
ve érdekes mennyezeti cseppkőformákat szemlélhettünk 
meg. Az egykori kőfejtőben nyíló, mindössze 310 m 
hosszú Vrelo-barlangnak 180 m-es szakasza látogatható. 
A barlangon időszakosan patak folyik végig. Az 1950-ben 
felfedezett és hamarosan kiépített barlangot többszöri ár
vizek tönkretették, s csak a háborús események után tették 
ismét látogathatóvá

Délután még bejártuk a közelben található és nagyon 
érdekes karsztos területet -  a 19. században kialakított 
Golubinják-parkot -  ahol mind a felszíni formák -töbrök. 
szakadéktöbrök, karrok, sziklaoszlopok, fenyömagassá- 
gú monolit sziklatömbök -  mind néhány kisebb barlang 

megnyerték a társaság tetszését, utóbbiakban azok is kiélhették magukat, akik eddig hiányolták az overállos 
túrákat. Délutánra értünk Zágráb kempingjébe, ahol még maradt néhány óránk városnézésre is.

Az utolsó napon Zágráb „házi hegyében”, a Medvednicában rejtőző Vetemica-barlangot jártuk be. ami 
nem képződményeiről nevezetes, hanem arról, hogy a barlang oldalfalait triász dolomit, míg mennyezetét 
szarmata mészkő alkotja. A 7.1 km-es barlangnak csak 340 m-es szakaszátjárhattuk be, de vezetőnkkel már 
megkezdtük a tárgyalásokat egy későbbi overállos túra szervezésének lehetőségéről. Az ősidők óta nyitott 
barlang gazdag ösrégészeti (42 ezer év) és őslénytani (barlangi medve) leleteket szolgáltatott. A barlang 
kiépítése 1951-ben kezdődött meg, 1980-ban a villanyt is bevezették.

Valamennyi ismertetett barlang kiépítettsége messze elmarad a hazaiaktól. Betonjárda sehol sincs, zömmel 
minden barlangban az eredeti -  legfeljebb elegyengetett, vagy néhány helyi kődarabban kirakott -  talajon kell 
közlekedni, fémlépcsök és korlátok csak a legszükségesebb helyeken vannak elhelyezve. Ez azonban a bar
lang élvezetét hátrányosan nem befolyásolja, sőt közelebb érezzük magunkhoz a barlang eredetei állapotát. 
Igaz. hogy körömcipös látogatóknak nem igazán kedvező. De az is igaz. hogy valamennyi ismertetett barlang 
10-30-90 perces hegyi ösvényen megtett úttal érhető el, így aki ezt nem megfelelő cipőben is teljesíteni tudta, 
annak a barlang már gyerekjáték.

Dél már elmúlt, amikor elindultunk hazafelé. Este fél tízre már az utolsó utas is hazaért Miskolcon, minden 
bizonnyal felejthetetlen élményekkel gazdagodva.

Fleck N ó ra-H azslin szky  Tamás

MKBT TANULMÁNYÚT NÉMETORSZÁGBAN
2007. augusztus 17-26.

Társulatunk idei. második külföldi tanulmányútja a drezdai barlangkutatók segítségével a Szász-Svájcba, 
az elbai homokkövekhez, a Harz-hegység gipszkarsztjába. illetve a türingiai cseppköbarlangokhoz vezetett. 
A 19 résztvevő egy 15 személyes mikrobusszal. valamint elnökünk saját gépkocsijával vágott neki az utazásnak.

Első napunk, kellemetlen esős időben, a csehországi Jetíychovice rendkívül barátságtalan személyzetű kem
pingjébe vezetett, ahol az előzetesen lefoglalt szállásunk ellenére nem akartak velünk szóba állni. Itt ugyanis 
szemünkre vetették, hogy' Csehországba látogatván csehül kellene megértetnünk magunkat. Végül sikerült túl
jutnunk a problémán, s megkaphattuk az előzetesen lefoglalt szobáinkat. Szerencsére a természeti látványossá
gok kárpótolták társaságunkat, mert már a szálláshoz vezető úton rendkívül érdekes sziklaformákat láthattunk, 
s ez másnap csak fokozódott. Ekkor kerestük fel ugyanis a Pravcická braná-t (Prábischtor), a Cseh-Svájc egyik 
leglátványosabb képződményét, egy hatalmas sziklakaput. A képződmény környékén tett sétánk során már fel
tárult előttünk a homokkötomyok igen látv ányos világa, mely azután a Szász-Svájcban ért a tetőfokra. A szikla
kaputól visszafelé még rövid kitérőt tettünk egy régészeti szempontból jelentős sziklaereszhcz. majd a határon
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átkelve a már német oldalon lévő Ostrauer Mühle kempingbe igyekeztünk, mert itt volt megbeszélve a találkozó 
német barátainkkal, akik túránk alatt végig velünk maradtak és szervezték a jobbnál jobb programokat.

A találkozást követően már délután felszíni kirándulásra mentünk, melynek keretében először a Klein- 
steinhöhle-t kerestük fel. ahol bőséges magyarázatot kaptunk a hegység geológiájából, majd utána megnéztük 
a Lichtenhaini-vízesést. s zárásként a Kuhstall sziklakaput látogattuk meg. melynek külön érdekessége, hogy 
a világon elsőként kiadott barlangos képeslap is ezt a képződményt ábrázolja. Innen remek kilátás nyílt gya
korlatilag a teljes Szász-Svájcra. s szemügyre vehettük további programjaink színhelyeit is.

Aznap estére nem maradt más. mint elfoglalni a rendkívül színvonalas turistaszállást. Mivel a férőhelyek 
száma nem tette lehetővé, hogy csoportunk minden tagja házban aludjon, a sátrazás ténye kisebb konfliktust 
váltott ki. melyen csak nehezen sikerült úrrá lenni.

Az utazás harmadik napján társaságunkat kétfelé választották, a sponosabbak a Biela-völgybe mentek a né
metek által kötéltechnikásnak jelzen Tiefenhöhle-be. míg a csapat másik része a Neuweghöhle-t kereste fel, 
amely leginkább a Pulai-bazalt-barlanghoz hasonlítható, csak valamivel hosszabb.

A barlangtúrák után a társaság mindkét fele felszíni 
túrát ten. majd délután ismét egyesült a két csapatrész. 
és együtt jártuk be a Szász-Svájc leglátványosabb és 
már a 19. században kiépített és leglátogatottabb részét, 
a Bastei-t. Este pedig jó hangulatú közös pálinkázás és 
sörözés zárta a napot.

Negyedik napunkat a korábban a Kuhstall kilátójából 
már szemügyre vett Affenstein sziklatornyai között tet
tük meg. Német barátaink mindjárt a látványos, de köny- 
nyű Zwillingssteig-en át vezették fel csoportunkat arra 
a szintre, ahonnan egy igen szép panoráma úton étiünk 

Az IJa-barlang előtere el az Idagrotte-hoz. Sajnos az idő elég párás volt. ezért
a távoli, tanúhegyként magasodó homokkötomyok már elvesztek a messzeségben, de így is mindenkit lenyű
gözött a látvány. Innen még rövid kitérőt tettünk egy újabb kilátóponthoz, ahonnan viszont a cseh részekre 
lehetett rálátni. Lefelé egy újabb látv ányos szurdokon jutottunk v issza a völgyben hagyott jármüv ekhez.

.Az esti beszélgetés és italozás még az előző napinál is hangulatosabb volt. így a másnapi indulás nem 
sikerült a tervek szerint. Igaz. hogy a csomagolást még az eső is megzav arta, ezért jelentős késéssel indultunk 
a Harz hegység felé. Drezdában egy rövid városnézés keretében ízelítőt kaptunk a legfontosabb nevezetessé
gekből. majd az egész társaság a drezdai barlangkutató csoport vezetőjének. Hartmut Simmert-nek és kedves 
feleségének ebéd v endéglátását élvezhette. Míg társaságunk nyugodtan falatozott, vendéglátóink egyre két
ségbeesettebb arcot vágtak, majd végül közölték a lesújtó hírt: a Harz hegységben már három napja szakad 
az eső. de keresnek számunkra v alamilyen fedett szállást.

Útközben valóban iszonyatosan zuhogott, de mire 
a Barbarossahöhle parkolójába értünk, már kedvezőbb
re fordult az idő. A barlang fantasztikus, lebemyegszerü 
gipszképzödményei mindenkire igen nagy hatással voltak.

Innen a drezdai csoport egyik tagjának házához men
tünk. ahol a talajviszonyok mégis megengedték, hogy 
a gyümölcsösben állítsunk sátrat. A helyszínen volt WC és 
biztosítottak számunkra tisztálkodási lehetőséget is. továb
bá közösségi helyszínként egy hatalmas sörsátrat padok
kal. asztalokkal és természetesen egy hordó sörrel, amely 
ezután folyamatosan rendelkezésünkre állt (ha elfogyott, 
cserélték). A Barbarossa-barlanggipszrongyai
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Másnap újból két csoportban túráztunk. Az egyik társaság a Schusterhöhle-t és utána a Heimkehle-t kereste 
fel, míg a másik csoport a kb. egyórás autóútra lévő Wettelrode egykori rézbányájában található Segen Gottes 
Schlotte nevű kristálybarlangban tett túrát.

A Schusterhöhle bejárati aknájában kötélhágcsón ereszkedtünk le egy újkori fosszilis leletekkel gazda
gon kitöltött terembe, ahonnan viszont rendkívül látványos, azonban helyenként borotvaéles képződmények 
között kúsztunk előre. A barlang két ága közül az impozánsabb méretűt már csak néhányan jártuk végig, 
mindenesetre agyagból jutott bőven mindenkinek. A barlangtúra után a közelben lakó Paul Meyert kerestük 
fel, aki olyan gyűjteménnyel rendelkezik, ami szinte leírhatatlan: ásványoktól porcelánig, varrógéptől NDK-s 
párttagsági igazolványig mindent láttunk nála.

Aznapi második programunkban a Heimkehle idegenforgalmi gipszbarlang szerepelt, ahol régi kedves 
barátunk, Reinhard Völker és felesége, Christel kalauzolt. A szakmai vezetés mellett remek forralt borral is 
megkínálták a társaságot. Visszaérve a szálláshelyre, már a csapat másik felét is otthon találtuk, akik a bánya
túra után némileg elaggott állapotban igyekeztek számunkra átadni aznapi élményeiket.

A következő napon a két csoport cserélt. A Segen-Gottes-Schlotte-hez reggel 8-ra már a helyszínen kellett 
lennünk, ezért igencsak korán indultunk. A barlangot a 18. században, rézbányászat közben találták, s csak 
igen kivételes esetekben biztosítják barlangászok számára a megtekintést, nem kevés (50 Euro) belépődíj 
befizetése ellenében. A 150 m méteres mélységbe lifttel engedtek le, ahol mindenki megkapta a csizmával 
egybeépített, vízhatlan, mellig érő nadrágot, majd bányavasúttal még 2 km-t tettünk meg, ahonnan gya
log mentünk tovább. Az út első része kellemetlen emelkedő volt, ahol csak cipeltük a néha több számmal 
nagyobb csizmás nadrágot, majd elérkezett a beöltözés ideje, mert helyenként derékig érő vízzel kitöltött 
táróban gyalogoltunk kb. 1 órán át, míg elértük egy oldalágban a barlanghoz felvezető létrát. A meglehetősen 
fárasztó megközelítés után azonban egy olyan csodavilág tárult elénk, amely egyszerűen leírhatatlan. A bar
lang falait lenyűgöző méretű, változatos formájú és színű gipszkristályok tömege borította. Még a legextrább 
látványosságokhoz szokottak is csak ámultak az ún. máriaüveg képződmények láttán. Egy órát tölthettünk 
a három teremből álló barlangban, majd indulni kellett, hiszen a túra így is 8 órát vett igénybe.

Visszatérve, miután leadtuk a nehéz ruhákat, kellemes meglepetésben volt részünk. A bánya finom uzson
nával és kávéval várta csoportunkat.

Sajnos, mire a felszínre értünk, az eső is eleredt, így a betervezett fürdőzésből már nem lett semmi. Éppen 
akkor érkeztünk vissza a táborba, amikor a másik csapat a Heimkehle meglátogatására indult.

A Harz hegységben töltött utolsó napunkon ismét korán kellett kelnünk, mert a hegység északi oldalán 
fekvő Rübelandba igyekeztünk, ahol a Hermannshöhle, a Baumannshöhle és Kameruner Höhle várt ránk.

Újból kettéváltunk, s a Hermannshöhle nem kiépített részei, illetve 
a Kameruner Höhle (Kameruni-barlang) felé vettük az irányt, dél
után pedig cseréltünk volna. (Ez utóbbi barlang nevét onnan kapta, 
hogy a településrészt, ahol a barlang nyílik, bányászok lakták, akik
nek az arca sihtából hazajövet fekete volt, mint a kameruni nége
reké, s a környék lakói nevezték el a településrészt Kamerunnak.) 
A barlang hosszan tartó szűk szakaszainak keserveit ellensúlyozták 
szép képződményei. A Hermannshöhle patakos járatában azonban 
olyan mértékű agyagdagasztásban volt részünk, hogy a csapatnak 
ez a része délután már nem kívánt sehová sem menni, míg a Kameru- 
nos társaság egyik fele hajlandó volt megismerkedni a hígagyaggal. 
A felszínen maradók még tettek egy túrát a Hermannshöhle idegen- 
forgalmi szakaszán, majd elsétáltunk a Baumannshöhle fogadóépü
letéhez, de a barlangba már nem volt idő bemenni, indulni kellett 
haza, a búcsúestére. Hazafelé még egy órás sétát tettünk a gyönyörű, 
ún. fachwerk-házakból álló Stolberg városkában.Hermannshöhle
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Mire a táborhelyre értünk, javában készültek a grillhúsok. kolbászok, csapolták a fiúk a sört, s hatalmas 
lakomát csaptak számunkra. Késő estig dorbézoltunk. de sajnos másnap indulni kellett.

A reggeli fájdalmas búcsú után késő délutánra értünk Passau-ba. ahol rövid városnézés után egy éjszakát 
töltöttünk egy nagyon kellemes kempingben, majd másnap kora délután értünk Budapestre.

A német barátaink által szerv ezett rendkívül tartalmas programokat és a szívélyes vendéglátást sokáig nem 
fogjuk elfelejteni.

Fleck Nóra

15 ÉVE MŰKÖDIK A KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1989. augusztusában nagy sikerrel rendezte meg a Nemzet
közi Szpeleológiai Únió (Union Internationale de Spéléologie -  UIS) X. Kongresszusát. A szakmai és erkölcsi 
sikereken túl a rendezvény megszervezése anyagilag is eredményes volt. A rendszerváltás küszöbén minden 
forrongott, mindenen érződött a változás szele és ebből a mozgásból a Társulat sem maradt ki. Az új utak kere
sése során sok életképes és kevésbé életképes ötlet fogalmazódott meg, melyek közül -  hozzávetőlegesen egy 
éves vitát követően -  végül Gádoros Miklós javaslata került elfogadásra. Ennek lényege az volt, hogy a Társulat 
is éljen a kiszélesedő gazdasági és társadalmi lehetőségekkel -  a Kongresszus szervezéséből képződött néhány 
millió forint nyereség adó befizetés helyett célszerűen egy alapítványba kerüljön kimentésre és az alapító va
gyon képződő hozamait a barlangkutatás sehonnan sem finanszírozható feladataira kerüljön felhasználásra.

A viták végeredményeként a Karszt és Barlang Alapítványt 1990. december 14-én 887. sorszám alatt 
a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vette.

Az Alapító Okirat szerint az Alapítvány
-  határozatlan időre szóló, tartós közérdekű kötelezettségvállalás a karszt- és barlangkutatás szakmai, tu

dományos és ezzel összefüggő természetvédelmi tevékenységének szervezésére, támogatására, az ilyen 
tárgyú csoportos és egyéni kutatások segítésére, az országos érdekeltségű vagyon kezelésére;

-  célja a magyar karszt- és barlangkutatás szakmai és tudományos tevékenységének szervezése, finanszí
rozása; természetvédelmi, oktatási, népszerűsítési tevékenységet végző szervezetek és egyéni kutatók 
anyagi támogatása, valamint szolgáltatások nyújtásával való segítése; az eredmények közkinccsé tétele és 
hasznosítása, együttműködés nemzetközi szervezetekkel.

1991. április 20-án megválasztásra került az első kuratórium, melynek elnöke Dr. Zámbó László, tagjai 
pedig Adamkó Péter, Dr. Csepregi István, Dr. Rádai Ödön és Dr. Végh Zsolt voltak. Megbízatásuk öt évre 
szólt, ezért az 1995. évi MKBT Közgyűlésen került sor a következő kuratórium megválasztására: Dr. Rádai 
Ödön elnök; Dr. Hevesi Attila; F. Nagy Zsuzsa; Hegedűs Gyula; Dr. Végh Zsolt tagok.

Az ö megbízatásuk 2000-ben járt le. Ekkor az MKBT, mint Alapító úgy döntött, hogy a következőkben 
négyévente választ kuratóriumot oly módon, hogy a megbízatás kezdete a megválasztás évének július 1. nap
ja, lejárata pedig az ezt követő negyedik év június 30. napja. Az azóta eltelt időben a kuratóriumok összetétele 
az alábbiak szerint alakult:

2000-ben megválasztva 
Hegedűs Gyula elnök 
Borzsák Sarolta 
Dr. Végh Zsolt 
Dr. Leél-Össy Szabolcs 
Scháfer István

2004-ben megválasztva 
Hegedűs Gyula elnök 
Borzsák Sarolta 
Dr. Végh Zsolt 
Tamai Tamás
Polacsek Zsolt (MKBT elnökségi taggá válasz

tása miatt 2007. július 1 -töl Börcsök Péter)
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