SZEMLE
AZ ANTRO DEL CORCHIA BEJÁRÁSA
2000. augusztusában az FTSK és a Papp Fe
renc csoportok résztvevői: (Bende Bea, Borzsák
Sári és Veronka, Petró Ildikó és Enikő, Susztek
Andrea, Kántor Zsolt, Kovács Ferike, Ligety
Márton, Salamin Pál, Zsólyomi Zsolt) közös túrát
tettek Olaszország legnagyobb összefüggő bar
langrendszerébe, a Complesso Fighiera-FarolfiAntro del Corchia-barlangba.
Közel 50 km-es járatait és az 1215 m-es
mélységet igen vonzónak találtuk.
Olaszország legmélyebb és leghosszabb bar
langja a híres carrarai márványbányák között ta
lálható, az Apuanei Alpokban. A három összekö
tött rendszer bejáratai komoly távolságokra van
nak egymástól. Ezért a legismertebb rész: az
Antro del Corchia barlangszakasz bejárására
összpontosítottunk. A két természetes bejárat
mellett, a barlang körfolyosójának látogathatóvá
tételére nagy tárót hajtottak épp ottjártunkkor.
Tábonmkat a mesterséges bejárat közvetlen
szomszédságában állítottuk fel. A tábortól 15
percre található Buca del Serpente bejáratot gyor
san megtaláltuk. E közben találkoztunk angol bar
langászokkal, egyből meg is beszéltük, hogy a
végponti túrát közösen tesszük meg. Ok beszere
lik az aknákat, mi kiszerelünk. A túra a Buca d ’
Eolo és a Corchia végpontja között, 675 m szintkülönbséget ér el. Tökéletes túraleírással zsebünk
ben, könnyű, 12 órás túra során változatos
járatokat nézhettünk meg.
A járatban található fix kötelek és nittek rossz
állapotúak, kivéve a Buca d ’ Eolo és a Buca del
Serpente bejáratok között, itt kötél lehúzásra is
alkalmas standok vannak kialakítva. Az alsóbb
járatok vizesek és szépek, érdemes egy külön
túrát szervezni a Ramo del Fiume oldalágba.
Lelkes csapatunknak nagyon tetszett a
barlang és környéke. Sajnos kevés időnk volt
a felszíni bejárásra. Precíz leírásunknak kö
szönhetően, gyorsan és hatékonyan tudtuk
véghezvinni a kitűzött célt. M indenkinek
ajánljuk a barlangot, ideális célpont lehet még
sok csoportnak, megéri az 1000 km kocsikázás.
Térképet a barlangról terjedelm e m iatt nem
tudunk közölni, de szívesen adunk egyet, ha
valam elyik csoport kedvet k apott a kellem es
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túrára. Az alábbiakban a barlang túraleírásának
fordítását adjuk közre.
Z sólyom i Z solt

Bejáratok elérése
Buca del Serpente (930 m): Levigliani falut
elhagyva a Monte Corchia márványbányái felé
haladó makadám úton kell haladni, egészen a 9-es
számú turistaútig, ami a Rifugio del Freo felé
megy, Foce di Mosceta irányába. Az ösvényen az
első meredek bevágásig (Canale déllé Volte) kell
haladni. A barlang bejárata kb. 30 méterrel a
turistaút felett van a bevágás aljában.
Buca d’Eolo (1100 m): az előző leírás sze
rinti utat kell követni egészen addig, míg az első
épületek meg nem jelennek. Az út majdnem min
dig le van zárva (sorompó) az épületek előtt. Az
utolsó építmény után a márványtömbök szállítá
sára alkalmas, helyenként törmelékes utat kell kö
vetni, amely jobbra felfelé tart. A bejárat mere
dek lejtőn található, ami a márvány útjának kb.
felénél helyezkedik el. Érdemes egy vizet szállító
csövet követni, ami megközelíti a bejáratot.
III-IV. bejárat: érdemes a Foce di Mosceta-i
turistaház felé menni azon a gerincen, ami a Mon
te Corchia felől jön. Egy természetesen kialakult
kőhídig kell menni, ami kevéssel a gerinc alatt
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található a tenger felőli oldalon. A kőhíd alatt pár
méterrel sárga jelzések vannak, aminek a köze
lében 2 nitt van, melyek a IV. bejárathoz visznek.
A bejárat falban nyílik, mintegy 60 m-rel mélyeb
ben. A III. bejárat kb. 30 m-rel lejjebb van.
Ú tleírások
Mivel a Monte Corchia hegyének föld alatti
rendszere elég összetett, ezért a leírás több
részből áll, különböző túraútvonalakat mutat be.

Buca d ’ Eolo b e já ra tá tó l a végpontig
Ez az az útvonal, melyet a feltárók követtek,
és mind a mai napig az egyik legkedveltebb út
vonal a Buca d'Eolo és a Buca del Serpente
bejáratok közötti átmenő túra.
A bejárat után kb. 70 m hosszú mesterséges
járat visz egy tágas, laposodó járatba. Ez a járat a
barlang legrégebben ismert szakasza, melyet mos
tanság „Első útvonal”-ként emlegetnek. Ezt az
ágat fedezte fel Simi 1841-ben. Ez a folyosó 250
m-t halad előre, mígnem járhatatlanná vált a ku
tatók számára. Jobbról nyílik egy leszakadás,
mely széles folyosóba visz, aminek a végén egy
teremben hatalmas kőtömbök vannak. A terem
ellenkező oldalából nyílik egy hosszú, széles,
fosszilis folyosó (Canyon), mely kb. fél kilométer
után a Pozzacchione aknához visz. A jól észre
vehető kereszteződésnél balra kell tartani. A
Pozzacchione 50 m mély, az aljától számított 10
m-en van egy megosztás. Ezután jön egy kis 7 ro
es akna, ami a Salone Maranesi-be (2-es pont)
visz, ahonnan törmelékek között halad tovább a
járat egészen a Scivoli (csúszda) elejéig. Itt 40 mes állandó kötél van, ami segíti a közlekedést.
Meredek, elég jellegzetes letörések ezek, melyek
a Pozzo déllé Lam e 22 m-es aknájához visznek.
Ezt 7 m-es ereszkedés követi, mely a Pozzo del
Portello aknához megy. Itt szép 30 m-es szabad
ereszkedésre van lehetőség. A továbbhaladást elő
segítő jelek mutatják az utat széles járatokon vé
gig, majd 8 m-es ereszkedés után jö n a Campo
Base. Az első kutatók ezt a helyet választották
bivaknak a kényelem és a víz közelsége miatt.
Ezután jön a Galleria déllé Stalattiti cseppköves
folyosója, ami tágas járatba torkollik, ahol elő
ször lehet a víz hangját hallani (3-as pont). Egy
meredek lejtő visz a 30 m-es Pozzo della Gronda
akna tetejéhez, megjelenik a víz is vízesés for
májában, és innen egészen a végpontig követi az
utat. A Pozzo della Gronda alatt a barlang mor
fológiája megváltozik; aktívvá válik, a járatok
m ár nem olyan tágasak, de szűknek sem
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mondhatóak. Több könnyebb lemászás után van
egy 7 m-es és egy 12 m-es akna, egészen a 42 mes Pozzo a d L aknáig.
Lefelé haladva rövid lemászások következ
nek, amik közül két 5 m -est érdemes beszerelni.
Ezután a járat kiszélesedik és a szifontóhoz
(Lago-Sifone) vezet, amiből a Fiume Vidal szü
letik, aminek eddig csak a mellékfolyóját követte
a járat. A folytatás balra van, amerre a víz is
megy. A feltárók a folyó útját követték, amihez
csónakokra volt szükségük. Azonban létezik egy
kerülőút is. Az első mély tótól jobbra állandó kö
tél van beszerelve, hogy a felső tágas, fosszilis
járatba fel lehessen mászni. Ez a járat később
visszacsatlakozik egy 15 m-es ereszkedéssel a fő
járatba. Innentől kezdve a járat és a víz útja már
nem válik el. Kisebb letörések és vízesések je l
lemzik a lefelé haladást, mígnem a víz egy csepp
köves terem hasadékában eltűnik. Az utolsó sza
kasz beszerelésre kerülő aknái sorrendben a kö
vetkezők: P10, P5, P7, P12, ezen kívül érdemes
még tartalékkötelet vinni.
A Buca d ’Eolo—végpont túraútvonal besze
relésre kerülő aknái sorrendben: P50 (Pozzac
chione), P7, P22 (Pozzo déllé Lame), P8, P30
(Pozzo del Portello), P8, P30 (Pozzo della
Gronda), P7, P12, P42 (Pozzo a d L), P5, P5, P5
(fix kötél felmászásra), P15, P5, P10, P10, P5, P7,
P12.
A Buca del Serpente b e já ra ttó l a Ramo del
Fiume-ág végpontjáig
A Buca del Serpente bejárattól a 20 m-es
Pozzo Empoli aknáig szűk kuszodák vezetnek
mintegy száz méteren keresztül. Az akna aljától
kezdve a járat törmelékes és erősen lejt (Galleria
Franosa), majd egy kevésbé meredek szakasz kö
vetkezik (Galleria degli Inglesi), amit mély aknák
szakítanak meg. A haladást elősegítendő, bal
oldalon fix kötelek (kötélhidak - a ford.) vannak
beszerelve. Ennek a szakasznak az első aknáját
(Pozzo Suzanne) a térkép 4-es ponttal jelöli. Ér
demes a járat felső részén haladni és a kitaposott
utat követni.
Ezután a járat jobban lejt és kavicsossá válik,
majd baloldalról a csepegő víz hangját lehet hal
lani. Egy lejtős, omladékos szakaszon lehet eljut
ni addig a baloldalon lévő felmászásig, ami a
Galleria déllé Stalattiti cseppköves folyosójához
vezet (A Galleria déllé Stalattiti folyosója a
találkozó pontja a Buca d ’Eolo és a Buca del
Serpente bejáratok felőli tú rá k n a k - Ford.) A
kavicsos lejtő után egy tágas, fosszilis járat követ

kezik, amely pár száz méter után kisebb-nagyobb
fel- és lemászásokkal jut el az aktív részbe (6-os
pont), a Fiume Marino Vianello-hoz.
A folyó jobb oldalán, magasan halad az út, a
régebbi vízszintek mentén, egészen a 38 m-es
Pozzo d e ll’Incontro aknáig. A folyó egy egyenes
hasadékban morajlik tovább kisebb lemászások
kal megszakítva, míg el nem éri a 35 m-es Pozzo
Elisabeth II. aknáját. Az akna aljától egy meander
tetején haladva lehet elkerülni a tavat, majd jön
két kisebb ereszkedés (Pl 1, P10), egy keskenyebb
szakasz és végül a 30 m-es Pozzo del Caos akna.
Érdemes úgy beszerelni, hogy ne a vízesésben
kelljen ereszkedni. A Pozzo del Caos akna aljától
balra felfelé indul el egy nagy omladék, aminek a
tetejéből kuszoda ereszkedik meredeken az ág
utolsó nagyobb aknájához, a 35 m-es Pozzo
D avanzo-hoz (20 m-t ki lehet mászni az aknából).
Az akna alján ismét megjelenik a víz, majd
lemászások és kisebb tavak után a túra eléri a
Logo Paola-t, vagyis az ág végpontját, a szifont.

A Buca del Serpente-Ram o del Fiume vég
pontja túraútvonal beszerelésre kerülő aknái sor
rendben: P l 8+4 (Pozzo Empoli), P38 (Pozzo
d e ll’I ncontro), P10 (száraz időben kimászható),
P5, P12, P35 (Pozzo Queen Elisabeth II.), P l 1,
P10, P30 (Pozzo del Caos), P35 (Pozzo Davanzo), P12, P8, P5.

Megjegyzések:
A felsorolt bejáratok a rendszer alsó bejáratai,
a levegő kb. 7 °C. Erős esőzések idején a Ramo
del Fiume ág és a Fiume Vidal végpont felé eső
része nem ajánlott, mert problémák adódhatnak.
A barlang a könnyű megközelíthetőség és a
kiváló adottságok m iatt nagyon kedvelt túracél. A
sok látogató már eddig is hagyott maga után
szemetet, főleg a barlang főágaiban és a Buca del
Serpente-Pozzo della Gronda szakaszban, ezért a
barlang tisztasága megóvása érdekében mindenki
hordja ki saját szemetét!
Forrás: Sivelli M ichele-Vianelli Mario: Az
Apuanei Alpok barlangjai, Bologna, 1982
Fordította: Pereszlényi Dalma

AGGTELEK KISMONOGRÁFIA
A G G T E L E K — a M agyar állam alapításának 1000. évében címen a 2001. július végi aggteleki
falunapokra jelent meg a község földrajzi-természeti képét és föld alatti csodáit, azután a település
történetét, valam int néprajzát bemutató kismonográfia. A földrajzi fejezeteket dr. Jakucs László írta, a
településnek a Baradlával összefonódott történetét dr. Dénes György dolgozta föl, a község népének
életét, szokásait, néprajzát Bódis Istvánná, Janka Irma mutatja be sokoldalúan. A kötetet Borzsák Péter
és Dénesné Lustig Valéria, meg több más fotós képei illusztrálják.
Az Aggtelek község önkormányzata által kiadott és a millenniumi kormánybiztosi iroda meg az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága támogatásával megjelent kötetből az önkormányzat a község
minden családjának egy-egy példányt ajándékba adott.
A könyv bemutatójára 2001. július 20-án, a falunapok megnyitója keretében került sor, ahol a
szerzők és fotósok a község lakosainak dedikálták is könyvüket.
Másnap a Jakucs és a Dénes házaspár együtt látogattak el a jósvafői tájházba, a Falumúzeumba,
ahol Szablyár Péter fogadott bennünket szeretettel.
Akkor még egyikünk sem sejtette, hogy Jakucs László barátunk karácsonykor m ár nem lehet
közöttünk. Az Aggteleken és Jósvafőn eltöltött két felemelően szép nap volt a Béke-barlang fölfe
dezőjének búcsúja az Aggteleki-karszttól.
D. Gy.
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ALCADI 2000
Az Alpok, a Kárpátok, a Dinaridák és az álta
luk körbezárt térség karsztjainak, barlangjainak az
első világháborúig terjedő kutatásával foglalkozó
nemzetközi tudomány-történeti konferencia, azaz
az ALCADI megrendezésére - dr. Balázs Dénes
kezdeményezésére - első ízben 1992-ben, Buda
pesten került sor a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és a Barlangtani Intézet közös
szervezésében. A kezdeményezés és a rendezvény
sikerét, a regionális kutatástörténeti együttmű
ködés iránti igényt mi sem bizonyítja jobban,
minthogy annak zárásaként a résztvevők az UIS
Tudománytörténeti Bizottságán belül külön
ALCADI-munkacsoport alakítását határozták el, a
Bécsi Barlangtani Intézet pedig felajánlotta a
következő konferencia megszervezését; s azóta az
ALCADI az európai szpeleológiai rendezvénynaptár kétévenként rendszerességgel ismétlődő
eseményévé vált. Az ausztriai Semriachban meg
rendezett ALCADI ’94 után az 1996. évi ren
dezvény helyszíne Postojna (Szlovénia) volt,
1998-ban pedig Liptószentmiklóson (Szlovákia)
szerveztek újabb nagysikerű konferenciát.
A 2000. évi, ötödik ALCADl-konferencia
megrendezését a Horvát Barlangkutató Szövetség
(Hrvatski Speleoloski Savez) vállalta, ami május
24-28. között Zadarban került lebonyolításra. A
rendezvénynek a történelmi kikötőváros egyik
elegáns üdülőszállodája, a Hotel Kolovare adott
otthont, s itt történt a résztvevők elszállásolása is.
Az ALCADI-munkacsoport tevékenységébe csak
1996-ban bekapcsolódott horvátok más tekintet
ben is igyekeztek a lehető legtöbbet nyújtani a
résztvevőknek: volt ALCADI-emblémás póló,
sapka, konferencia-táska, jegyzetfüzet, toll és
egész napos hajókirándulás is; ám mindezekkel
arányosan a részvétel költségei is meglehetősen
borsosra sikeredtek. Ennek megfelelően a résztve
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vők száma az eddigi ALCADI-konferenciák kö
zül a legalacsonyabb volt: 9 ország (Anglia,
Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Horvát
ország, Magyarország, Olaszország, Svájc, Szlo
vénia) képviseletében összesen 35 fő volt jelen,
akik között hazánkat ez alkalommal - a Kör
nyezetvédelmi Minisztérium kiküldöttjeként egymagám képviseltem.
Az előadók egy részének távolmaradása ala
posan átalakította a konferencia első három nap
jára ütemezett előadóülések szakmai programját
is. A bejelentett 23 előadásból - amelyek össze
foglalóit a résztvevők a regisztrációkor kézhez
kapták - 10 elmaradt, az ezek helyét kitöltő újabb
előadások, videovetítések pedig az ALCADI
célkitűzéseivel és hagyományaival szemben fő
ként újabb kutatási eredményeket ismertettek, s
mai felvételeket mutatott be a konferenciaterem
előterét díszítő barlangi fotókiállítás is. Az elő
adóüléseken végül összesen 17 előadás hangzott
el angol, német illetve olasz nyelven; s minthogy
a rendezők által ígért tanulmánykötet kiadvá
nyunk nyomdába adásáig nem készült el, a fel
dolgozott témákról legalább cím szerint indokolt
itt tájékoztatást adni:
- Bozic, V.: Antik legendák a horvátországi Cavtat melletti Sipun-barlangról
- Buzov, M. et a l: A zadari „Libumija” barlangkutató klub 100 éve
-C alligaris, R.-Forti, F. Liberio, N.: A Trieszt

környéki karszt geomorfológiai térképe
- Calligaris, R -Forti, F.-Liberio, N.: G. : Stache
földtani térképe a modem digitális felvétel
tükrében
- Flack, J.: Korabeli fényképek a Lurgrotte-katasztrófáról
- Holzmann, H.: Steinberg metszetei (1758) a
Cerknicai tóról egy 1777-es naptár lapjain
- Klappacher, W.-Mais, K A Lamprechtsofen
(Lofer, Salzburg) feltárása a 19. században
-K ra n jc, A.: Az Anthron Társaság (1889-1911)
-L eg o vic, S.: A Modica Spilja kutatása
- Magas, D .-Suric, M.: Adalékok a Dugi otok
sziget barlangjainak megismeréséhez
- Mais, K.: A Kék-barlang (M ódra Spilja) a dalmáciai Bisevo szigetén és E. v. Ransonnet
szpeleológiai munkássága
- Nonveiller, G.: Egy barlanglakó Coeloptera-faj
felfedezése a Vranjaca-barlangban
- Rada, T.-eNonveiller, G.: A Vranjaca-barlang
feltárástörténete és régészeti kutatása
- Shaw, T. R.: Fortis nyomdokain - 19. századi
látogatók a dalmáciai karszton
- Takácsné Bolner K.: A denevérkutatások kez
detei a Kárpát-medence barlangjaiban
- Takácsné Bolner K.: Dalmáciai barlangokhoz
fűződő legendák Jókai M ór műveiben
- Tavagnutti, M.: G. F. Bianchini és a Timavofolyó föld alatti kutatásának kezdetei a tör
ténelmi Gorizia tartományban
A délelőtti és délutáni előadóüléseket köve
tően a konferencia résztvevői május 24-én és 25én este Zadar város múzeumát illetve a középkori
arany- és ezüst ötvösremekekből álló egyházi
gyűjteményt tekinthették meg; 26-án pedig a vá
rostól mintegy 50 km-re E-ra nyíló, idegenforgalmilag kiépített Cerovacke-barlangokban tettek
látogatást - itt, a szabadban felállított asztalok
mellett került sor a konferencia hangulatos záró-

A konferencia résztvevői
fogadására is. A két utolsó napra a rendezők két
közeli nemzeti parkba szerveztek kirándulást. 27én az ezernyi apró (esetenként alig 100 m át
mérőjű) szigetecskéből álló Komati Nemzeti Park
különleges világában hajókázhattunk, ahol a ko
pár sziklafelszínek látványosan gyűrt rétegsorai és
változatos karrformái a geológusok és geomorfológusok számára egyaránt igazi csemegét jelen
tettek; míg 28-án a Krka Nemzeti Parkban a név
adó Krka-folyó hatalmas mésztufagátakról alázú
duló híres vízeséseivel és a környező, asztallapsimaságú mészkőplatóba mélyen bevágódott szur
dokával ismerkedhettünk meg. Ugyanakkor saj
nos ezek a kirándulások csak a helyszínüket
tekintve voltak szakmai jellegűek: a látványon túl
részletesebb információk közreadását a szervezők
sem földtani-fejlődéstörténeti, sem geomorfoló
giai, sem pedig tudománytörténeti vonatkozás
ban nem ítélték szükségesnek.
A rendezvény keretében, május 25-én került
sor az UIS Tudománytörténeti Bizottságának
tárgyévi ülésére is, melynek döntése értelmében a
2002. évi, hatodik ALCADI-konferenciát Olasz
ország rendezi Gorizia városában.
Takácsné Bolner Katalin
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A Nemzetközi Barlangtani Unió 2001. évi,
XIII. kongresszusára - az előző, svájci világtalálkozón született döntés értelmében - most első
alkalommal a déli féltekén, Brazíliában került sor.
A földrésznyi ország fővárosában, Brasiliában
július 15-22. között zajló találkozó egyben a
rendező Brazil Barlangkutató Társulat (Sociedade
Brasileira de Espeleologia - SBE) 26. és a latin

ai

amerikai szövetség (Federación Espeleológica de
América Latina y del Caribe - FEALC) 4. Kong
resszusának is számított.
A találkozón az UIS 60 tagországa közül 43
képviseltette magát; ám a helyszínrejutási költ
ségek és az érdeklődés összefüggése - akárcsak a
Kínában tartott XI. kongresszus esetében - itt is
erősen érzékelhető volt: a budapesti illetve svájci
találkozók 1000 fő körüli, illetve 1600 fő feletti
rekordlétszámaival szemben a regisztrált részt
vevők száma mindössze 465 fő volt, s ennek kö
zel kétharmadát is maguk a házigazda brazilok
alkották. Rajtuk kívül 10 fő feletti delegáció csu
pán Franciaországból, az Egyesült Államokból,
Olaszországból, Svájcból és Ausztráliából érke
zett; több jelentős barlangos nemzet (így pl.
oroszok, ukránok, bolgárok) részéről senki sem
volt jelen; sőt még Ausztriát is - az eddigi
kongresszusok mindegyikén részt vevő egyetlen
barlangkutatóként - csak Hubert Trimmel kép
viselte. Az érthetően ugyancsak szerény magyar
delegációt Társulatunk társelnöke, Leél-Össy Sza
bolcs és Takácsné Bolner Katalin alkotta.
A rendezvénynek otthont adó metropolisz, az
Egyenlítőtől alig 16°-ra délre, a Brazil-felföldön
felépült Braziliaváros szinte ideális helyszínt biz
tosított annak lebonyolításához. A modern várostervezés kiemelkedő példájaként a Világ Kultu
rális Örökségének részét képező, kétmilliós fő
város klímája a 1100 m tszf. magasságnak kö
szönhetően kellemes (ami a kongresszus idején,
tehát a téli időszakban 22-25 °C-os nappali hő
mérsékletet jelentett), közbiztonsága egyedülálló
a dél-amerikai nagyvárosok között, szálláskíná
latában mindenki megtalálhatta az igényeinek (és
pénztárcájának) megfelelőt a kempingtől az öt
csillagos szállodáig; sőt, a közelében (azaz 7 0170 km-re, ami errefelé tényleg csak egy ugrásnyinak számít) még barlangok is találhatóak. A
helyszín tökéletességéhez egyedül a város „han
gulata” hiányzott. A tervezőasztalon megálmo
dott, és a hatvanas években felépült betonvilág
ugyanis a maga végletekig racionalizált voltával ahol az egymástól hatalmas füves térségekkel és
egyirányúsított gyorsforgalmi utak hálózatával el
választott különféle funkcionális blokkok (államigazgatási negyed, szállodanegyed, banknegyed,
lakónegyedek, stb.) szigorú egyveretűségét még
véletlenül sem töri meg valami oda nem illő elem,
mondjuk egy kirakat vagy kisvendéglő; ahol a
különféle felekezetek templomai egyazon utcában
állnak egymás mellett, a minisztériumok elhelye-
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zésére pedig katonás rendben sorakozó, 16 haj
szálra egyforma épület szolgál - valahogy túl
sterilre, falanszter-jellegűre sikeredett.
Azzal, hogy e környezet önálló esti prog
ramlehetőségeket nemigen kínál egy barlangász
számára, nyilván a rendezők is tisztában voltak: a
kívülről némileg elhagyott gyárépületre emlékez
tető, de belül a korszerű technika minden kellé
kével felszerelt Ulysses Guimaraes Konferenciaközpont a kongresszus hivatalos rendezvényei
mellett késő éjszakáig helyszínt biztosított a részt
vevők társadalmi igényei számára is. Az épület
hatalmas, expo-szerüen berendezett földszinti
csarnokában nemcsak a „szokásos” elemek, tehát
a regisztrációs pult (mosolygós lányokkal és fiúk
kal, akik között mindig volt legalább egy angolul
beszélő is), a poszter-bemutató, a SpeleoArt kép
zőművészeti- és fotókiállítás, illetve különféle cé
gek és szervezetek standjai kaptak helyet; hanem
posta, bank, VARIG (a brazil repülőtársaság)kirendeltség, és egy jókora alapterületű SpeleoBar
is, aminek az asztalaihoz persze nemcsak egy
kávéra, sörre vagy szendvicsre, de egy sima beA fö ld s z in ti kiá llító c sa rn o k e g y részlete

szélgetésre is oda lehetett telepedni. Panaszuk a
komolyabb étkezést igénylőknek sem lehetett: a
szárnyépületben lévő étteremben a kb. 1200 Ftnak megfelelő „kötelező fogyasztás” fejében min
denki annyit ehetett a bőséges és ízletes készétel-,
frissensült-,
salátaés gyümölcskínálatból,
amennyi csak beiéiért.
Az UIS kongresszusok hagyományos forgatókönyvét (vasárnap plenáris ülés és ünnepélyes
megnyitó, hétfőtől szombatig előadóülések és
szakbizottsági ülések egy szerdai kirándulónappal
tagoltan, szombat este bankett, vasárnap záró
közgyűlés) a párhuzamosan zajló Speleo Media
fesztivál hétfő esti megnyitója és péntek esti
díjkiosztója mellett ugyancsak több újszerű elem
színesítette. Házigazdáink szerda este egy jelleg
zetes brazil „Július-ünnepen” (amiről sajnos csak
a helyszínen derült ki, hogy szabadtéri rendez
vény, így a többség bizony fázott), csütörtökön
szamba-esten látták vendégül a résztvevőket, pén
tek délután pedig játékos barlangász-vetélkedőre
került sor - azaz igyekeztek mindent megtenni,
hogy jól érezzük magukat. Ugyanakkor néhány
stabil program a szokásostól meglehetősen elté
rőre sikeredett: az előadássorozatot tagoló egy
napos kirándulás például egy-egy busznyi csopor
tokban 8 különböző célpont felé irányult; a záró
bankettre pedig egy zsúfolt nyilvános étteremben
került sor, ahol nemhogy táncolni, de még az
asztalok között mozogni sem igen lehetett. A vá
roson belüli közlekedés kérdését viszont a szer
vezéssel megbízott profi rendezvényszervező cég
tökéletesen oldotta meg: az érkezőket már a repü
lőtéren különbuszok fogadták, s azok gyakor
latilag folyamatosan közlekedtek a szálláshelyek
és a kongresszusi központ, illetve a külső esti
programok helyszínei között.
A „Szpeleológia a harmadik évezredben:
karsztterületek fenntartható fejlődése” gondolat
körre épülő kongresszus tudományos programját
az Unió előző elnökének, Paolo Fortinak az
előadása nyitotta meg; aki a Föld túlnépesülése
kapcsán a karsztvizek és általában a karsztkutatás
jelentőségének felértékelődését, illetve a technikai
fejlődés ma még utópisztikusnak tűnő távlatait
(pl. szpeleológiai kutatások a Holdon) elemezte.
Az ezt követően négy és fél napon át zajló
szekcióüléseken összesen 199 szakelőadás hang
zott el az alábbi témakörök szerinti csoportosísításban: általános geoszpeleológia (63), barlang
védelem és idegenforgalom (47), feltáró kutatások
és feltárástechnika (40), archeológia-paleontoló
gia (19), bioszpeleológia (16) és barlangi búvár-
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kodás (14). A legjelentősebb érdeklődés a hall
gatók létszámát tekintve is az első három témakör
iránt volt; ám ezek közül a rendezvény nemzet
közi jellege csak a geoszpeleológiai szekcióban
nyilvánult meg: a másik kettőben szinte kizáró
lag dél-amerikai előadások szerepeltek - „termé
szetesen” spanyol nyelven. A tudományos prog
ramhoz a magyar résztvevők két, ásványtani té
májú előadással járultak hozzá (Leél-Össy Sza
bolcs: Új kristálybarlangok Magyarországon Beremend, Nagyharsány ill. Takácsné Bolner Ka
talin: A magyarországi barlangok ásványkivá
lásai). A rendezők azon újítása viszont, miszerint
nyomtatott formában csupán az előadások kivo
natait adták közre, azok részletes tartalmát pedig
CD-n biztosították a résztvevők számára, nem
aratott osztatlan sikert; s bár ígéret született a
kongresszusi tanulmánykötet pótlólagos kiadásá
ra, ez mindmáig nem történt meg.
A tudományos programmal egyidejűleg, a
kongresszusi központ konferenciatermében rende
zett Speleo Media fesztiválra a benevezett filmek
közül a bíráló bizottság összesen 19 alkotást ítélt
bemutatásra méltónak. Az első három díjat - ame
lyet stílusosan egy-egy gyönyörű, szoborszerű
ametiszt-csoport testesített meg — az olasz Tulio
Barnabei egy Fülöp-szigeteki expedíción készített
filmje, valam int a spanyol A. R. Vivancos és a
horvát Boris Watz alkotása nyerte el; itt magyar
résztvevő nem volt.
A Kongresszus záróközgyűlésének első napi
rendi pontjaként az elmúlt időszak kiemelkedő
eredményeinek elismeréseként létrehozott díjakat
adták át, melyeket ez alkalommal a publikáció
kategóriában a NSS által kiadott Speleogenesis
(szerzők:
Ford-K lim csuk-Palm er-D reybrodt)
könyvnek; feltárás kategóriában pedig az ukránok
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által elért 1700 m-es mélységi rekordnak ítélték
oda. A következő napirendi pontokként a tagor
szágok képviselői egyhangúlag elfogadták a 24
szakbizottság beszámoló jelentését és munkater
vét; az UIS gazdasági beszámolóját; az UIS hi
vatalos levelezési címeként a Postojnai Karsztkutató Intézetet; valamint azt, hogy az UIS külön
féle számlákon vezetett vagyona a luxemburgi
számlán kerüljön egyesítésre.
Ezt követően került sor az UIS új veze
tőségének választására; az összesen 6 fordulós
választás során az alábbi személyi döntések szü
lettek:
Elnök:
Jósé Ayrton Labegalini (Brazília)
Társelnökök: Andy Eavis (Anglia)
Alexander Klimcsuk (Ukrajna)
Főtitkár:
Pavel Bosák (Csehország)
Titkárság: Roman Hapka (Svájc)
George Huppert (USA)
Andrej Miheve (Szlovénia)
Claude Mouret (Franciaország)
Fadi N ader (Libanon)
Robert Osborne (Ausztrália)
Song Lin-Hua (Kína)
Abel Vale (Puerto Rico).
A közgyűlés ünnepélyes záróbeszédei előtti
utolsó napirendi pontként a következő kong
resszus helyszínéről született döntés, amit az igen
komoly pályázati anyagot összeállító Franciaországgal (Pau) szemben, jelentős különbséggel
Görögország (Athén) nyert el - feltehetően „eg
zotikusabb”, szpeleológiailag kevésbé közismert
voltának köszönhetően.
A tapasztalatokat összegezve, a XIII. UISkongresszus jó hangulatú és magas szakmai szín
vonalú rendezvényként értékelhető, amelynek a
brazilok lelkes és vendégszerető házigazdái vol
tak. Nyilván nem rajtuk múlott, hogy a világ- ta
lálkozó-jelleg - legalábbis így európai szemmel
nézve - meglehetősen „foghíjasnak” bizonyult; és
viszonylag mérsékelt volt az érdeklődés az ország
különböző karsztterületeire meghirdetett összesen
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13 féle elő- és utókirándulás iránt is: az előbbiek
közül csupán hatra, az utóbbiak közül csupán ötre
volt jelentkező. Pedig a kongresszus tiszteletére
angol szöveggel is kiadott könyv (C. F. Lino:
Cavernas - O fascinante Brasil subterraneo /
Caves - The fascination o f underground Brazil) és
barlangos-naptár, illetve az utókirándulások egyi
kén személyesen látottak alapján Brazília mére
teiket és képződményeiket tekintve is lenyűgöző
barlangokkal rendelkezik. Úgy tűnik azonban,
hogy azok megismerése - bár az országban im
már 90 kutatócsoport tevékenykedik - még jobbá
ra csak a feltáró kutatások szintjén mozog: a
kongresszus 220 $-os részvételi díjához képest
nem kifejezetten olcsó tanulmányúihoz (6 nap
500 $) ugyanis vendéglátóink sem felszíni, sem
barlangtérképeket, sem pedig azok kialakulására
és fejlődéstörténetére vonatkozó információkat
nem tudtak a résztvevők rendelkezésére bocsájtani.
Takácsné Bolner Katalin

