
Ezt kővetően a szakosztályok vezetőinek beszámolói hangzottak el. Dr. Lénárt László és Börcsök Péter 
a Társulat oktatási tevékenységéről, dr Fodor István és dr. Laczkovits Gabriella a Barlangklimatológiai 
Szakosztályának tevékenységéről, Eszterhás István a Vulkánszpeleológiai Szakosztály, Mikolovits Veronika 
pedig Ok sem mások címmel a Mozgás- és Élményterápiás Szakosztály munkájáról számoltak be.

Végül néhány ma működő csoport -  Bekey Imre Gábor, Rózsadombi Kinizsi, Guru, UTTE Szabó 
József, Vakrák -  tevékenységéről hangzott el rövid tájékoztatás A rendezvényre megérkeztek Szlovákiá
ból a Rozsnyói Barlangkutató Csoport képviselői, akik a jubileum alkalmából köszöntötték a Társulatot, 
a résztvevőket, és egy kerámiára égetett oklevelet adtak át Társulatunk elnökének. Az ünnepi rendezvény 
zárásaként filmvetítésre került sor. Sajnálatos módon éppen azok a filmek nem kerültek bemutatásra, 
amelyet Hégráth László archív anyagából ez alkalomra sikerült digitalizáltatni.

A rendezvény alkalmából készített kiállítás 
keretében négy tablón elevenedtek meg az elmúlt 
50 év legfontosabb dokumentumai, bemutatásra 
került a legkiemelkedőbb személyiségek arckép
csarnoka és a legjelentősebb hazai és külföldi 
részvétellel megtartott rendezvények. A tablók egy 
része a rendezvényt követően a Társulatban került 
elhelyezésre.

A jubileumi ünnepségre Társulatunk reprezen
tatív meghívót készített, továbbá minden résztve
vőnek kitűzőt és a legjelentősebb személyiségek
ről összeállított füzetet adott ajándékba. A közönség mögött a háttérben a kiállító tablók (Merza

A rendezvényt Budapest Főváros Önkormány- Péter felvételei)
zata Polgármesteri Hivatalának Kulturális Ügyosztálya, valamint Budapest Főváros II. kerületi Önkor
mányzata támogatta, amelyért ezúton mondunk köszönetét.

Fleck Nóra

BARLANGKUTATÓK SZAKMAI 
TALÁLKOZÓJA

A Társulat jubileumi rendezvényét követő két napon, november 8-9-én ugyancsak a Magyar Állami 
Földtani Intézet dísztermében került sor a Barlangkutatók Szakmai Találkozójára. A rendezvény résztve
vőinek száma 115 fő volt.

A rendezvény programjában az elnöki megnyitót követően Takácsné Bolner Katalin, a Barlangtani és 
Földtani Osztály vezetője ismertette a Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázat eredményét és adta 
át a nyerteseknek az oklevelet.

A kétnapos rendezvény programjában 30 előadás hangzott el a karszt- és barlangkutatás számos 
szakterületét és ígéretes kutatási helyét bemutatva, továbbá 6 poszter került kiállításra. Ez alkalommal 
a szombat este bemutatott filmek száma jóval elmaradt az eddig megszokottól. A rendezvény zárásaként 
dr. Kordos László, a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatója egyedülálló alkalmat biztosítva rendkívül 
tartalmas szakmai magyarázat kíséretében mutatta be a nagyjelentőségű rudabányai leletek legértékesebb 
példányait.
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A háromnapos rendezvény előkészítésében és sikeres lebonyolításában közreműködő személyeknek 
az alábbiakban mondunk köszönetét.

Faragó Tamás, Göröcs Dorka, Izápyné Wehovszky Erzsébet, Keresztes Anikó, Muzits Józsefné, Timkó 
Attila (fogadás), Dr. Kordos László (a helyszín térítésmentes rendelkezésre bocsátása), Hazslinszky Tamás, 
Izápyné Wehovszky Erzsébet, Székely Kinga (ajándékkiadvány és kiállítás), Faragó Tamás, Vid Gábor 
(projektor és hangosítás).

Fleck Nóra

MKBT PÜNKÖSDI TANULMÁNYÚTJA ZÁGRÁBBA

Társulatunk 2007. évi horvátországi tanulmányútja során sikerült felvennünk a kapcsolatos a zágrábi 
barlangkutató csoporttal, akik ígéretet tettek arra, hogy a Zágráb házi hegyében, a Medvednicában nyíló 
Vetemica-barlang nem kiépített részeit is bemutatják számunkra. Erre került sor többek között a 2008. 
május 9-12. közötti négynapos utazás keretében.

A tanulmányút 15 résztvevője pénteken reggel indult útnak Hor
vátország felé. Az első napi programban a Krapina város közelében 
található híres -  dr. Gorjanovic-Kramberger Károly zágrábi egyetemi 
tanár, Társulatunk elődjének tiszteleti tagja által 1899-1905 között 
feltárt -  neandervölgyi ősemberleletek megtekintése szerepelt. Cso
portunk rendívül szívélyes fogadtatásban részesült, a múzeumban 
belépődíjat sem kellett fizetnünk, s annyit fényképezhettünk, ameny- 
nyit csak akartunk. Igaz, hogy volt is mit, hiszen rendkívül gazdag 
őslénytani és ösrégészeti leletanyagot láthattunk. A vitrinekben nagy 
örömmel fedeztük fel többek között a hazai Suba-lyukban talált nean
dervölgyi leletekről készült másolatokat is.

A kiállítás megtekintése után vezetőnőnk a sajnálatosan rendkí
vül gyorsan pusztuló barlangmaradványhoz vezetett, ahol a leletek 
felszínre kerültek, majd elkalauzolt ahhoz a létesítményhez is, ahol 
a kiállítás várhatóan szeptembertől még színvonalasabb körülmények 
között és látványosabb kivitelezésben kerül majd bemutatásra.

Krapinából továbbutaztunk Zágrábba, ahol a tavalyról már jól is
mert, autópálya melletti, igen zajos (sajnos, Zágrábban az egyetlen) kempingben felvertük sátrainkat.

Szombaton egy jókora vargabetűvel találtuk meg a Vetemica-barlang parkolóját, ahonnan kb. 15 perces
gyaloglás után értünk fel a barlang bejáratához. Veze
tőink már türelmetlenül vártak, s valószínűleg a ké
sésnek tudható be, hogy a levélváltás során 6-8 órásra 
tervezett túrát végül kb. 4 órásra csökkentették.

Szerencsére az ugyancsak előzetesen jelzett nagy 
vízből nem sok maradt, így a csapat különösebb ne
hézségek nélkül bonyolította le a túrát. A bejáratnál 
találkoztunk tavalyi vezetőnkkel is, hiszen az idegen- 
forgalmi szakaszt a Medvednica-park munkatársai 
mutatják be, aki egy év távlatából is nagy örömmel 
fedezte fel az ismerős arcokat a csoport tagjai között. 

Vasárnap a Zágrábtól nyugati irányban fekvő 
Indulása Veternica-barlangba Skrad település közelében található Vrazji prolaz-t,

A múzeum kertjében ősállatszob- 
rokat állítottak ki
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vagyis az Ördög-szurdokot kerestük fel. Az 1800 m hosszúsá
gú, helyenként rendkívül szűk és impozáns sziklafalak közé 
zárt szurdokot beépített létrák és hidak segítségével jártuk vé
gig. két legkiemelkedőbb látványossága közül az egyik a 120 m 
hosszú Muzeva hiza barlang. A barlangot, ameddig lehetett, be
jártuk, ám a végén egy tó állta útját a továbbhaladásnak, melyet 
megfelelő felszerelés hiányában nem tudtunk leküzdeni. így is 
szép képződményeket láthattunk.

A szurdok másik látványossága a Zeleni vir, vagyis a Zöld
örvény vízesés, amely mellett hatalmas barlangszáj nyílik, ame
lyet azonban egy tó tölt ki, majd szifon akadályozza a további 
behatolást. A bőséges tavaszi csapadék következtében igen bő
vizű vízesés rendkívül látványos volt.

Délután a Lokve-barlangot szerettük volna felkeresni, amely
be tavaly felújítás miatt nem jutottunk be, de sajnos még mindig 
nem működött, ezért a csoport egy része által már tavaly megis
mert Golubnjak-park karsztos jelenségeit látogattuk meg újra.

Vasárnap délelőtt már csak pár órás zágrábi városnézésre 
volt alkalom, s máris elrepült a négy nap.

Az Ördög-szurdok részlete

Fleck Nóra

MKBT FRANCIAORSZÁGI TANULMANYUTJA

Az Európai Szpeleológiai Konferenciához kapcsolódóan Társulatunk 2008. augusztus 15-31. között 
31 résztvevővel tanulmányutat szervezett. A két mikrobusszal lebonyolított utazás első hetében dél-francia
országi idegenforgalmi barlangok megtekintése szerepelt a programban. Az utazás első két napjában bőven 
élvezhettük az olasz és francia autópályákon kialakult hatalmas dugókat, melyek naponta min. 2 órás csúszást 
és emiatt bizonyos programok átalakítását is eredményezték. Első éjszakánkat Trieszt mellett, Monfalconéban 
töltöttük, ahol a késői érkezést még megnehezítette egy rendkívül makacs zivatarsorozat is. Második éjszakán
kat, a Vercors 2008 konferencia fő szervezőjének, Olivér Vidal-nak a jóvoltából egy hangulatos francia kis
városka parkjában töltöttük teljesen legálisan, egy vándorcirkusz és a vasárnapi kirakodó vásár sátrai mellett. 
Hiába, a francia Riviérán a legnagyobb főszezonban 31 fő részére sehol sem volt szálláshely.

Első hároméjszakás bázisunk a Gardon folyó mentén található Anduze hangulatos városkájának kem
pingje volt. Mielőtt ideérkeztünk volna, felkerestük a Fontaine Vaucluse hatalmas karsztforrást, amely 
az augusztusi igen alacsony vízállás ellenére is impozáns megjelenésű volt, illetve a Thouzon-barlang szal
macseppköveiben gyönyörködtünk. Ekkor még nem is sejtettük, hogy később milyen szalmacseppkőerdö 
vár majd bennünket a Vercors-ban.

Az elkövetkező napokban először a Franciaország legszebb barlangjaként nyilvántartott Aven 
Armand-oi kerestük fel. A hatalmas méretekkel rendelkező termekben leírhatatlan szépségű és méretű 
sztalagmitok sokaságát láthattuk, melyeket formájuk alapján a palacsinta- és pálmacseppkő típusba sorol 
a szakirodalom.

Átellenben vele található a Dargilan-barlang, amelyben közel 100 méter hosszúságú cseppkölefolyás 
kápráztatott el. A barlangok után a Montpellier le Vieux sziklatornyait kerestük fel, amely leginkább az el- 
bai homokkövekre emlékeztet. Sajnos hazafelé már javában sötétedett, így a rendkívül látványos Abime de 
Bramabiau, vagyis a Bömbölő ökör-szakadék és barlang megtekintésére már nem maradt idő. Csak felülről 
pillanthattunk le a hatalmas hasadékból kifolyó patakra.
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