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ALCADI ’06 NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Az immár hagyományosnak mond
ható rendezvénysorozat az ALpok, 
CArpátok és DInaridák területének kuta
tástörténetével foglalkozik. A magyar 
kezdeményezésű konferencia-sorozat el
ső találkozóját 1992-ben Budapesten a 
Társulat és a Barlangtani Intézet közösen 
rendezte meg. Ezt követően kétévenként 
más és más helyen (országban) került 
megrendezésre (1994 Semriach/Ausztria, 
1996 Postojna/Szlovénia, 1998 Liptó- 
szentmiklós/Szlovákia, 2000 Zadar/Hor- 
vátország, 2002 Gorizia/Olaszország, 
2004 Morva-karszt/Csehország). így az 
érintett terület majdnem teljesen lefe
désre került. Egyedül ez erdélyi/romániai 

területen nem volt még konferencia (de romániai kutatók eddig nem is vettek részt a konferenciákon), 
pedig barlangkutatástörténeti szempontból rendkívül érdekes terület.

Előzetes tárgyalások során végül is Dénes István, kitűnő baráti barlangkutató vállalta volna az ottani 
megszervezést, amit azonban sajnálatos korai és váratlan halála megakadályozott. Ekkor született meg a 
döntés, hogy hazánk a Társulat szervezésében ismét vállaja a konferencia megrendezését, előtérbe 
helyezve az erdélyi barlangok kutatástörténetét, és a konferenciát követő tanulmányi kirándulást is e 
területre vezeti.

A rendezvény sikerét nem befolyásolta az a tény, hogy hivatali elfoglaltságok és betegségek miatt a 
vártnál kevesebben érkeztek a rendezvényre. így Ausztriát 4, Szlovéniát és Csehországot 2-2, 
Horvátországot, Németországot és Svájcot 1-1, míg a rendező Magyarországot 7 fő képviselte.

Szeptember 24-én délután és 25-én délelőtt és délután az alábbi szakelőadások hangzottak el:

-  Dr. Dénes György. Luch említése Szilicei-fennsíkon 
egy 1243. évi oklevélben

-  Eszterhás István'. Mondák és elbeszélések a Vajdavár 
barlangjáról (Észak-Magyarország)

-  Dr. Patay Pál: Mondák két barlangról
-  Dr. Kranjc Andrej: A karszt fogalma B. Kuripesic és E. 

Celebija (XVI. És XVII. sz.) útleírásaiban
-  Holzmann Heinz: Turizmus Szlovéniában 1800 körül
-  Dr. Mais Kari: Barlangokról, kertépítészetről és sza

badkőművességről MOZART idejében -  a 18. sz. vé
gétől a 19. sz. elejéig

-  Bozic Vlado: A Krk szigetén levő Biserujuka-barlang 
magyar hasznosítási terve -  1910-ből

-  Takácsné Bolner Katalin: A. E. Bielz (1827-1898) és 
az első erdélyi barlangkataszter

-  Takácsné Bolner Katalin: Az osztrák-magyar hadsereg 
felkérésére végzett barlangkutatások Montenegróban, 
1916

-  Flack Josef: Egy elfelejtett barlang Graz területén -  a 
„Remetelak”

-  Székely Kinga: Téglás Gábor és az erdélyi barlang- 
kutatás

-  Hazslinszky Tamás: Czárán Gyula (1847-1906) barlan
gokkal kapcsolatos tevékenysége

-  Székely Kinga: Paur Géza festő és Fekete váradi fény
képész erdélyi barlangképei

-  Dr. Lénán László: Meleg és langyos karsztforrások a 
török kori időktől a Bükkben és a Gömör-Tomai- 
karszton

Drbal Karéi: Régi grafikák és aláírások cseh idegenforgalmi barlangokban címmel mutatott be posztert.
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Az előadások közben a résztvevők megtekintették a Szemlő-hegyi- és a Pál-völgyi-barlangot, majd a 
második nap végén zárófogadás következett.

A kétnapos előadói ülésszakot szeptember 26-30. között megrendezett erdélyi (tulajdonképpen bihari) 
autóbuszos tanulmányút követte, melyen 12 fő (3 osztrák, 2 szlovén, 1-1 horvát, német és svájci, valamint 
4 magyar) vett részt.

Az első nap programjában Menyházán (Moneasa) a 100 éve elhunyt Czárán Gyula sírján koszorú 
elhelyezése szerepelt az MKBT és a kongresszus résztvevői nevében. Aznap már csak a szállás (Nucet) 
elfoglalására jutott idő.

Másnap a szállásunkhoz viszonylag közel fekvő -  busszal és gyalog megközelíthető -  Funácza- 
(Fonóházi- vagy Szénaverősi-) barlangot kerestük fel, melynek nevezetessége, hogy róla született az első 
magyarországi barlangleírás (mo
nográfia) latin nyelven (Nedetzky 
1774). Visszatérve a buszhoz „fel
autóztunk” (inkább felzötykölőd- 
tünk, a busznak és sofőrjének leg
kevésbé sem okozva örömet) a 
Szkerisórai-jégbarlanghoz, mely 
már a 18. sz. közepén látogatott 
volt, s részletes, tudományos igé
nyű leírása Adolf Schmidl (1863) 
és Eötvös Lóránd (1869) tollából 
jelent meg.

Harmadik napon a Szegyesteli- 
völgy legnagyobb barlangját, a Jó
zsef főherceg- (Magúra-) barlangot 
kerestük fel szép és nem rövid gya
logtúra keretében, és a barlangban 
is közel 2 órát töltöttünk el.

Negyedik napon a Meziádi- 
(Mézgedi-) barlangot látogattuk

meg, melyet még Czárán Gyula tett a turisták számára 
járhatóvá 1880 és 1902 között, és 16 oldalas részletes 
ismertetőt jelentetett meg róla.

Az utolsó napi hazautazás előtt még megtekintettük a 
30 éve felfedezett, és nem sokkal utána igényesen kiépített, 
cseppkövekben gazdag Medve-barlangot.

A konferencia és a kirándulás sikerét jelzi Andrej 
Kranjc, valamint René Scherrer köszönő és dicséretekben 
gazdag levele, valamint Kari Mais beszámolója az osztrák 
Verbandsnachrichten-ben, aki beszámolója végén jelzi, 
hogy vizsgálják a következő ALCADI-konferencia ismét 
Ausztriában való megtartásának lehetőségét.

Czárán Gyula több mint 100 évvel ezelőtt készített átjelzései a 
Meziádi-barlangban

H. T.
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