes prospektust is minden 
résztvevő megkapta.

A hivatalos program november 6-án, szombaton reg
gel kezdődött dr. Korpás László elnök megnyitójával, 
majd Börcsök Péter főtitkár adott tájékoztatást a Társulat 
közelmúltban lezajlott székhelyváltoztatásáról.. Ezután dr. 
Dénes György tiszteletbeli elnök adott átfogó történeti át
tekintést a Társulat korábbi irodáinak sorsáról. Ezt köve
tően került sor a Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási 
pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére és a díjak 
átadására. A díjakat Székely Kinga a Természetvédelmi 
Hivatal Barlangtani Osztályának vezetője adta át.

A rendezvény keretében 18 tudományos előadás, 
illetve élménybeszámoló hangzott el, valamint 12 posztert 
is megtekintettek az érdeklődök.

Az esemény — a szervezők munkájának köszönhe
tően — nagy sajtóvisszhangot kapott, így többek között a 
Komárom-Esztergom Megyei Hírlap, a Komárom-Esz- 
tergom Megyei 24 óra, valamint a tatabányai Közösségi 
Televízió is foglalkozott a rendezvénnyel.

Vasárnap a szervezők rövid terepi programként 
földtani-barlangtani kirándulást szerveztek a Kálvária
hegy eocén-triász feltárásainak és karsztos képződmé
nyeinek bemutatására.

Fleck Nóra

BARLANGHANGVERSENYEK A BARADLÁBAN
Az előző évek sikerei alapján 1998-ben (július 25— 

26-án) mind a helyszínt illetően, mind műfajilag 
kibővített programmal rendeztük meg a baradlai

hangversenyeket. A hagyományos Hangverseny-termi 
nagyzenekari koncertek mellett a barlang jósvaföi 
Óriások-termében az első nap (szombat) délelőtt Steve
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Taylor-Szabó Hándel, Mozart, Purcell, Bach, Beethoven, 
Webber stb. müveiből összeállított pánsip-hangversenyét 
hallgatta meg a rendelkezésre álló helyeket zsúfolásig 
megtöltő közönség. Másnap ugyanitt a Budapest Klarinét 
Quartett Paganini, Csajkovszkij, Bartók, Fischer, 
Francaix, Brahms, Rimszkij-Korszakov müveit adta elő.

Az aggteleki Hangverseny-teremben mindkét napon 
délután megtartott koncertek -  a Kesselyák Gergely 
vezényelte Sinfonietta Hungarica zenekar által előadott -

műsorán Beethoven: Egmont nyitány, Smetana: Moldva 
és Csajkovszkij: Olasz capriccio c. zenemüve szerepelt, 
melyek a barlang kiváló akusztikájának is köszönhetően 
nagy hatással voltak a nagyszámú közönségre, mint 
ahogy a már hagyományos ráadásszám -  Grieg: A hegyi 
király barlangjában (a Peer Gynt-ből) -  is. Ez utóbbiról 
jegyezte meg az egyik zenekari tag: Grieg ezt egyenesen 
ide írta.

Hazslinszky Tamás

SUBCITY '98
Beszámoló a „Barlangok Városok alatt” nemzetközi konferenciáról

Társulatunk 1998. október 5—9. között rendezte meg 
a Barlangok városok alatt (Subcity ’98) nemzetközi 
konferenciát. A rendezvénynek a MTESZ Budai Technika 
Háza adott otthont.

Dr. Dénes György elnöki megnyitó előadása után a 
41 regisztrált résztvevő közül mindössze nyolcán érkeztek 
külföldről (5 amerikai. 1 angol. 2 osztrák). A konferencia 
keretében 29 szakelőadás hangzott el nemcsak a 
természetes barlangjáratok, hanem a városok alatt húzódó 
pincerendszerek problémakörét is felölelve. Ezek a „Sub
city '98. Barlangok városok alatt" című kétnyelvű (ma
gyar és angol) társulati alkalmi kiadványban jelentek meg.

A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy
— a városok alatti barlangokat és üregeket a felettük 

lévő urbanizálódott térszínt és az azon található 
létesítményeket kedvezőtlen kölcsönhatások veszélyeztetik, 
melyeket csak tudatos természet-, barlangvédelmi, ill. 
tervszerű városvédelmi intézkedésekkel csökkenthetünk.

— a városok alatti barlangok és üregek védelme, a bar
langok és környezetük zavartalan együttélése csak mind
azon szakemberek együttműködésével biztosítható, akik 
tevékenységükkel hatással lehetnek erre az össze

függésrendszerre (geológusok, hidrológusok, fizikusok, ön- 
kormányzati szakemberek, városépítők, régészek, műem
lékvédők, geodéták, geofizikusok, barlangkutatók stb.).

Mindezek ismeretében a konferencia résztvevői 
javasolták:

— hogy az UIS „Urbanizáció a karszton” munka
csoportja tevékenységi körét terjessze ki — önálló 
részterületként — a városok, ill. lakott területek alatti 
barlangok és üregek problémakörére;

— hogy 2000-ben a munkabizottság ülését Magya
rországon. a területe alatt nagy kiterjedésű barlang- és 
üreghálózattal rendelkező Tapolca városában rendezzék 
meg. Ezt a javaslatot a város vezetése és a barlangok 
kutatásában érdekelt szervezetek is támogatják.

A tudomány os előadások mellett terepi programokra és 
kikapcsolódásra is jutott idő. A budapesti idegenforgalmi 
barlangok megtekintése mellett a résztvevők felkeresték a 
Malom-tó forrását, valamint a vele táplált Lukács-fürdőt. A 
Rózsadomb és környékét ábrázoló régi térképeket tekin
tettek meg az Országos Széchenyi Könyvtárban. Meg
látogatták a budafoki Barlanglakás Emlékmúzeumot, vala
mint a Gellért-hegyi-barlangot (Sziklakápolnát) is.

A Vár-barlangban tett látogatás alkalmával a Budapest I. 
kerületi önkonnányzat nevében dr. Katona Tamás polgár
mester köszöntötte a résztvevőket, s adott számukra fogadást.

A konferencia résztvevői a budafoki Barlanglakás 
Emlékmúzeumban
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A konferencia résztvevői egésznapos kirándulást 
tettek a Tihanyi-félsziget érintésével Tapolcára, ahol a 
Tapolcai-tavasbarlang és a Kórház-barlang megtekintése 
szerepelt a programban. A nap végén Tapolca város 
önkormányzata és a Bakonyi Bauxitbánya Rt. borkós
tolással egybekötött fogadásra hívta meg a vendégeket.

A konferencia központi rendezvényeit a Budafok Vin 
pincéjében tartott kellemes hangulatú búcsúfogadás zárta.

A konferenciát követően a mindössze egy mikro- 
buszra zsugorodott érdeklődök háromnapos utóki

ránduláson vettek részt, amelynek keretében az 
Aggteleki-karszt és a Bükk felszíni és felszín alatti 
nevezetességeivel ismerkedtek.

A konferencia alkalmából Társulatunk — Budapest 
Főváros Önkormányzatának támogatásával — szín
vonalas 64 oldalas, számos ábrával és színes fényképpel 
illusztrált kiadványt jelentetett meg „Budapest, Cave 
Capital” címmel.

Fleck Nóra

A SOLYMÁRI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

A Solymári Bizottság 1998-ban a Solymári-ördög
lyukban történő vezetések terén gyenge évet zárt. Ennek 
legfőbb oka az időjárásban keresendő, hiszen a május 1— 
október 12. közötti bemutatási idényben szinte minden 
hétvégén esett az eső, ami rendkívüli módon csökkentette 
a látogatottságot. így aztán mindössze 731 látogatót

szerepel statisztikánkban (172 fo a rövid. 559 fő a hosszú 
túrán vett részt), s így az első évünkkel azonos 
látogatottságot értünk el. Ezzel együtt az elmúlt 5 évben 
összesen 5545 látogató ismerte meg vezetésünkkel a 
barlangot.

Hazslinszky Tamás

A Solymári-ördöglyuk látogatottsága az elmúlt 5 évben
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