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KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSEK ÉS KÖZGYŰLÉSEK

2015 és 2016 több szempontból lényeges változásokat hozott a Társulat szervezetében és működésé
ben, amelyek jelentős mértékben a tagság és nem tag barlangászok (több módon kikért és összegyűjtött) 
véleményén, igényein alapulnak, és amelyeket a Társulat képviseleti szerveinek a megszokottnál több
szöri ülése vitatott meg és fogadott el.

A szervezeti változásokat és az alapszabályunk ezzel járó módosításait egyfelől a Civil Törvénynek 
(2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról) a 2014. március 14-én hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvet követő 
módosításai indokolták. Ezek közül legfontosabb, hogy a Társulat tagságának döntenie kellett, hogy 
a továbbiakban egyéni tagokat összefogó egyesületként vagy jogi személyeket (egyesületek) tömörítő 
szövetségként folytatja működését. 2015-ig a Társulat sajátos hibrid formációként működött, tagjainak 
többsége egyéni tag volt, de voltak szervezeti tagjai is. A szövetségi forma nem tesz lehetővé egyéni 
tagságot, míg az egyesületnek lehetnek szervezeti tagjai, ezért a továbbiakban egyesületi formában cél
szerű működnünk, melyet az alapszabálynak is tükröznie kell. A Civil Törvény számos egyéb módosítást 
is szükségessé tesz, pl. közhasznúság indoklása, a testületi ülések nyilvánossága és az iratbetekintés 
szabályai.

Másfelől megváltozott a minket körülvevő társadalmi, pénzügyi (támogatási) és jogi környezet is, 
amelyet a tagság Társulattal szemben felmerülő igényeinek - számos fórumon nyilvánvalóvá tett — vál
tozása, valamint a taglétszám csökkenése is tükröz. Tagsági igényként merült fel pl. a közvetlen képvi
selet, átláthatóbb működés, kevesebb tisztségviselő, egyszerűbb szervezeti felépítés. A tagság körében 
tartott internetes szavazáson a válaszadók 72%-a jelezte, hogy jelenlegi küldöttközgyűlés helyett a tagok 
közvetlen részvételét biztosító közgyűlési formát részesítené előnyben.

Harmadrészt, alapszabályunk számos ponton elavult, kisebb-nagyobb ellentmondásokkal terhelt, szá
mos rendelkezését indokolatlan az alapszabályban rögzíteni, elegendő lenne alacsonyabb rendű szabály
zatban megállapítani.

Mindezen változtatások több lépésben, a tagság véleménynyilvánításának lehetőségét szem előtt tartva 
zajlottak. 2015 márciusában a Választmány megvitatta a változások alapelveit. Támogatta a közgyűlési 
rendszerre való áttérést, és javasolta, hogy 2015-ben csak erről, valamint a jogszabályi változások miatt 
szükséges módosításokról döntsön a küldöttközgyűlés, a további változtatásokról és a tisztújításról már 
a (2016-os) közvetlen képviseletet biztosító közgyűlés döntsön. Ennek érdekében javasolta a vezető tiszt
ségviselők mandátumának meghosszabbítását a 2016. évi rendes közgyűlésig. Ugyancsak a választmány 
kezdeményezte a vidéki tagság részvételét megkönnyítő meghatalmazott útján való közgyűlési részvétel 
és szavazás lehetőségének alapszabályba foglalását is. A továbbiakban részletezett 2015-ös és 2016-os 
küldöttközgyűlések és közgyűlések napirendje a fenti választmányi döntéseket és elveket követte.

Az alapszabály módosítások és közgyűlések előkészítésének fáradságos és hosszadalmas feladatát 
az alábbi tagjaink vállalták magukra (abc-sorrendben): Csepreghy Ferenc, Göröcs Dorka, Gyergyák
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Balázs, Hegedűs Gyula, Kosztra Barbara, Krkos Márk, Leél-Össy Szabolcs, Vid Gábor. Munkájukat 
ezúton is köszönjük.

2015. ÉVI RENDES KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

A Társulat 2015. május 9-én tartotta éves küldöttközgyűlését. A szavazattal rendelkező küldöttek szá
ma 32 fő volt.

A küldöttközgyűlés keretében az Érembizottság
- a karsztvidékek és barlangok tudományos kutatásában elért kimagasló eredményért adományozható 

Kadic Ottokár éremmel tüntette ki dr. Patay Pált, a barlangok régészeti kutatása és az adatok feldol
gozása során elért, több mint fél évszázados szakmai munkássága elismeréseként.
A küldöttközgyűlés

- az Érembizottság javaslata alapján dr. Patay Pált Magyarország legidősebb, barlangokkal is foglalko
zó régészét, rendkívüli életpályájára való tekintettel tiszteleti taggá választotta,

- elfogadta a 2014. évről szóló főtitkári beszámolót,
- elfogadta a 2014. évről szóló közhasznúsági jelentést, valamint eredménykimutatást és mérleget, melyek 

határidőben megküldésre kerültek az Országos Bírósági Hivatalhoz, illetve elérhetőek a www.barlang.hu 
honlapon,

- elfogadta a 2014. évről szóló Felügyelő Bizottsági beszámolót,
- elfogadta a Karszt és Barlang Alapítvány 2014. évi gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentést, 

valamint eredménykimutatást és mérleget, melyek határidőben megküldésre kerültek az Országos 
Bírósági Hivatalhoz, illetve elérhetőek a www.karsztesbarlang.hu honlapon,

- felhatalmazta az MKBT elnökségét a Karszt és Barlang Alapítvány alapító okiratának módosításá
val kapcsolatban, hogy amennyiben a Fővárosi Törvényszék további hiánypótlási kéréssel fordul 
az MKBT-hez, mint Alapítóhoz, a kért módosításokat az Elnökség saját hatáskörében megtegye,

- elfogadta 2015. évi munkatervet,
- elfogadta a 2015. évi költségvetést,
- elfogadta, hogy a Társulat támogassa azt, hogy az UIS kezdeményezze, hogy 2021-et a barlangok és 

karsztok nemzetközi évének nyilvánítsák,
- elfogadta a Társulat alapszabályának részleges módosítását, s felkérte az elnököt, hogy azt a Fővárosi 

Törvényszéknek benyújtsa (az Alapszabály módosításokat az alábbi 2016. évi rendkívüli küldöttköz
gyűlési beszámoló részletezi).

2016. ÉVI RENDKÍVÜLI KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

2016. február 6-án sikeresen lezajlott a Társulat rendkívüli küldöttközgyűlése, melyre a Fővárosi Tör
vényszék 2015. évi küldöttközgyűlési döntésekkel kapcsolatos hiánypótlási felszólítása tett szükségessé. 
A 2015. évi rendes és a 2016. évi rendkívüli küldöttközgyűléseken elfogadott módosításokkal több pon
ton megváltozott a Társulat alapszabálya. A változtatások jelentős része - így a közgyűlési rendszerre 
történő áttérés és a tagdíjfizetés rendjének változtatása — a tagság döntése alapján történt, másokra a jog
szabályváltozások és a Fővárosi Törvényszék hiánypótlási felszólítása alapján kellett sort kerítenünk. 
Az új alapszabály szövegét, valamint a két küldöttközgyűlés jegyzőkönyve a Társulat honlapján, valamint 
a Társulat Titkárságán megtalálható, az alábbiakban csak a legfontosabb és legtöbb tagot érintő változá
sokat kerülnek felsorolásra:
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- A tagság számos fórumon kifejezett akaratának megfelelően a Társulat legfőbb döntéshozó szerve 
a Közgyűlés (küldöttközgyűlés helyett), ahol minden szavazásra jogosult tag személyesen vagy meg
hatalmazott útján szavazhat, és ezáltal dönthet a Társulat fejlődésének irányáról. A következő közgyű
lést az Elnökség 2016. május 21-re hívta össze.

- 2016-tól az éves tagdíj fizetése a tárgyév március 31-ig esedékes. A tagdíj megfizetése a döntésho
zatalban való részvétel (szavazási jogosultság) és tisztségre választhatóság feltétele. Az Elnökség 
2016. március 3-i döntése értelmében a rendes tagsági jogviszony felújítása a legutóbbi fizetés óta 
felhalmozott tagdíjhátralék megfizetése nélkül is lehetséges (visszamenőlegesen nem kell kifizetni 
a tagdíjat és nem szükséges új belépési nyilatkozatot kitölteni), ez azonban nem eredményez folya
matos tagsági jogviszonyt.

- Tekintettel aTársulat anyagi helyzetére, 2016-tól megszűnik a 30 éves tagsági jogviszonnyal rendel
kezők tagdíj mentessége. Az érintett tagok szavazati joga és tisztségre választhatósága fenntartásának 
előfeltétele a tagdíjfizetés, azonban az Elnökség döntése alapján a Tájékoztató e nélkül is kiküldésre 
kerül számukra. Az érintetteket külön levélben is értesítjük.

- Mostantól írásbeli értesítésnek minősül az elektronikus levél is, legalább 24 óra időkülönbséggel tör
ténő kétszeri küldéssel. Költségtakarékossági okból, valamint a gyorsabb kommunikáció érdekében 
törekszünk arra, hogy minél több tagot elektronikusan érjünk el.

2016. ÉVI RENDES (TISZTÚJÍTÓ) KÖZGYŰLÉS

2016. május 21-én, szombaton került sor az MKBT 2016. évi rendes (egyben tisztújító) Közgyű
lésére. A 2015. évi Alapszabály módosítás értelmében 2016-tól a Társulat legfőbb döntéshozó szerve 
a Közgyűlés, ahol (a korábbi küldöttállítási rendszer helyett) minden szavazásra jogosult tag személyesen 
vagy meghatalmazott útján szavazhat. A mostani Közgyűlésen 50 szavazati joggal rendelkező MKBT-tag 
jelent meg, ők összesen 100 szabályszerűen kitöltött meghatalmazást hoztak. A maratoni (10 és fél órás) 
Közgyűlés jegyzőkönyvét, a módosított Alapszabályt és a beszámolókat terjedelmi okból a honlapunkon 
(www.barlang.hu) tettük közzé.

Felajánlás
Napirend előtti felszólalásában Kemenczky Jenő, a Magyar Faraday Kutató-Fejlesztő Tudományos Egye
sület képviseletében elmondja, hogy egyesületük felszámolását követően gazdasági tevékenységükből 
megmaradt vagyonukból vagyonátruházással 4,7 millió forintot kívánnak adományozni a Társulat részé
re, melyet a felügyeleti szerv jóváhagyását követően tudnak továbbítani. Dr. Leél-Össy Szabolcs a Társu
lat nevében megköszöni a felajánlást. (A felajánlott összeg 2018 májusában került a Társulat számlájára. 
A szerk.}

Érmek és kitüntetések
Tiszteletbeli elnök: Hazslinszky Tamás, a magyar barlangkutatás előbbre vitelében szerzett elévülhetetlen 

érdemei elismeréséért.
Kadic Ottokár-érem: Dr. Surányi Gergely, az uránizotópok mérésén alapuló kormeghatározási módszer 

kidolgozásáért és széleskörű barlangtani alkalmazásának elterjesztéséért.
Hermán Ottó-érem: Szilvay Péter, a Társulat munkájának fél évszázad alatt folyamatosan kifejtett segíté

séért, céljainak megvalósításában végzett tevékenységéért.
Vass Imre-érem: Dr. Nagy Gergely Domonkos, a Szépvölgyi-barlangrendszerben és a montenegrói Két- 

lyukú-barlangban végzett feltárások irányításáért és dokumentálásáért.
Papp Ferenc-érem: Dr. Leél-Össy Szabolcs, a „Kristálybarlang a nagyváros alatt” című könyv megírásá
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ért és megjelentetéséért, valamint a karsztok és barlangok több évtizedes népszerűsítéséért az egyetemi 
hallgatóság körében.

Mikolovits Veronika-érem: Katzer-Sölétormos István, az MKBT könyvtárrendezésének megszervezésé
ért, vezetéséért és lebonyolításáért.

Tiszteleti tagok: Dr. Böcker Tivadar (posztumusz), Dr. Kieb Béla, Magyari Gábor, Dr. Sárváry István, 
Sohár István.

(Dr. Böcker Tivadar özvegye az oklevél kézhezvétele után köszönetét fejezte ki a Társulatnak a meg
tiszteltetésért. A szerk.)

Alapszabály módosítás
Az Alapszabály módosítási javaslatokat a Közgyűlés elfogadta, melyek közül terjedelmi okból itt csak 

a legfontosabbakat soroljuk fel (a teljes módosítás a www.barlang.hu-n megtalálható):
- Társulat céljainak és tevékenységének pontosítása, kiegészítése.
- Tagsági formák kiegészítése, definíciók pontosítása: rendes tag, tiszteletbeli tag, ifjúsági tag, szerve

zeti tag, pártoló tag.
- Tiszteletbeli és tiszteleti tag elkülönítése. A tiszteleti tag az, akit a saját tagjaink közül ezzel a kineve

zéssel megtiszteltünk, szavazati és választhatósági joga van. Tiszteletbeli tag „külső” személy, akinek 
szavazati és választhatósági joga nincs. Az Alapszabály módosítással egyidejűleg hozott határozat
tal az eddigi tiszteletbeli tagjainkat e két tagsági formába soroltuk. A Tiszteletbeli Elnök mostantól 
a Címzetes Elnök címet viseli.

- Tagok jogainak és kötelességeinek, tagdíjfizetés rendjének pontosítása: 2017-től a tagdíjfizetési ha
táridő tárgyév február utolsó napjára módosul.

- Társulat vezető testületi szervei közül kikerül a Választmány, jogait és feladatait a Közgyűlés, ill. 
az Elnökség veszi át.

- Hosszas vitát követően az elnökségi tisztségek közül a társelnöki funkció kikerül. Az Elnökség mos
tantól Elnökből, Főtitkárból és hét Elnökségi Tagból áll.

- Vidéken élő tagok munkájának megkönnyítésére az Elnökség ülésein infokommunikációs eszközök 
(telefon, skype) útján is részt lehet venni.

A tisztújítás során megválasztott tisztségviselők
Elnök: Dr. Leél-Ossy Szabolcs
Főtitkár: Kosztra Barbara
Elnökség tagjai: Dr. Ambrus Gergely, Csépe-Muladi Beáta, Füredi Zoltán, Huber Kilián, Laufer Csaba, 

Sári Attila, Szilágyi Zsolt.
Felügyelőbizottság elnöke: Csepreghy Ferenc József
Felügyelőbizottság tagjai: Szilvay Péter, Tényi-Varga Gusztáv és Thieme András (póttag).
Erembizottság elnöke: Takácsné Bolner Katalin
Erembizottság tagjai: Hegedűs András, Dr. Lénárt László, Dr. Szunyogh Gábor, Zihné Perényi Katalin.

Karszt és Barlang Alapítvány kuratóriuma
Kuratórium elnöke: Hegedűs Gyula
Kuratórium tagjai: Borzsák Sarolta, Hajnal Ágnes, Dr. Végh Zsolt, Zentay Zoltán.

Kosztra Barbara

78

http://www.barlang.hu-n


MKBT KITÜNTETÉSEK

A Társulat Érembizottsága a 2015. évben az alábbi kitüntetés adományozásáról határozott.

A karszt- és barlangkutatás területén végzett és nyomtatásban publikált kiemelkedő tudományos 
munkásságáért adományozható

Kadic Ottokár-éremmel 
Dr. Patay Pált

Magyarország legidősebb, barlangokkal is foglalkozó régészét tüntette ki, aki ásatásaival hozzájárult ha
zánk néhány barlangjának régészeti feltárásához, dokumentációs tevékenységével a barlangok régészeti 
adatainak rendszerezéséhez. 100-ik születésnapját a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében 2014. de
cember 8-án ünnepelte a régésztársadalom és számos külföldi szakember.

Dr. Patay Pál Budapesten született 1914. december 8-án. Szüleinek a Pest-megyei Ácsán és a vele 
szomszédos Csőváron volt földbirtokuk. A budapesti Református Gimnáziumban tanult és 1932-ben ott 
érettségizett. Beiratkozott a debreceni Gazdasági Akadémiára, ahol 1935-ben „okleveles gazda” (agrár
mérnök) diplomát szerzett. Minthogy már gimnazista korában - feltehetően rokona, Kubinyi Ferenc ha
tására - élénken érdeklődött a régészet iránt, 1933-ban - a Gazdasági Akadémiával párhuzamosan - be
iratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészeti Karára. 1935-ben, katonai szolgálat 
miatt, egy évre ugyan megszakította az egyetemi tanulmányait, de végül szigorlatát 1939. február 26-án 
letette. 1940. december 10-én pedig „Sub auspiciis gubernatoris” doktorrá avatták.

Először fizetés nélküli tanársegéd a Bölcsészeti Kar Osrégészeti Tanszékén Tompa Ferenc professzor 
mellett (1939. szeptember 1.). Az Archaeológiai Értesítő rendszeres szerzője lett, és már első tanulmányai 
a rézkor és bronzkor problémáival foglalkozott. Ennek az időszaknak az egyik legnagyobb jelentőségű mun
kája a Jászladányban feltárt rézkori temető közlése (1945), melyben sikerült bebizonyítania, hogy a koráb
ban csak szórványként ismert ellentett élű rézcsákányok határozottan a bodrogkeresztúri kultúrához köthe
tők a Kárpát-medencében. Ez akkor európai léptékű és hatású felismerés volt (RACZKYPÁL 2014).

Mint karpaszományos tüzér őrmester részt vett az 1938. évi felvidéki, az 1939. évi kárpátaljai és 
mint zászlós, az 1940. évi erdélyi bevonulásokon. 1944. október 6-án ismét behívták és december 1-jén 
Csepelen a frontra is került. 1945. február 8-án szovjet hadifogságba esett, ahonnan 1947. július 22-én 
tért vissza.

Tanársegédi munkája 1949-ben megszűnt, és mint osztályidegen, állást csak vidéken kaphatott, így 
a Nógrád-megyei múzeum (ma Palóc Múzeum) régész-muzeológusa lett (1950. május 16.). Az Adattár 
frissen kinevezett osztályvezetőjének (1961-től a Múzeum főigazgató-helyettese), dr. Korek Józsefnek 
kérésére 1957. január 9-én a Magyar Nemzeti Múzeumba helyezték át, ahol 1975-ben az Adattár osztály
vezető-helyettese lett. Innen ment nyugdíjba 1982. december 31-én. ANemzeti Múzeum főigazgatójának 
kérésére nyugdíját 1993-ban megszakította, és két éven át, mint a főigazgató tudományos tanácsadója 
tevékenykedett (1993. július 1.-1995. február 10.).

Régészeti munkássága főként a réz- és a bronzkorra terjedt ki, de foglalkozott szinte minden régészeti 
korszakkal is. Számos ásatáson vett részt, illetve vezetett. Legjelentősebb ásatása Tiszalúcon zajlott 
(1974-1990). A sikeres munkájáért a község díszpolgárává választották. Közel 280 tudományos közle
ménye jelent meg Magyarországon és külföldön, közöttük 5 a századik életévében.

Régészeti tevékenysége mellett a harangokkal is foglalkozott. Ennek során mintegy 16 000 harangot 
kutatott fel és katalogizált. Neki köszönhető, hogy a déli harangszó után a megszólaltatott harang törté
netét is ismertetik. Foglalkozott a harangöntés történetével és a harangöntők személyével is.
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1947-1984. között Magyarország részéröl tagja volt az Unión Intemationale des Sciences Préhis- 
toriques et Protohistoriques-nek, majd annak tiszteletbeli tagja lett. A Deutsches Archaologisches Institut 
1973-ban levelező tagjának választotta. A magyarországi harangöntés történetének intenzív kutatásáért 
a Véréin Deutsches Glockenmuseum tagjává, 1996-ban a Tudományos Tanácsának (Wissenschaftlicher 
Beirat) tagjává, majd 2002-ben tiszteletbeli tagjává választotta. Tudományos életműve elismeréseként 
2004-ben a Magyar Érdemrend Lovagkereszt, 2014-ben a Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetés
ben részesült. A 20. század történetét átölelő izgalmas életútjáról szóló önéletrajza „Az életet már meg
jártam” címmel 2014-ben jelent meg.

Patay Pál első régészeti ásatását Hillebrand Jenő tanácsára, Gaál István felügyelete mellett, a cső
vári Várhegy, általa Uhu-barlangnak elnevezett (Csővári 1. sz. barlang) üregében végezte 1931 tava
szán. A térség leírásáról, az ásatás eredményeiről szóló saját fényképpel és térképpel illusztrált cikke már 
1932-ben napvilágot látott (Természettudományi Közlöny, p. 239-242). Mint Kadic Ottokár tanítványa, 
a háború előtt részt vett az általa végzett munkálatokban, majd a Hillebrand-barlang feldolgozásában 
(1958), és a Baradla Pitvar nevű szakaszában, Vértes László irányításával végzett hitelesítő ásatáson (1960). 
Az 1960-as években többször is járt a Baradlában, ott régészeti megfigyeléseket végzett. 1967 áprilisá
ban a Baradla bejárata előtti területről római kori cserépedény töredékeket, hallstatti és árpádkori cse
repeket gyűjtött be. 1975-ben részt vett Algériában, a szaharai In Hanakaten nevű hely melletti barlang 
feltárásában is, ahol feladata egy egyedülálló szakmai értéket képviselő őskori csontváz megmentése 
és Algírba szállítása volt.

Dokumentációs tevékenységének eredménye a bükki kultúra lelöhelykatasztere. Az 1980-as évek ele
jén jelentős szerepet játszott hazánk régészeti értéket képviselő barlangjainak összeállításában, azokat 
három kategóriába sorolva kijelölte azon barlangok körét, amelyekben feltáró kutatás nem, vagy régész 
felügyelete mellett, vagy szabadon végezhető. Szakmai ismereteivel mindig készségesen segítette a bar
langkutatók tevékenységét.

Foglalkozott a barlangkutatás számára is fontos régész szakemberek munkásságával is. így a Barad
lában is eredményes ásatást folytató Tompa Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából megírta 
a tragikus körülmények között 1945-ben elhunyt nagy előd, a példakép életrajzát, valamint ismertette 
a barlangokkal is foglalkozó, hazánk, s talán a világ első régésznőjének, Torma Zsófiának szakmai tevé
kenységét, eredményeit.

Székely Kinga Holl Balázs

A Társulat Érembizottsága 2016. évben az alábbi kitüntetések adományozásáról határozott.

A karszt- és barlangkutatás területén végzett és nyomtatásban publikált kiemelkedő tudományos mun
kásságáért adományozható

Kadic Ottokár-éremmel 
Dr. Surányi Gergely

tagtársunkat tüntette ki.
Dr. Surányi Gergely geofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia és az ELTE Geológiai, Geofizikai és 

Urtudományi Kutatócsoportjának tudományos munkatársa. Kutatási területe az urán- és thóriumizotópok 
mérésén alapuló korhatározási módszer alkalmazása és fejlesztése, paleoszeizmológiai vizsgálatok, nukle
áris környezetvédelem és geofizikai módszerekkel történő üregkutatás. Eredményeit 36 hazai és nemzetkö
zi folyóiratban, illetve könyvfejezetben publikálta, melyek közül 27 kifejezetten barlangtani kutatásainak 
eredményeiről ad számot.

A barlangi ásványkiválásoknak (cseppkőlefolyásoknak, kalcitlemezeknek) az általa végzett urán-so
ros kormeghatározásával hozzájárult a Rózsa-dombi barlangok fejlődéstörténetének, valamint paleokli- 
matológiai és paleohidrológiai viszonyainak megismeréséhez. Geofizikai módszerekkel közreműködött 
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ismeretlen barlangjáratok felkutatásában. A sérült cseppkövek szilárdsági vizsgálatának alapján szám
szerű adatokat vezetett le a régmúlt idők földrengéseinek jellemzésére. 1989 óta tagja Társulatunknak, 
illetve az Ariadné Karszt- és Barlangkutató Egyesületnek, melynek 2000 óta egyben elnöke is.

Dr. Surányi Gergely jelentősen hozzájárult a magyar tudományos barlangkutatás nemzetközi elismer
tetéséhez.

A Társulat érdekében hosszú időn át eredményesen végzett munkásságáért adományozható

Hermán Ottó-éremmel
Szilvay Péter

tagtársunkat tüntette ki.
Szilvay Péter még általános iskolás korában, Benedek Endre révén ismerkedett meg a barlangokkal. 

Ennek hatására 1963-ban a Szabó József Geológiai Technikumba felvételizett, ahol 1967-ben techniku
si végzettséget szerzett. A technikumban azonnal bekapcsolódott az ott működő barlangkutató csoport 
életébe. Részt vett a Kevély-nyergi-zsomboly, a Szabó József-barlang feltárásában, a Kevély barlangjai
nak dokumentálásában, a Vár-barlang háborús törmeléktől való megtisztításában és járhatóvá tételében. 
Ott éveken át vezette a látogatókat. 1964-től a nyári gyakorlatokat Jósvafőn, a kutatóállomáson teljesí
tette. Az iskola elvégzését és a kötelező katonai szolgálat letöltését követően, dr. Papp Ferenc professzor 
javaslatára a kutatóállomáson kezdett dolgozni, majd 1973-tól 79-ig az állomás vezetője volt. Irányította 
az akkor világhírű állomáson folyó hidrológiai, meteorológiai és szpeleológiai méréseket. 1979-ben visz- 
szatért szülőhelyére, Esztergomba, ahol a Benedek Endre barlangkutató csoport, majd a BEBTE tagja lett, 
mely szervezetnek 2006 óta az alelnöke. Részt vesz a Sátorkö-pusztai-barlang működtetésében, a barlang 
műszaki létesítményeinek felügyeletében. Jó kapcsolatot tart fenn a barlangot meglátogató, de az ország 
különböző pontján tevékenykedő barlangkutatókkal.

Társulati tagsága 1964 óta folyamatos. Éveken át a választmány tagja volt, jelenleg a Felügyelőbizott
ság póttagja. Több mint 50 éve a Társulat rendezvényeinek rendszeres látogatója, szükség szerint a lebo
nyolítás segítője. Nemcsak a gyakorlatban áll ki a Társulat léte mellett, hanem adományokkal is próbál 
hozzájárulni a szervezet fennmaradásához.

A karsztok és barlangok kutatása és eredményeinek ismertetése terén végzett kiemelkedő tudomány
szervező és tudományos ismeretterjesztő tevékenységéért adományozható

Papp Fercnc-éremmel 
Dr. Leél-Ossy Szabolcs

tagtársunkat tüntette ki.
Dr. Leél-Ossy Szabolcs geológus, az ELTE TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékének do

cense, társulatunknak négy évtizede aktív tagja. 1986 óta a Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató és Hegy
mászó Sportegyesület elnökhelyettese, 2004 óta az MKBT elnöke. Gazdag tudományos munkásságának 
eredményeit és külföldi tanulmányútjainak tapasztalatait nem csak szakcikkekben és szakelőadásokban 
publikálta, hanem széles körben népszerűsítette.

Mindezek közül kiemelkedik a „Kristálybarlang a nagyváros alatt” című könyve, mely egyrészt a tu
dományos monográfiáktól elvárt igényességgel szól a barlangtan szakembereihez, másrészt olyan stílus
ban adja elő mondanivalóját, hogy a geológiában, az ásványtanban és a többi kapcsolódó tudományban 
járatlan olvasó számára is érthető. A könyv népszerűsítő értékét növeli, hogy részletesen „elmeséli” a bar
lang feltárásának regényes történetét. Igen tetszetős kialakításával, sok-sok színes fényképével, album
szerű formátumával a „Kristálybarlang a nagyváros alatt” a hazai tudományos és ismeretterjesztő köny
vek egyik jeles alkotása.
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A Papp Ferenc-érem odaítélésénél az Érembizottság figyelembe vette azt is, hogy Leél-Össy Sza
bolcs egyetemi oktatói tevékenységével is szolgálta a karszt- és barlangtudományok népszerűsítését, 
mert az általa vezetett szakdolgozatok, tudományos diákköri munkák és egyetemi előadások sok-sok 
egyetemi hallgatóban keltették fel a szpeleológia iránti érdeklődést.

A 35 év alatti kutatók elismerésére szolgáló

Mikolovits Veronika-éremmel 
Katzer-Sölétormos István

tagtársunkat tüntette ki.
Katzer-Sölétormos István megszervezte, vezette és lebonyolította a közel száz ember részvételével 

lezajlott MKBT Könyvtár rendezését, a könyvtári állomány korábban nem létező katalogizálását, keres
hetővé tételét. A több, mint kéthetes, sokszor éjszakába, hajnalba nyúló munka során a teljes könyvtárat 
átmozgatták egy másik raktárba, a társulati helységeket kitakarították és tisztasági festést végeztek. A 
könyveket sűrített levegővel portalanítva, vonalkódos címkével ellátva katalogizálva tették vissza rend
szerezetten a polcokra. A megmozdulás során több, mint hatezer könyv került feldolgozásra, ezen kiad
ványok már típus, szerző, cím, kiadó, kiadás éve, melléklet, tartalom szerint kereshetőek. Katzer István 
a munka minden fázisánál jelen volt, azt vezette és aktívan részt vett benne.

A karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló eredményért adományozható

Vass Imre-éremmel
Dr. Nagy Gergely Domonkos

tagtársunkat tüntette ki.
Dr. Nagy Gergely Domonkos építészmérnök, a Barit Barlangkutató Csoport kutatásvezetője az elmúlt 

évtized legeredményesebb hazai és külföldi barlangfeltárásainak irányítója. Az általa vezetett kutatók mun
kájának alapvető szerepe volt abban, hogy sikerült egyesíteni a Pál-völgyi-Mátyás-hegyi-barlangrendszert 
a korábban független barlangként ismert Harcsaszájú- és a Hideglyuk-barlangokkal, melyek együttes rend
szere csaknem 30 kilométeres hosszával (Szépvölgyi-barlangrendszer néven) hazánk leghosszabb barlang
jává vált. A dr. Nagy által vezetett feltárásokat a 2006. novembere és 2008. júliusa között a Harcsaszájú- 
barlang Malacfürösztő nevű szakaszán végzett bontások alapozták meg. 2008. július 21-e volt az a nap, 
amitől kezdve szinte „robbanásszerűen” gazdagodott a rendszer egyre újabb járatokkal. 2010. március 6-án 
sikerült megtalálni az összeköttetést a szomszédos Hideglyuk-barlanggal, aminek következtében egyesí
tett Hideglyuk-Harcsaszájú-rendszer hossza meghaladta a 6 km-t. 2011. december 11-gyei pedig feltárult 
a Pál-völgyi-barlanghoz vezető út is.

Dr. Nagy Gergely Domonkos feltáró munkássága külföldön is folytatódott: 2009-ben vezetésével 
Montenegróban, a Kétlyukú-barlangnak Sásdi László által már korábban megtalált bejáratán át kutató
társaival bejutott a 80 méter mély „Osfosszil”-ba, melyen keresztül a következő években lépésről-lépésre 
újabb szakaszokat fedeztek fel, így 2013-ra a Kétlyukú-barlang elérte a 3,6 km hosszúságot és 225 mé
teres mélységet. 2014-ben sikerült megtalálni a kapcsolatot a közeli Jeges-barlanggal, melynek révén 
a rendszer 6 kilométeressé vált. A 2016. évi expedícióval pedig a barlang hosszúságával 7,5 km-t értek 
el, és lejutottak a 715 méteres mélységig.

Dr. Nagy Gergely Domonkos irányító és szervező munkájának köszönhetően tehát mind hazánkban, 
mind külföldön kutatóink igen jelentős feltárásokkal dicsekedhetnek.

Dr. Szunyogh Gábor—Székely Kinga—Hegedűs András 
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2015-ben elhunyt dr. Dénes György a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteletbeli elnöke. 
A megüresedett, kitüntető címre az Erem Bizottság javaslata alapján, a Társulat 2016. május 21-i Köz
gyűlése a magyar barlangkutatás előbbre vitelében elévülhetetlen érdemeket szerzett

Hazslinszky Tamás tiszteleti tagot, társelnököt

tiszteletbeli elnökké választotta.
Hazslinszky Tamás a Társulat 1958. évi újjá szervezése óta, töretlen aktivitással vesz részt a magyar 

barlangkutatás életében, sokoldalú munkásságával segítette a Társulat szakmai tevékenységét.
Már az 1950-es évek végén foglalkozott az Alsó-hegy barlangjainak feltárásával és 1958-ban részt 

vett a Kessler Hubert vezette albániai expedícióban. 1959-ben a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató 
Intézetben kezdett dolgozni, 1972-től a Vízügyi Hivatal, 1976-tól a Városépítési Tervező Intézet, majd 
1986-tól 1994 évi nyugdíjazásáig a Barlangtani Intézet (osztály) munkatársaként részben, vagy teljes 
feladatkörben, karszttal, karszthidrológiával, barlangokkal foglalkozott. A hivatali munka mellett ma
gánidejét is a barlangoknak szentelte.

1962-től a Társulat választott tisztségviselője, volt választmányi tag, titkár, főtitkár. Jelenleg, mint 
társelnök tevékenykedik. Vezette a Társulat Karsztbotanikai Szakosztályát. Több társulati kiadvány szer
kesztése mellett, 1964-67 között szerkesztette a Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztatót, 2003-tól pedig 
a Karszt és Barlang főszerkesztője. Aktívan részt vett a szpeleológiai oktatási rendszer kidolgozásá
ban, hosszú időn át bonyolította a Barlangi Idegenvezetői Tanfolyamot, összeállította annak jegyzetét. 
Nevéhez számtalan nemzetközi barlangtani konferencia szervezése fűződik, melyek közül kiemelkedik 
az 1989. évi Barlangtani Világkongresszus. A szervező munka mellett a barlangok népszerűsítésében is 
kiemelkedő érdemeket szerzett, mintegy 200 írása jelent meg nyomtatásban.

A Társulat érdekében végzett munkájáért 1979-ben Hermán Ottó-, 2007-ben Papp Ferenc-, 2009-ben 
Kadic Ottokár-éremben részesült, 1998-ban pedig tiszteleti taggá választották.

Az Erembizottság javasolja alapján a 2016. május 21 -i közgyűlés posztumusz tiszteleti taggá választotta:

Dr. Böcker Tivadart.

Böcker Tivadar (1931-2015) geológus, hidrogeológus, a műszaki tudományok kandidátusa 15 éven át, 
mint a VITUKI Karsztvízkutatási Osztályának vezetője tevékenykedett, főként a Bükk és a Dunántúli
középhegység területén. Munkatársaival kidolgozta a karsztvízkutatás fejlesztésének irányelveit, mely
nek értelmében mintegy 100 észlelőkutat, valamint 10 meteorológiai állomást létesítettek és 1970-től 
évente kiadták a Dunántúli-középhegység karsztvízszint térképét. 1981-től az ALUTERV-ben a karsztok 
környezeti problémáival, elsősorban a Hévízi-tó vízhozam-csökkenésével és annak megakadályozásával 
foglalkozott. Számos cikke főként hidrológiai, földtudományi szaklapokban jelent meg, de több népsze
rűsítő írása is napvilágot látott.

Alapító és 1990-ig egyetlen magyar tagja volt a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége 1970-ben 
létrehozott karsztos kőzetek hidrogeológiájával foglalkozó állandó bizottságának.

1969-ben lépett be Társulatunkba, és éveken keresztül a Karszthidrológiai Szakbizottságot vezette. 
1974-1979 között, mint főtitkár tevékenykedett, majd társelnöki tisztet töltött be (1981-1986). Főtitkár
ságára kiegyensúlyozott munka, határozott irányítás, a Társulat szakmai munkájának képviselete, tevé
kenységének elfogadtatása jellemző. Az általa vezetett ülések előkészítettek, célra törőek voltak. Bár nem 
volt aktív barlangjáró, barlangfeltáró, de érdeklődése kiterjedt a barlangkutató csoportok munkájára is. 
Ismerte a tagságot, és tevőlegesen részt vett a Társulat minden jellegű megmozdulásán. Az 1990-es évek 
elején visszavonult, a Társulat életében már nem vett részt. Bár a Társulat, aktivitását és tudományos te
vékenységét is érem adományozásával (Kadic Ottokár-érem, 1978; Hermán Ottó-érem, 1984) ismerte el, 
de visszavonulása eredményeként személye és munkássága sajnos lassan feledésbe merült.
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A Társulat életében talán csak egyszer fordult elő, hogy valakit elhunyta után részesít kitüntetésben. 
Ennek legfőbb oka, hogy az előterjesztés még Böcker Tivadar életében, 2015 elején megszületett, de 
a Közgyűlés elé terjesztése, az alapszabály módosítás miatt, az Elnökség kérésére ez évre halasztódott. 
Bár ajelölt hosszan tartó betegség után június 18-án, életének 84. évében elhunyt, így már nem örülhetett 
az elismerésnek, de talán ezzel az utólagos főhajtással tiszteleghetünk a Társulatot hosszabb ideig sikere
sen irányító szakember előtt, s talán így a karsztok és a barlangok kutatása terén kimagasló eredményeket 
elérő és a Társulat munkáját hosszú időn át jelentősen elősegítő szakember neve és tevékenysége bizto
sabban fennmarad az utókor számára.

Az Érembizottság javaslata alapján a 2016. május 21-i Közgyűlés tiszteleti taggá választotta

Dr. Kieb Béla egyetemi tanárt.

Dr. Kieb Béla 1962-ben, mint geológus végzett az ELTE-n, ahol 1968-ban doktori címet szerzett. Kan
didátusi disszertációját 1982-ben védte meg a Magyar Tudományos Akadémián. A diploma megszerzését 
követően 1962-ben került az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Ásvány és Földtani Tanszékére, 
dr. Papp Ferenc professzor mellé tanársegédnek, mely tanszéknek 1982-től vezetője lett. Oktatói tevé
kenysége főként geológiára, hidrogeológiára, környezetföldtanra, mémökgeológiára terjedt ki, de foglal
kozott a felszín alatti vizek teleptanával és a felszín alatti objektumok kutatásával is. Majd húsz könyvnek 
szerzője, illetve társszerzője, kutatási jelentéseinek, publikációinak száma meghaladja a 200-at. Részt vett 
a Rózsadomb, PHARE projekt keretén belül végzett komplex környezetföldtani vizsgálatában.

Az 1958. évi újjászerveződésekor alapító tagja volt Társulatunknak. Az 1960-as években tevékenyen 
részt vett az ÉKME barlangkutató csoport Jósvafö környéki munkáiban, s bár később barlangokkal nem 
foglalkozott, de nyomon követte a Vass Imre-barlang mellett működő kutatóállomás tevékenységét, és 
előadásokkal részt vett annak szakmai rendezvényein. Az utókor számára számtalan Papp Ferenc kézira
tot mentett meg, és előadások, írások segítségével ápolja egykori elődje emlékét.

Az Érembizottság javaslata alapján a 2016. május 21-i Közgyűlés tiszteleti taggá választotta

Magyari Gábor geológust.

Magyari Gábor 1956-ban geológusként végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Barlangku
tató múltjára való tekintettel 1963-ban nevezték ki a Baradla igazgatójává, ahol 1969-ig tevékenykedett. 
Igazgatósága alatt a barlangban jelentős műszaki fejlesztéseket hajtottak végre. Felújították és modern 
világítással látták el az aggteleki és Vörös-tó-Jósvafő közötti szakaszt. Padokkal látták el a Hangverseny
termet, kialakították a színpadot, a jósvafői bejárat fölé emeletes pénztárt építettek, elkészítették a Hang
versenyterem kiszolgálására az aggteleki csillés-tárót és a Csontház-teremnél lévő áttörést. Munkájáért 
az Északmagyarországi Intézőbizottság emlékplakettel tüntette ki. Később az 1975-ben létrehozott Bar
langtani Intézet munkatársa lett, irányításával épült ki a Szemlő-hegyi-barlang és a bejárati fogadóépület.

A barlangokkal 1950 első éveiben kezdett el foglalkozni. Elévülhetetlen érdemeket szerzett, amikor 
a búvár barlangkutatás hőskorában, 1952-ben szabad tüdővel átúszta a Béke-barlangban a továbbjutást 
akadályozó 5 m hosszú szifont. Majd 1955-ben ugyanezt tette a Mánfai-kölyuk 8 m hosszú szifonjában.

1959-ben lépett be a Társulatba, és 1962-tól, egy kisebb megszakítással egészen 1986-ig a választ
mány tagja volt, 1966-68 között pedig az Aggteleki Munkabizottságot vezette.
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Az Érembizottság javaslata alapján a 2016. május 21-i Közgyűlés tiszteleti taggá választotta

Dr. Sárváry István mérnököt.

A budapesti Műszaki Egyetemen 1956-ban mérnökként diplomázott. Szakmai tevékenységét a VITUKI 
munkatársaként fejtette ki. Az 1960-as70-es években a Dunántúli-középhegység karsztjával és a bányászati 
hatásokkal is foglalkozott. Részt vett a Budapesti termálkarszt forrásai és termálkútjai védőterületének 
meghatározásában. Az Aggteleki-karszt térségében a szlovák társintézetekkel közösen vizsgálta a karsztvíz 
áramlási viszonyait az Alsó-hegy területén. Több éves külföldi tartózkodás után az 1980-as évek végén 
a Hévízi-tó, ill. a Keszthelyi-hegység karsztos utánpótlási viszonyaival foglalkozott. Elsők között volt, aki 
felvetette, hogy a Hévízi-tó hozamcsökkenésében nemcsak a bányászat a felelős. Témafelelőse volt a Jó- 
zsef-hegyi források komplex vizsgálatával kapcsolatos PHARE projektnek, majd a Magyarországi karsztos 
termálvizek állapotértékelése c. témának, amely munka során a budapesti, hévízi, villányi és bükki terület 
karsztos termálvizeinek mennyiségi és minőségi állapotértékelése történt meg. Kidolgozta a VITUKI által 
elkészített Magyarország forrásainak katasztere kiadvány tematikáját és metodikáját. Munkáira, feladatmeg
oldásaira jellemző volt a mérnöki gondolkodás, az elmélet és a gyakorlati tapasztalat összehangolt alkalma
zása. Társszerzőként részt vett az „Aggteleki-hegység karszthidrológiai kutatási eredményei és zavartalan 
hidrológiai adatsorai 1958-1993” c. szakkönyv elkészítésében. Hazai és nemzetközi folyóiratokban számos 
publikációja jelent meg, de a Társulat kiadványaiban is több cikke látott napvilágot.

Részt vett a Vass Imre-barlang feltárásában, ő készítette első térképét. A barlang további szakaszainak 
feltárása a mai napig foglalkoztatja. 1963-tól néhány éven át ő vezette az ÉKME Ásvány és Földtani 
Tanszék Barlangkutató Szakosztályát (ma Papp Ferenc csoport). A Társulatnak 1958. évi újjáalakulása 
óta, kisebb megszakításokkal tagja, a rendezvények ma is aktív résztvevője.

Az Érembizottság javaslata alapján a 2016. május 21-i Közgyűlés tiszteleti taggá választotta

Sohár István mérnököt.

Sohár István a Móricz Zsigmond Gimnázium tanulójaként, 1959-ben, a dr. Leél-Ossy Sándor vezette 
földrajz szakkörben ismerkedett meg a barlangok világával. A barlangjárás mellett részt vett az Ürömi- 
és a Naszályi-víznyelöbarlang feltárásában. 1964-től, mint a Műegyetem hallgatója, a dr. Papp Ferenc 
professzor irányította ÉKME csoport munkájába kapcsolódott be, melynek később, több éven át veze
tője volt. Kutatási területe a jósvafői kutatóállomáshoz és az Aggteleki-karszthoz kapcsolódott. Részt 
vett a Vass Imre-barlangban folyó munkálatokban, barlangok, különösen a Nagyoldali-zsomboly feltá
rásában. Éveken át tartó együttműködés eredményeként, a kolozsvári barlangkutatókkal, a Fehér-kövek, 
a Jád-völgye és más erdélyi terület barlangjának feltárásában is tevékenykedett.

A Társulatnak 1962-ben lett a tagja, ahol először a választmány munkájában, mint csoportvezető, 
majd választott tagként (1974—78) vett részt. 1978-tól 1986-ig, mint titkár aktív részese volt a társulati 
életnek. Címét nemcsak viselte, de a gyakorlatban is érvényesítette. Részt vett a titkárság napi munká
jában, a hetente tartott titkári értekezleten, az ott megszabott feladatokkal folyamatosan foglalkozott. 
A szerdai fogadó napokon személyesen hallgatta meg a csoportok eredményeit, problémáit, és igyeke
zett azok megoldására.

Az egyetem elvégzése után hivatali munkáját a Volánnál kezdte meg, melynek végül vezérigazgató 
helyettese lett. A Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéssel elismert munkája mel
lett az aktív barlangkutatással a Társulati életben való részvétellel ugyan felhagyott, de a mai napig fi
gyelemmel kíséri a barlangtani tevékenységeket, őrzi a hagyományokat és szervezi egykori csoportjának 
éves összejöveteleit. Jósvafői háza az öreg barlangkutatók központi találkozóhelyévé vált.

Székely Kinga
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A CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI 
PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

A Földművelésügyi Minisztérium anyagi támogatásával, a Társulat ismét meghirdette az idén kereken 
40 esztendős múltra visszatekintő Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázatot annak érdekében, 
hogy a hazai karsztvidékeken és barlangokban végzett kutatómunka színvonalas dokumentálásának ösz
tönzésével gyarapítsa a Társulat adattárában, illetve az országos barlang-, forrás- és víznyelő-nyilvántar
tásokban mindannyiunk számára hozzáférhető információk körét.

A pályázaton - miután kiírására tavaly nem volt lehetőség - ezúttal két év (2014 és 2015) eredménye
ivel lehetett indulni. Ez azonban láthatóan nem növelte a tagság érdeklődését: a pályázatra az előzőhöz 
hasonlóan gyér számú, összesen 6 pályamunka érkezett. A háromtagú bíráló bizottság (dr. Leél-Össy 
Szabolcs, Egri Csaba és Takácsné Bolner Katalin) a benyújtott 2 csoportos és 4 egyéni pályaművet a meg
hirdetett szempontok szerint értékelte és pontozta. Az eredmények ünnepélyes kihirdetésére az Egerben 
rendezett Szakmai Napok keretében, november 19-én került sor.

I. díj - 150 000 Ft
Ariadne Karszt és Barlangkutató Egyesület, 84 pont

Az Egyesület Évkönyve ismét kiemelkedett a Cholnoky pályázatra benyújtott anyagok közül, hiszen 
a jól szerkesztett, gazdag fotóanyaggal illusztrált kötet most is jelentős eredményekről számol be. A Pi
lis hegységben 2014-2015-ben végzett feltáró kutatásaik révén az Ajándék-barlang hossza 1 km-rel, 
az Ariadne-barlangrendszeré pedig 600 m-rel növekedett; s 100 m nagyságrendű továbbjutást értek el 
a bükki Palota 2. sz. barlangban és az Esztramoson is. A feltárások menetét szakszerűen dokumentáló, 
olvasmányos naplórészletek mellett az évkönyv számos érdekes és értékes szakmai megfigyelést és ada
tot is tartalmaz, amelyek közül a harmadik éve folyó vízkémiai és stabilizotóp-vizsgálatok eredményei 
emelendők ki. A pályázatból leginkább csak az új szakaszok térképi dokumentációja hiányolható.

II. díj - 120 000 Ft
Virág Magdolna: „A Rózsadombi barlangok térinformatikai elemzése” c. szakdolgozata, 81 pont

A pályázó geográfus-szakdolgozata a rózsadombi barlangok sajátosságait és környezeti összefüggése
it vizsgálja térinformatikai módszerek alkalmazásával. Ehhez a különböző szakterületek térképanyagán 
(pl. geomorfológiai, építésföldtani, tektonikai, lejtökategória-térképek) kívül archív adatokat és adattári 
forrásokat is felhasznált, és elkészítette a nagy barlangok járatirány-elemzését. Bár a vizsgálat újszerű 
felismeréseket nem eredményezett, a különféle információk együttes ábrázolása látványosan támaszt alá 
számos korábbi megállapítást, mint pl. a szerkezeti elemek és a barlangjáratok szoros kapcsolata, vagy 
a járatok és a felszínmorfológia összefüggésének hiánya. Dicséretes a rengeteg színes térképpel, ábrával, 
fotóval és diagrammal illusztrált dolgozat igényes kivitele és szakmai alapossága is.

III. díj - 100 000 Ft
MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva, 65 pont

A Kollektíva igényes kivitelű évkönyvei a szokásos részletességgel és az 1980-as évek óta változatlan 
felépítésben mutatják be a 2014-ben és 2015-ben végzett tevékenységüket. Sajnos a két vaskos kötet 
tartalmának jelentős része (mint például a mesterséges balatonkenesei Tatár-likak, az Auckland környéki 
lávabarlangok, és a dicséretesen aktív csoportélet ismertetése) nem minősül a kiírás szerinti, hazai karsztte
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rületeken és barlangokban végzett kutatásnak; avagy korábbi anyagaikat ismétli kis kiegészítéssel. Válto
zatos témájú további tanulmányaik közül kiemelendő viszont a nemkarsztos barlangok képződményeinek 
átfogó osztályozása, és egy tucat új, a zárt szelvény kívánalmának is megfelelő nemkarsztos barlang 
példamutatóan alapos, térképekkel és immár digitális fotókkal illusztrált dokumentálása.

Pénzjutalom (40 000-40 000 Ft)
Csepreghy Ferenc József: „A Pénz-pataki-víznyeló'barlang búvópatakjával kapcsolatosan végzett hid
rogeológiai vizsgálatok összehasonlítása” c. tanulmánya, 60 pont

A pályamunkából kitűnik, hogy szerzője nemcsak a Pénz-pataki-víznyelöbarlangot, de annak irodal
mát is jól ismeri: a barlang áttekintő bemutatása mellett értékes összefoglalót közöl a korábbi kutatások
ról is. A címbeli téma kidolgozása sajnos ezekhez képest jóval szűkszavúbb, és a hivatkozott irodalmakat 
nem ismerők számára nem is mindig világos. Szívesen olvastunk volna bővebben a vízszintváltozások- 
kal kapcsolatos megfigyelésekről és az egyéni vizsgálati eredményekről is, ám a tanulmány kurtán-fur- 
csán, szinte befejezetlenül ér véget.

Kocsis Ákos: „Aggteleki karszt, Keszthelyi-hegység, Gerecse, Budai-hegység, Déli-Bakony, Pilis” c. fotó- 
és video-dokumentációja, 60 pont

Az összeállítás - bár egyes esetekben csak egyetlen kép erejéig - összesen 25 barlangról és víznye
lőről készült fotókat és videókat tartalmaz. Közülük dicséretes a nagy barlangi tereket ábrázoló pár kép; 
az időszakos víznyelöbarlangokat működés közben bemutató anyagok pedig kifejezetten komoly do
kumentációs értéket képviselnek, hiszen ilyen hiánypótló felvételek csak ritkán és akkor is csak rövid 
ideig készíthetők el. Kár, hogy ezekhez semmi kiegészítő információ nem kapcsolódik, még a felvétel 
időpontja is csak a fájlok háttéradataiból derül ki.

Szenti Tamás: „Jelentés a 2015-ben végzett barlangkutatással kapcsolatos tevékenységemről” c. pá
lyázata, 60 pont

A cím valójában 19 fokozottan védett és 10 egyéb barlang, valamint egyes barlangkutatáshoz kapcsolódó 
személyek és fogalmak — így például a Cholnoky pályázat — Wikipédia-szócikkének korrekt összeállítását 
takarja, amihez a pályázó hatalmas adattömeget dolgozott fel. Külön értéket képvisel a bőséges és többnyi
re PDF-formátumban letölthető vagy linkelt irodalomjegyzék; de a szóismétlésekben bővelkedő és olykor 
magyartalan fogalmazásmódon van még mit javítani, és a szerző nemigen élt az illusztrációs lehetőségekkel 
sem.

*

Csepreghy Ferenc József a neki megítélt pénzjutalomról utóbb lemondott, mivel az „cél szerinti jut
tatásnak” minősülvén a Társulat alapszabálya értelmében összeférhetetlen a Felügyelőbizottság elnöke
ként betöltött tisztségével. így a bíráló bizottság rendkívüli ülésén azt a döntést hozta, hogy a fennmaradt 
összeggel az I. díj értékét egészíti ki.

Takácsné Bolner Katalin
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BARLANGNAPOK

2015 - 59. BARLANGNAP

A MKBT és a mecseki barlangkutató csoportok 
szervezésében 2015. évben július 3-5-én a Mecsek 
hegység területén zajlott le az 59. Barlangnap. 
A rendezvény színhelye Orfűn a Mecsek Háza — 
barlangi turisztikai központ előtt lévő réten volt. 
A résztvevők száma 180 fő volt.

A barlangnap során a következő barlangokban 
szerveztünk túrákat:

Abaligeti-barlang
Abaligeti-barlang (átmenő túra) 
Spirál-víznyelö-barlang
Trió-barlang
Gilisztás-barlang
Szuadó-barlang (szárazság esetén) 
Büdöskúti-zsomboly
Köteles-zsomboly
Fejbeverős-zsomboly

~~V ------
BARLANGNAP
2015. Orfű

Szajha-barlang
Nagyharsányi-kristálybarlang 
V ízfő-forrásbarlang 
Tettyei-mésztufabarlang 
Mészégető-barlang 
Maszek-barlang
Pietró-barlang
Vadetetős-barlang

A szombati nap folyamán sikeresen lezajlott a Marcel Lubens kupa. 6 állomással készültünk: földön, 
vízen, levegőben és természetesen föld alatt is vicces, kreatív, barlangos versenyeken eddig még nem 
látott feladatokkal: áramszünet, szövőszék, horgolás, csatornapatkányok, gumival vagy gumi nélkül?, 
hullahopp.

Szeretnénk köszönetét mondani a Mecseki Karsztkutató Csoportnak, a Pro Natura Karszt- és Barlang
kutató Egyesületnek, a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesületnek, illetve a Mecsek Háza Egyesület
nek és mindenki másnak, aki bármivel is hozzájárult a Barlangnap létrejöttéhez.

A Szervezők
Acs-Kovács Milán, Bauer Márton, Csépe Zoltán, Csépe-Muladi Beáta, 

Lukáts Lilla, Szeredi Anna

2016 - 60. BARLANGNAP

A 60. Barlangnap megrendezését az Ariadne Karszt- és Barlangkutató Egyesület vállalta magára. A ren
dezvényre 2016. június 23-26-án a Csévi-szirteken, az Ariadne-barlangrendszerben került sor, a tábor és 
az események központja Klastrompusztán volt.

A barlangnap helyszínválasztását az indokolta, hogy pontosan huszonöt évvel korábban, 1991 áprilisá
ban sikerült először Kovács Ricsinek és Kovács Ádámnak új, addig ismeretlen részbejutni a Leány-bar
langban. Az Ariadne csoport azóta folyamatosan kutatott a Szirteken, a négy évvel korábbi rendezvény 
óta is komoly fejlesztéseket hajtottak végre. Ennek köszönhetően a barlangrendszer gyönyörű, de távoli
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Részlet a versenyből (Szabó R. Zoltán felvétele) A kötélhíd (Regős Bálint felvétele)
részei is könnyebben elérhetőek lettek. Másrészt impozáns új részeket is feltártak, ezért a bejárható túra
útvonalak jelentősen megváltoztak 2012-höz képest.

Az Ariadnésok 14 különböző barlangtúrát szerveztek az Ariadne-barlangrendszer, az Ajándék-bar
lang, az Indikációs-barlang és az Ősi-barlang különböző szakaszaiba. Az 1-2 órás könnyű látogatástól 
az egész napos, hat barlangon átvezető extrém átmenőtúráig, mindenki találhatott kedvére valót.

A továbbiakban idézzük az Ariadne csoport beszámolóját:
„Elmúlt hát az idei Barlangnap is. Rendkívül sikeres, jó hangulatú hétvégét tölthettünk együtt.
279 regisztrált résztvevő jött el (ebből 79 MKBT-tag), a szervezőkkel együtt tehát bőven 300 fölött 

volt a létszám. Három nap alatt 118 túrát vezettünk, 14 különböző útvonalon. A túrákon összesen 506 
résztvevő volt, plusz a túravezetők.

Az Ariadne huszonöt tagja apai-anyait beleadott a szervezésbe. Azért vállalkoztunk a feladatra, hogy 
a barlangász-közösségnek megmutathassuk eredményeinket - főleg az utóbbi két év látványos felfede
zéseit, fejlesztéseit. Mindazonáltal egyedül nem tudtunk volna megrendezni egy ekkora összejövetelt.

Köszönjük a segítséget:
- a barlangi mentőszolgálatok tagjainak az ügyeletért,
- a Marcel Loubens Kupa szervezőinek a versenyért,
- Túri Zolinak és segédeinek a szombati vacsoráért,
- az Adrenalin Tourist Rock Bandnek a szombat esti fergeteges buliért,
- Bátyónak és a szervező Füredi Zolinak az énekóráért,
- a Mountexnek és a Tendonnak a kötélhíd támogatásáért, valamint
- a kötélhíd építésében és lebontásában segítőknek.

A legnépszerűbb túra —az Ajándék-barlang mélypontjára - már csütörtök délután szinte azonnal betelt. 
Sajnos ide több ember levitelét a barlang adottságai nem teszik lehetővé. A másik népszerű cél az Indi
kációs-barlang volt. (Talán a provokatív túraleírás miatt. Lám, megfelelő marketinggel bármit el lehet 
adni.) A többi útvonalra végig volt szabad hely.
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A gyakorlati kihívásra vágyók a Marcel Loubens Kupán, az elméleti megmérettetést választók a Kess- 
ler Kupán indulhattak, a legkisebbeket pedig változatos gyerekprogramok szórakoztatták.

A regisztrációs díjakból 828 000 Ft bevételünk volt, ami lényegében fedezte a rendezvény költségeit. 
Legnagyobb kiadásaink a zuhanyozó és mobil WC bérlése, a szombati vacsora, matricák stb. legyárta
tása voltak, de az elköltött összeg oroszlánrészét a millió apró tétel adta. (A pólókat ettől függetlenül, 
önköltségi áron adtuk, a kötélhíddal kapcsolatos kiadásokat pedig az Egyesület állta.)

A Barlangnap különlegessége a Csévi-szirtek és a Klastrom-szirtek között kifeszített 870 m hosszú 
félelmetes kötélhíd volt, ezzel sikerült megvalósítani Surányi Gergő nagy álmát. A kötélhidat kipróbál
hatták a megfelelő technikai végzettséggel rendelkező barlangászok.

A barlangnap és annak szervezése számunkra is nagy élmény volt, minden percét élveztük, de most 
szeretnénk ismét a kutatásra összpontosítani. Majd’ minden hétvégén kint leszünk, ezután is örömmel 
látunk minden érdeklődőt, aki közelebbi ismeretséget szeretne kötni a bontóvödörrel”.

Adám Bence

BARLANGKUTATÓK 
’SZABLYÁR PÉTER’ 

SZAKMAI TALÁLKOZÓJA

SZAKMAI TALÁLKOZÓJA
2015. NOVEMBER 13-15. JÓSVAFŐ

A Barlangkutatók Szakmai Találkozója, mely az Elnökség ez évi október 21 -i határozatának értelmében 
felvette alapítója, Szablyár Péter néhai főtitkárunk nevét, ezúttal hazatért alapításának színhelyére, Jósvafore.

A 2015. november 13-15. között megrendezett rendezvény regisztrált résztvevőinek száma 116 fő volt.
A rendezvény idei aktualitását Vass Imre születésének 220. évfordulója adta. Pénteken nagyszámú 

(kb. 40 fő) részvételével jubileumi túrára került sor a Baradla-barlangban. A túra előtt a barlang aggteleki 
bejáratánál Székely Kinga mondott beszédet, majd a jelenlévők megkoszorúzták Vass Imre emléktáblá
ját. Ezt követően Székely Kinga vezetésével részleges hosszútúra keretében járták végig azokat a jeles 
helyeket, melyek Vass Imre tevékenységét őrzik. A nagy sikerű túra az ugyancsak jubileumot ünneplő 
Vörös-tói bejáratnál végződött.

Az esti programban Egri Csaba mutatta be a nemzeti park 30. és a Világörökség 20. évfordulójára 
Világörökség a föld alatt címmel készített 3D bemutatóját, valamint ráadásként az idei Canin és Kacna- 
barlang expedíciókat bemutató felvételeit. A látottakat most is nagy tapssal jutalmazták a jelenlévők.

A rendezvény két napján a szokásosnál kevesebb, 23 előadás és vetítés hangzott el, így nem volt olyan 
feszített a program, mint máskor.

Szombaton ebéd után a résztvevők a jósvafői temetőben megkoszorúzták Szablyár Péter sírját.
Szombaton este a szokásos zsíroskenyér-party helyett a nemzeti park igen ízletes vadragu levest ké

szített számunkra, melyért ezúton is köszönetét mondunk.
Az esti hangulatról ezúttal is a Speleo Bánd, illetve az Adrenalin Tourist Rock Bánd gondoskodott.

A 2015. évi Szakmai Találkozó programja:
November 14. szombat
Regisztráció
Megnyitó (dr. Leél-Ossy Szabolcs MKBT elnök)
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Előadás a jósvafői Kultitrházban A rendezvényalapító Szablyár Péter sírjánál a jósvafői 
temetőben (Timkó Attila felvételei)

Nyitó előadás:
Székely Kinga'. Évfordulók: Vass Imre születésétől a Világörökség elnyeréséig 

Előadások
Holl Balázs'. Új módszer a barlangtérképezésben (fotogrammetria 3D modell)
Gáti Attila'. 3D barlangfelmérés elérhetően: Poor Man’s Laser Scanner
Csepreghy Ferenc. Google Earth, GPS, barlangok
Hegedűs Gyula'. Magyar barlangászok a szpeleo-kongresszusokon
Bereczky Attila Szilveszter: Barlangi denevérfajok predátorai - saját megfigyelések és irodalmi adatok
Takácsné Bolner Katalin: A Szádelői-barlang rejtélye

Szablyár Péter sírjának megkoszorúzása a jósvafői temetőben 
Előadások

Dr. Lénárt László: Denevérek postabélyegeken
Virág Magdolna—Palcsu László—Futó István-Túri Marianna-Leél-Ossy Szabolcs-Zihné Perényi Ka
talin—Mindszenthy Andrea: Gipszkiválások eredete a Budai-hegység és a Pilis barlangjaiban 
Sűrű Péter—Rántó András: 300?
Lengyel János: A Myotis legújabb feltárásai a Bükkben
Kosztra Barbara: Tájékoztatás az MKBT alapszabály-módosításának aktuális fejleményeiről és a to

vábbi teendőkről
Börcsök Péter: Új oktatási jegyzetek bemutatása
Fleck Nóra: Az MKBT olaszországi tanulmányútja
Ariadne Egyesület: Kutatási eredmények a Csévi-szirteken 2015
Dr. Nagy Gergely Domokos: Fenekére vertünk a Hubertusnak - beszámoló a montenegrói Kétlyukú- 

barlang kutatásáról
Takácsné Bolner Katalin-Hegedűs András: Montenegró 2015

Vetítések
Füredi Zoltán: Dr. Dénes György és az 1965-ös Baradla baleset - interjúrészletek
Lénárt Ibolya: Barlangászok és egyéb állatfajták (a barlangok világa gyerekrajzokon keresztül)
Dr. Ambrus Gergely: A Montagne Nőire varázslatos barlangjai

November 15. vasárnap
Előadások

Slíz György—Domahidy Farkas-Darics Dóra: Küzdelmek és győzelmek 2015-ben (6 új barlang nem
karsztos mélységrekord, montmilch-szakállak, eltemetődött víznyelő, török és ókori leletek, zúgó huzat 
és további reménységek)
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Slíz György-Molnár Iván: Új gondolatok az ismeretlen barlangokból származó huzat vizsgálatához
Dr. Riskó Ágnes: Az MKBT ausztriai tanulmányútja
Dr. Leél-Ossy Szabolcs: Hawaii lávabarlangokban
Lengyel János: A Myotis 2015. évi albániai útja Mali me Gropán
Dr. Riskó Ágnes: Az MKBT börzsönyi tanulmányútja.

Kosztra Barbara

2016. NOVEMBER 18-19. EGER

Nagy sikerrel lezajlott a 2016. november 18-19-én Egerben megrendezett Barlangkutatók 'Szablyár 
Péter’ Szakmai Találkozója. A rendezvény apropóját a Bükk hegység barlangjait kutató Myotis Barlang
kutató Egyesület fennállásának 30. évfordulója szolgáltatta.

A 147 résztvevő a két nap alatt 38 előadást hallgathatott meg nyolc tematikus szekcióban. Az elő
adásokon kívül pénteken napközben dr. Hevesi Attila ill. Lengyel János vezetésével buszos kirándulás, 
este Egri Csaba 3D vetítése, szombaton este az Inverse Everest csapat beszámolója, majd a barlangász
zenekarok tagjainak akusztikus örömzenélése, vasárnap délután pedig a Varázstorony látogatása szolgált 
kiegészítő programként. A szervezők rengeteg pozitív visszajelzést kaptak, mind az előadások színvo
nalát, mind a szervezést illetően, különösen nagyra értékelve az előadások időkeretének betartatását, 
a jó helyszínt és a regisztrációs díjban foglalt étkezést. Kifogásként csupán az előadások utáni kérdések 
lehetőségének hiányát említették. A rendezvény az elnyert támogatásnak és magas részvételi létszámnak 
köszönhetően nyereséges volt. 62 résztvevő választotta a 2017-es tagdíj befizetés lehetőségét alacso
nyabb részvételi díj fejében.

A legjobb előadásra vonatkozó szavazólapokat összesítettük, melyek alapján a résztvevők Szabó 
Zoltán, Krkos Márk és Lukács László Ü’88, hazám, hazám, avagy a paradicsom meghódítása című 
előadását találták a 2016-os szakmai napok legjobb előadásának. Az előadók jutalma egy egyéves Föld
gömb folyóirat előfizetés, az Elnökség felajánlásában. A tíz legjobbra értékelt előadót az Elnökség fel
kérte egy hosszabb, részletesebb előadás megtartására a szerdai MKBT előadások keretében, lehetővé 
téve a Szakmai Napokon hiányolt kérdések részletesebb körbejárását, megvitatását. A Szakmai Napok 
előadásai pdf formátumban elérhetőek a barlang.hu Dokumentumtárában a Rendezvények/Szakmai 
Napok 2016 könyvtárban.

A rendezvény sikeres lebonyolítása rengeteg munkát igényelt, amelyért minden segítőt köszönet illet, 
közülük is kiemelve Csépe-Muladi Beátát és Csépe Zoltánt, valamint Egri Csabát (aki csak a pénteki 
vetítés kedvéért utazott Egerbe).

A pénteki kirándulás résztvevői a Szalajka-forrásba 
levezető mesterséges bejáratnál

A résztvevők egy csoportja az előadások közti szünetben 
(Timkó Attilva felvételei)
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A 2016. évi Szakmai Napok programja
November 18. péntek
Péntek esti gálaműsor: Egri Csaba és Borzsák Sarolta 3D vetítése
November 19. szombat
I. szekció - Társulati élet, csoportélet, csoportbeszámolók

Elnöki köszöntő
Kosztra Barbara: Mi történt az MKBT háza táján a 2015-ös szakmai napok óta?
Börcsök Péter: Áttekintés az Oktatási Szakosztály munkájáról. Hogyan tegyük még hatékonyabbá 

a képzést?
Hegedűs Gyula: A Magyar Barlangi Mentőszolgálat tevékenysége az elmúlt 5 évben (2011—2015)
Lengyel János: 40 éves a Myotis Barlangkutató Egyesület
Kovács Richárd: 25 év a Csévi-szirteken — Ariadne-barlangrendszer
Tóth Attila: Pál-völgyi-barlang és a Bekey csoport 35 éve
Takácsné Bolner Katalin: Cholnoky pályázat eredményhirdetése

II. szekció — Tudományos kutatás I.
Gruber Péter: Élettelen természeti értékek megőrzése az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén
Dr. Surányi Gergely: Müontomográfiás kutatás a Királylaki-táróban
Dr. Angyal Dorottya—Efraín Chavez-Solíz-Dr. Nuno Simoes—Dr. Benjámin Magana: Újabb zoológiái 

felfedezések Yucatán állam víz alatti barlangjaiban (Mexikó)
Szeredi Anna, Nyíró Adám Artúr: Régészeti barlangi lelőhelyek

III. szekció — Hazai feltáró kutatás
Tóth Attila-Dr. Zentay Péter-Dr. Hajnal Ágnes: Új feltárások a Pál-völgyi barlangban
Balázs Gergely: A Reménytelenen is túl
Ba Julianna—Polacsek Zsolt: Tatabányai barlangkutatás 2014-2016
Kocsis Ákos: Vízfestés, nyomjelzés lehetősége a Déli-Bakony víznyelői és forrásai között
Slíz György: Feltárások és kalandozások a Pilistől Borsodig

IV. szekció - Módszertan (mérés, ábrázolás, feltárási- és kötéltechnika)
Gáti Attila: 3D térképezés mindenkinek
Szabó Zoltán-Krkos Márk-Lukács László: Ü 88’, hazám, hazám, avagy a paradicsom meghódítása
Fekete Zsombor-Sűrű Péter: Barlangi vízhozammérések tapasztalatai
Sándor Zsolt: Egy kötél vagy két kötél? Gondolatébresztő kötéltechnikáról barlangász és ipari alpi

nista szemmel
Lengyel János: Valamit a szállítópályákról...
Milotta Péter: Tűzoltótömlővel a sárkitöltés ellen

V. szekció - Külföldi feltáró kutatás
Pajor Gergely, Pauline Oberender: Hochschwab - magyar barlangkutatók eredményei Ausztriában
ifj. Adamkó Péter-Dr. Ambrus Gergely-Pál Zsolt-Sárközy Ádám-Tóth Attila: Új feltárások a Michele 

Gortani-rendszerben
Kunisch Péter: Canin-fennsík télen
Szegedi László Modor—Izápy Viktor: Canin nyáron
Takácsné Bolner Katalin-Hegedűs András-Kun Botond: Montenegró 2016
Szombat esti gálaműsor: Dr. Ambrus Gergely—ijj. Adamkó Péter-Tóth Attila-Jáger Attila: Inverse 

Everest - Fotó-expedíció a Föld legmélyebb barlangjában
November 20. vasárnap
VI. szekció - Tudományos kutatás II.

Slíz György: Miről árulkodik a huzat? Új gondolatok, összefüggések és mérési elvek a feltáró kutatás 
szolgálatában
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Csondor Katalin-Erőss Anita-Horváth Akos-Szieberth Dénes: Karsztkutatás természetes nyomjel
zőkkel a Budai Termálkarszton

Dr. Angyal Dorottya—Balázs Gergely-Dr. Dányi László: Szemelvények az elmúlt évek hazai barlang- 
zoológiai kutatásaiból

Virág Magdolna-Dr. Mindszenty Andrea-Dr. Leél-Óssy Szabolcs: A barlangok mikrovilága
Nyíró Adám Artúr: Barlangászok a Késő bronzkorban

VII. szekció - Történeti / szakirodalmi áttekintés
Regős József: A Szalajka-völgy egy barlangkutató szemével
Dr. Lénárt László: Barlangos motívumú postabélyegek
Csepreghy Ferenc József: Pénz-pataki-víznyelőbarlang - Kutatástörténet és annak tanulságai, tudo

mányos jellegű adatok és érdekességek, perspektívák
Vili, szekció — Élménybeszámoló (túra, konferencia, kutatótábor)

Dr. Surányi Gergely: A pilisi 870-es, avagy Magyarország leghosszabb kötélhídjának története
Dr. Leél-Őssy Szabolcs: A Déli-sziget (Új-Zéland) karsztjain
Illés Andrea: Tábor az abaligeti „Jangce” völgyében
Köblös Gabriella—Virág Magdolna: Paleokarszt a postojnai 24th International Karstological School 

„Classical karst” konferencián
Dr. Riskó Ágnes: Beszámoló az MKBT 2016-os szlovéniai tanulmányútjáról
Fleck Nóra: Beszámoló az MKBT 2016-os felvidéki, erdélyi és ausztriai tanulmányútjáról

A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

Kosztra Barbara

MKBT TANULMÁNYUTAK

TAPOLCÁN JÁRTUNK

Március 21-én látogatást tettünk a Tapolcai-tavasbarlangban. A látogatás célja elsősorban a januárban 
átadott, a szomszéd épület megvásárlásával kibővített új fogadóépületben berendezett kiállítás megtekin
tése volt, de természetesen a barlangi csónakázást sem hagytuk ki. A nemzeti park igazgatóság engedé
lyezte csoportunk számára a térítésmentes belépést, melyért ezúton mondunk köszönetét.

16 fős csoportunkat már várták a pénztárban, majd részletes szakmai vezetés keretében jártuk végig 
a mind építészetileg, mind tematikájában, technikai kivitelezésében a 21. század követelményeit kielégítő 
bemutatót. Több helyen 3D-s televíziókon Egri Csaba barlangfotóiban is gyönyörködhettünk, majd a ve
títőteremben is 3D-s filmen tanulmányozhattuk a karsztfejlődést a klasszikus Karszton, majd a Tapolcai
medencében. A műbarlang is nagy sikert aratott, szinte valamennyi résztvevő kipróbálta.

Sajnos Tapolca megközelítése bérelt közlekedési eszköz híján eléggé időigényes (menetrendszerű 
busszal majdnem 4 óra, vonattal két átszállással is hasonló), így a vezetés és a barlangtúra után sok 
időnk nem maradt egyéb programokra. A tóparton található borozóban töltöttünk egy kis időt, és máris 
indulnunk kellett haza.

F. N.
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Barlangok Tapolca alatt — részlet a kiállításból. Csónakázás a Tapolcai-tavasbarlangban (Hazslinszky
Tamás felvételei)

OLASZORSZÁG

2015. május 22. és június 7. között 20 fő részvételével Olaszországban jártunk. Utunk során - Szicília 
kivételével - északtól délig úgy jártuk körbe a csizmát, hogy lefelé a nyugati parton, visszafelé pedig 
a keleti parton haladtunk, miközben természetesen a félsziget belsejét is feltérképeztük. E hosszú út 
során 5200 km-t tettünk meg, 12 barlangot látogattunk meg, nem beszélve a sok-sok egyéb természeti 
és kulturális látnivalóról. Barlangos programjaink szervezésében az Idegenforgalmi Barlangok Nemzet
közi Szövetsége (1SCA) volt segítségünkre, s így 7 barlangot ingyen, a többieket pedig jelentősebb ked
vezménnyel tudtunk meglátogatni. Alább kísérletet teszek a 17 nap történetének rövid összefoglalására.

Utunk első hétvégéjén mindjárt megismerkedhettünk egy mediterrán hidegfronttal, mely hatalmas 
esőt zúdított ránk, de szerencsére programjainkat nem zavarta meg.

Túránkat Portovenere-ben (Cinque Térré) kezdtük, ahol hajóval körbejártuk Palmaria, Tinó és Tinetto 
szigetét, és számos abráziós barlangot láttunk, köztük a legnagyobbat, a Grotta Azurra-t. Portovenere- 
ben még felkerestük a híres Byron barlangot, majd megkezdtük vándorlásunkat dél felé.

Három napot töltöttünk Toszkánában, ebből egy teljes napot Carrara környékén. Itt először az Antro 
dél Corchia-barlangot látogattuk meg. A barlangtúra előtt még két felhagyott bányatáróba is bevittek 
minket, ahol higanyt bányásztak, majd a barlangüzem saját kisbuszával mentünk fel a bejárathoz. A ki
építés és a képződmények, főleg a legutolsó teremben, igen nagy hatást tettek ránk. Ezt követően a híres 
carrarai márványbányák egyikét néztük meg. Itt terepjárókkal szállítottak fel minket a legmagasabban 
található müveit teraszra, miközben szavunk mind a látványtól, mind a kocsikat vezető srácok teljesít
ményétől elállt. Rövid tájékoztatást kaptunk a ki
termelésről, szállításról, majd lent a múzeumban 
láthattunk szobrokat is. Másnap a Grotte dél Vento 
(Szél-barlang) szerepelt a programban. A magántu
lajdonban lévő barlangban maga az igazgató veze
tett bennünket, aki az ISCA 1996-os jósvafői ösz- 
szejövetelén is jelen volt. A három órás nagy túra 
során képet kaptunk arról, hogyan lehet kiépíteni 
az idegenforgalom számára egy zsombolyt, végig
jártuk a cseppköves szakaszt, illetve az alsó aktív 
járatba is eljutottunk. Délután Pisa-t kerestük fel, 
ahol a carrarai márványból készült építményeket, 
köztük a híres Ferde tornyot néztük meg. Byron-barlang, Portovenere
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A Corchia-barlanghoz szállító kisbuszok

Utolsó toszkánai napunkon három városba jutot
tunk el. Elsőként Volterra-ba, mely a legszerényebb 
a híres helyek között, pedig itt is van mit látni. A 12 
legnevezetesebb etruszk város egyike, az alabást- 
romfaragás központja. Mégsem hemzsegnek benne 
a turisták, ezért ez tetszett a legjobban mindenki
nek. Utána a tornyok városába, San Gimignano-ba 
utaztunk. Itt már szembesültünk a parkolási nehéz
ségekkel és a horribilis parkoló árakkal, de még 
némi fondorlatok és kommunikációs problémák árán 
túljutottunk a nehézségeken, viszont délután Siena- 
ban már nehezebb dolgunk volt. Hosszas gyalogtú
ra a híres Piazza dél Campo-ig és vissza, mert már 
csak erre maradt idő. Hazafelé még Colle di Val d’Elsa településen a Diborrato szurdokban egy szép 
vízesést, valamint kisebb mésztufa üregeket néztünk meg.

Utunk következő állomása Róma volt, de útközben ismét geológiai látnivalókat kerestünk fel. Első
ként Terme San Giovanni közelében egy látványos, nagyméretű forráshátra másztunk fel, melynek lábá
nál kénes forrás fakad, majd több felszíni kibúvást láttunk, ahol kénes víz bugyborékolt fel. Innen Bagni 
San Filippo következett, ahol az egerszalóki mésztufadombhoz hasonló jelenséget láthattunk, csak jóval 
nagyobb méretüt, ez a Fosso bianco. Jóllehet a Világörökséggé nyilvánított látványosságnál táblák tiltják 
a fürdést, a helyiek társaságában kellemes perceket töltöttünk a melegvizes természetes medencékben. 
Késő délutánra értünk Rómába, ahol érkezésünk előtt hatalmas zivatar zúdult a városra, s mocsárrá változ
tatta a sátorozóhelyeket a kempingben. Mindenki mérlegelt, gyors döntést hozott, s mindössze fejenként 
és éjszakánként 5 euró többletköltséggel lakókocsikat béreltünk. Rómára mindössze egy napot tudtunk 
szánni, amikor mindenki saját kedvére csatangolhatott a városban. Az örök városra sokak szerint egy élet is 
kevés, mégis hihetetlen, hogy ügyes tömegközlekedéssel mennyi mindent sikerült bezsúfolni a programba. 
Egy dolog nem fért bele, a Szent Péter székesegyház, mert oda a nap bármely órájában kilométeres sor 
kígyózott. Krekács Karcsinak azonban sikerült beférkőznie a lengyel zarándokok közé, így ő bejutott.

Rómát elhagyva Nápoly irányába tartottunk, előtte azonban még három barlang várt ránk. Elsőként 
a Collepardo-barlanghoz mentünk, ahová időre be voltunk jelentve, mégis zárt ajtókat találtunk, így gyors 
programcserével előbb a közelben található Trisulti kolostorhoz mentünk, ahonnan erdei úton a Cesa 
Madonna sziklakápolnához sétáltunk le. Az irodalomban található adatokból csak egy nem derült ki, hogy 
a közelinek minősített távolságban akkora szintkülönbséget kell megtenni, ami jócskán elrabolta időnket. 
A kis kápolna egy igen látványos, hatalmas sziklaeresz alatt állt a völgy meredek oldalában, közelében 
megtaláltuk a remete lakóhelyét is. Innen azután siettünk vissza, már amennyire bírtunk, a Collepardo- 
barlanghoz, ami addigra kinyitott. Ez egyetlen hatalmas teremből állt, ahol a vezető kinyitotta a rácsos 
kaput, majd magunkra hagyott. Sajnos az Antulló-kút hatalmas szakadéktöbrére már nem maradt idő, 
mennünk kellett tovább a Pastena-barlanghoz. Itt ért az egyetlen negatív élmény, mert hiába adták írásba 
az ingyenes látogatást, a helyszínen mégis fizetni kellett volna. Úgyis késésben voltunk, így némi vita 
a pénztárossal és a vezetővel, majd rövid kupaktanács után, a távozás mellett döntöttünk. Utolsó prog
ramunk aznapra a Falvaterra-barlang volt. Itt nagyon kedvesen fogadtak, kávéval, üdítővel kínáltak 
a látogatás előtt. A barlang aktív vizes járatában csónakos kalandtúrákat vezetnek, de egy rövid, félórás 
normál látogatás is lehetséges. Lenyűgöztek a méretek, a víz és a képződmények, de még messze volt 
a szállás, ezért mennünk kellett tovább. Nápolyhoz közeledve, már messziről feltűnt a Vezúv impozáns 
alakja, de előtte még Pozzuoli-ban, a Solfatara kráterben kialakított kemping várt ránk.

Másnap korán Capri és a híres Kék-barlang felfedezésére indultunk. Miután tömegközlekedési esz
közökkel elértük a kikötőt és megvettük a hajójegyeket, már csak meg kellett találni a hajónkat, ami 
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beszállás után már indult is. Caprin egy kétórás, nagyon látványos szigetkerülö hajókörútra fizettünk 
be, melynek részeként 4-5 személyes kis csónakokkal vittek be a Kék-barlangba. Sajnos a hullámzás 
és a látogatótömeg a kelleténél nagyobb volt, így sok időt nem tölthettünk a barlangban, mire felesz
méltünk volna, már kint is voltunk belőle, de a látvány így is megérte. És a színe... az valóban azúrkék! 
Utána még elvegyülhettünk a tömegben, csavaroghattunk a fehér falú házak közötti sikátorokban, majd 
visszahajóztunk Nápolyba.

Utunkat folytatva következő nap Herculaneum romjai közt töltöttünk néhány órát, melyet szintén 
a Vezúv kitörése pusztított el, de Pompei-jel ellentétben az épületek sokkal épebben megmaradtak. Ezután 
következett a Vezúv megmászása, ahová éppen a déli hőségben érkeztünk. Itt a legfőbb gondot a parkolás 
jelentette. A kráterhez, melyből mindössze egy helyen szállt fel kisebb fustoszlop, már simán feljutottunk. 
A levegő nagyon párás volt, így a kilátásból sokat nem élvezhettünk.

Innen a nyugati part legdélebbi állomására utaztunk, Paestumba, ahol másnap villámlátogatást tettünk 
a híres görög romokhoz, melyek a Világörökség részei, majd újabb két barlangot kerestünk fel. Első
ként a Castelcivita-barlang szerepelt a programban. Ennek monumentális cseppködíszletei között szokták 
előadni Dante Isteni színjátékának napjainkra átültetett változatát. Vezetőnk jóvoltából még bekukkant
hattunk a turista jelleggel kiépített szakasz első részébe, majd el kellett búcsúznunk, mert szokás szerint 
vártak már a Pertosa-barlangnál. Ennek közelében rendezték a 10. Euro Speleo Fórumot, melynek ezúttal 
nem volt magyar résztvevője. A barlang megközelítését kissé megnehezítette egy földcsuszamlás, mely 
elvitte az utat, s egyúttal szegény navigációs szerkezetünket is kissé megzavarta. A barlangban csónakkal 
kombinált gyalogos látogatást tettünk, de az élményt jelentősen rontotta a képződmények színes megvilá
gítása. A látogatás után hosszú út várt ránk, át kellett ugyanis szelnünk a csizmát, így még éppen zárás 
előtt sikerült megérkeznünk következő szálláshelyünkre, immár az Adriai-tenger mellé.

Következő nap a Castellana-barlangba mentünk. A hatalmas beszakadás alján nyíló járatok szebbnél- 
szebb képződményeket rejtettek, mégis az utolsó terem volt az, ahol a hófehér képződmények tömege és 
formája mindenkit elvarázsolt. Sajnos ünnepnap lévén, folyamatosan jöttek a százas létszámú csoportok, 
így sok gyönyörködésre nem maradt idő. Innen mintegy 300 km-t tettünk meg a tengerpart mentén, s mi
kor már majdnem elértük kempingünket, akkor egy defekt kissé átalakította a következő napi progra
munkat. A Stiffe-barlang helyett a gumishoz kellett menni, utána pedig szokás szerint versenyt futottunk 
az idővel, mert be voltunk jelentve Térni mellett a nevezetes Márvány-vízeséshez. A 165 m magasról le
zúduló vizet ma már áramtermelésre használják, ezért a turisták számára napjában többször néhány órára 
nyitják meg a csapokat. A vízesés közelében mésztufabarlang is található, melyben rövidebb és hosszabb 
kalandtúrákat szerveznek. Mi idő- és pénztárcakímélés szempontjából a rövidebb túrát választottuk, de 
mégsem nyertünk időt. Lefelé a létrán mindenkit kötélbiztosítással engedtek le, azután visszafelé már 
belátták, hogy nincs rá szükségünk. A barlang hatalmas mésztufaképzödményei rendkívül látványosak 
voltak, és több időt is megértek volna, de ismét rohannunk kellett, nehogy lezárják a vízesést. Tényleg 
nagyon impozáns volt a látvány, s még sikerült az alsó parkolóból is elkapnunk egyben az egészet.

Másnap talán az egész út legnagyobb csodája, a Frasassi-barlang várt ránk. Itt Renata Marinelli-vel, 
az ISCA titkárságának vezetőjével találkoztunk, akinek személyesen is megköszönhettük a barlangi prog
ramjaink előkészítéséhez nyújtott segítségét. A barlang vakítóan hófehér képződményeinek szépsége va
lósággal sokkolta a csapatot. Szegény túravezetö egy idő után fel is adta, hogy lebeszéljen bennünket 
a fotózásról. Talán egy napot is eltöltöttünk volna itt, de még el kellett jutnunk San Marino-ba.

Egy napunk volt a törpeállam történelmi részének megismerésére, ahová a kempingből közvetlen 
mikrobusszal lehetett bejutni. Az impozáns sziklaormon álló vár védelmében igen hangulatos utcácskák 
rejtőztek, tele boltokkal, ahol a fegyverektől az ékszerekig mindent adómentesen árultak. Ám egy félna
pos, tikkasztó városnézés után mindenki igyekezett vissza a kemping hűsítő medencéjébe. Jóllehet még 
volt egy szállásunk, mégis úgy döntöttünk, a kemping éttermében tartjuk meg a búcsúvacsorát. Később 
kiderült, hogy nagyon is jól döntöttünk.
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Frasassi-barlang Jellegzetes palancsinta cseppkő, Grotta Gigante
(Hazslinszky Tamás felvételei)

Utolsó barlangos programunk Trieszt mellett a Grotte Gigante felkeresése volt. A barlang új fogadó
épületében két szinten, nagyon színvonalas kiállítás fogadta a látogatókat. Majd következett a túra. Mi
óta azonban megismertük a francia Armand-barlang képződményeit, azóta a Gigante palacsinta-csepp
kövei már nem tudtak annyira lenyűgözni. Azért a hatalmas terem méretei, a jól elhelyezett világításnak 
köszönhetően, most is impozánsan hatottak.

Estére a határ közelében található Excelsior kempingben foglaltunk előzetesen szállást. Amikor oda
értünk, s megláttuk a menekültekkel teli létesítményt, s azokat a pillantásokat, ahogy szemügyre vettek 
minket, egyhangúlag a minél gyorsabb odébbállás mellett döntöttünk. A tulajdonos nem is próbált ma
rasztalni! Végül Postojna mellett a Pivka-kempingben kötöttünk ki, ami mindenkinek elnyerte a tetszését. 
Még arra is volt egy kis idő, hogy néhányan lemenjenek a Pivka-barlang zsombolyban nyíló bejáratához, 
de barlanglátogatásra már nem volt lehetőség, indultunk haza. Talán majd jövőre!

F. N.

AUSZTRIA

Társulatunk 2015. augusztus 14-23. között 20 fő részvételével szakmai tanulmányutat szervezett 
Ausztriába. Az út első felében az Enns-völgyi Alpok területén fekvő Gesause Nemzeti Park központjá
ban fekvő Gstatterboden volt a kiinduló pontunk. Az erdészet által üzemeltetett kempingben igen kel
lemes, saját konyhás szállásunk volt, amit ki is használtunk, s az első öt napon nagy fözöcskézéseket 
rendeztünk. Megérkezéskor meglepve tapasztaltuk, hogy a 2000 méteres hegyek között is 34 °C van, de 
az út második felében hozzá kellett szoknunk a reggeli 6 °C-hoz is.

Első programunk a Kraus-barlang felkeresése volt. A barlang különlegességét a nagymennyiségű gipsz 
jelenléte adja, melynek kialakulásában a völgytalpon működő kénes forrás játszhatott szerepet. A bar
lang után fel is kerestük a forrást, majd a völgyben működő Geoműhelyt és a hozzá tartozó kis kiállítást 
is, végül pedig a Notklamm szurdokban kialakított geológiai tanösvényt jártuk végig. Délután Hieflau 
település határában fosszilis csigagyűjtő expedícióra indultunk egy osztrák barlangkutató segítségével, 
de sok sikert nem arattunk, még szerencse, hogy vezetőnk jócskán hozott magával „üveggyöngyöt”, így 
senki nem ment haza üres kézzel.

Következő napon különböző nehézségű hegyi túrák következtek, így a társaság szétszéledt. A Tamisch- 
bachturm (2034 m), Tiflimauer (1814 m) csúcsok, és a Buchstein (2224 m) kis karsztfennsíkjának meg
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hódítása mellett, a kevésbé mászósak szép kényelmesen elsétáltak a Kroisalm-ra, ahol gasztronómiai 
élvezetekben lehetett részük. Sajnos felfelé is esegetett, de visszafelé akkora esőt kaptunk, hogy percek 
alatt tengerré változtatta a kempinget.

Másnap is esett rendesen, de jobb célpontot nem is választhattunk volna, mint a Radmer-völgyben 
található rézbányát. A szépen berendezett fogadóépület jócskán a településen kívül volt, ahol a túra előtt 
végignéztük a szépen kialakított, többek között gyönyörű kristályokat bemutató kiállítást. A már a kö
zépkorban működő bányába egy saját fejlesztésű „kisvonattal” jutottunk be, amely számos bányát látott 
társaságunknak igen nagy élmény volt. A járat sok helyen olyan keskeny volt, hogy össze kellett húzódz- 
kodni, nehogy hozzáérjünk a falakhoz. A kisvonat pedig a kiszállás után üresen visszament a következő 
csoportért. A jól sikerült bányalátogatás után a délutánra tervezett gyalogtúrát elmosta az eső, így jutott 
idő a nemzeti park igényesen kialakított és berendezett pavilonjának megtekintésére. A kiállítás leglát
ványosabb része a 3D-s repülés a nemzeti park területe fölött.

Kraus-barlang Trocachteon csigák a kettévágás után
(Kocsis Ákos felvétele) (Fleck Nóra felvétele)

Következő napra kiváló idő ígérkezett, így ismét túrázni indult a csapat. Most is több felé váltunk. 
A kemény mag az ún. Wasserfallweg (Vízesés-út) létráin jutott fel a 2114 m magas Planspitzére, mely 
ijesztően emelkedett a kemping fölé. A társaság másik fele Johnsbach település fölötti hegyi pásztorta
nyákat fűzött fel egy körútra, ahol helyi specialitásokat is kóstolhatott. Két társunk pedig Admont város 
nevezetességeivel ismerkedett.

Az Enns völgyében töltött utolsó napunkon az Odelstein-barlangban túráztunk. Ausztriában minden 
barlang, ami vezetővel látogatható, idegenforgalmi barlang kategóriába tartozik. Ilyen volt a mostani 
célpontunk is, jóllehet overáll és sisak is kellett hozzá. 45 perces kaptató után értünk fel a bejárathoz, 
majd beöltözés után már indultunk is. A barlang tipikus magashegyi, kevés képződménnyel, de jól meg
mozgatott bennünket. Most is volt alternatív program, amelynek keretében néhányan Johnsbachból fel
sétáltak a Hesshütte felé vezető úton található vízeséshez.

A nap hátralévő részében még felkerestük a nemzeti park szabadtéri bemutatóhelyét, az ún. Fűzfa
dómot, mely boltívesen egymásba hajló fűzfákból áll, ahol a nemzeti park élővilágával és különbö
ző kutatási programjaival kapcsolatos programokat szerveznek. Majd átköltöztünk a 90 km-re fekvő 
Mitterbach-ba, amely másnaptól az Osztrák Barlangkutatók Szövetsége barlangos találkozójának adott 
helyet, amelyre csoportunkon kívül még 6 magyar barlangász érkezett.

A regisztrációt követően beköltöztünk az iskolában biztosított szállásunkra (micsoda különbség volt 
az előzőhöz képest), s nemsokára azzal szembesültünk, hogy ránk is zárták az épületet. Szerencsére egy 
ismerős, élelmes osztrák barlangásznak köszönhetően rátaláltunk a hátsó ajtóra, s így megmenekültünk 
a fogságtól, mert az első ajtót másnap sem nyitották ki.
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A rendezvény elökirándulása keretében az Arzberg-barlangba látogattunk, mely ugyancsak barlangász 
felszerelést kívánt. Ez is magasan a sziklás hegyoldalban nyílt, s három szintet foglalt magába, melyeket 
létrákon lehetett megközelíteni. A felszínre nyíló ablakok igen jó megjelenést kölcsönöztek a barlang
nak, mely még medveleleteiröl és főleg a számos mcdvetükörröl volt nevezetes. Akik nem vettek részt 
a barlangi programon, Mariazellbe mentek rövid városnézésre. Este pedig ún. Ice-breaker party keretében 
ismerkedésre volt lehetőség.

Az Arzberg-barlang bejárata
(fotó: Timkó Attila)

és az első nagy terem

Következő nap Lunz am See település közelében két paleontológiái szempontból jelentős barlangba 
látogattunk. Mind a Herdengel-, mind a Schwabenreiter-barlang barlangi medve leleteiről volt híres, s tú
ravezetőnk is a kutatásokat végző Rabeder professzor volt. Nagyon érdekes volt a második barlangban 
felhalmozott számos hatalmas medvecsont. A barlangtúra után felkerestük a Lunzi-tavat, ahol néhányan 
elektromos csónakkal körbe is csónakáztuk a tavat.

Este volt a rendezvény hivatalos megnyitója, melynek fő eseménye az Osztrák Barlangi Mentőszolgálat 
50 évfordulójának megünneplése volt, de a program csúcspontja Egri Csaba 3D vetítése lett, melyet a több 
mint száz résztvevő szűnni nem akaró tapsa követett, akiknek nagy része ilyet még sosem látott. Csaba 
másnap délelőtt is vetített még, de sajnos a számos programütközés miatt már jóval kevesebb nézőnek.

Utolsó előtti napunkon először a Nix-barlangot kerestük fel, amely idén kapott új LED-es világítást. 
A sors valahogy úgy intézte, hogy mi vittünk magunkkal egy német barlangos kollégát, aki a svájci 
Höllgrotten, illetve a németországi Herbstlabyrint idegenforgalmi barlangok világításának tervezésében 
és kivitelezésében is közreműködött. Sajnos igen rossz véleménnyel volt az itt látottakról. Délután szak
mai előadások szerepeltek a programban, ahol Takácsné Bolner Katalin a magyar Montenegró expedíci
ók eredményeiről, Leél-Ossy Szabolcs pedig az elmúlt 15 év Magyarországon elért kiemelkedő barlangi 
feltárásairól tartott előadást.

Este szpeleo-olimpiát szerveztek a rendezők, amelynek keretében három ügyességi feladatot kellett meg
oldani. Elsőként egy fából épített bonyolult és különböző akadályokkal nehezített kuszodával kellett megbir
kózni, majd egy víz fölött kifeszített kötélpályát kellett oda-vissza megjárni, végül időre kellett kézi nittelni.

Erre a versenyre összeállt egy magyar-osztrák csapat is, de sajnos nem ők nyerték el az első helyezést.
Utolsó napra tervezett programunk egy új idegenforgalmi barlang, a Hohlensteinhöhle megnyitása 

és megtekintése volt. A program már eredetileg is későn, délben kezdődött volna, de a megnyitót még 
későbbre halasztották, így ezt már semmiképp sem tudtuk megvárni. így búcsút mondtunk a hűvös Auszt
riának, s visszatértünk a forró magyar nyárba.

F. N.
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BÖRZSÖNY

Idei őszi tanulmányutunk 2015. október 2—4. között 27 fő 
részvételével a Börzsöny hegységbe vezetett. Jóllehet a te
rület barlangokban meglehetősen szegény, mégis rengeteg 
geológiai érdekességet rejt. Ez alkalommal saját gépkocsik
kal indultunk felfedezésükre.

Találkozóhelyünk és első látványosságunk a Nógrádi vár 
volt. Rövid fakultatív vártúrát követően a Hont közelében 
található csodatévő Csitári-forráshoz igyekeztünk. A népi 
nevén Kútyikaként ismert kút vize a néphit szerint egy szem
betegségben szenvedő gyermek látását adta vissza, azóta 
csodatévő forrásként tartják nyilván. Miután mi is megkós
toltuk a forrásvizet és meglátogattuk a régi kápolna helyé
re emelt Iourdes-i kápolnát, a közelben található nevezetes 
Szondy-alagút bejárására indultunk. Ennek érdekessége, 
hogy feltárásában annak idején tevékeny szerepe volt dr. 
Leél-Össy Szabolcsnak és édesapjának dr. Leél-Össy Sán
dornak is. A feltételezések szerint az alagút a Drégelyvárat 
kötötte össze a Csitári-forrással, ezt azonban nem sikerült 
bizonyítani. Miután az alagút bejárati rácsa nem volt le
zárva, nyugodtan besétáltunk az embermagasságú, de kes
keny járatokba. A járat egyik végén egy omlás zárta el a továbbvezető utat, a másik irányban pedig 
kúszni kellett volna, így több időt nem pazaroltunk az alagútra.

Következő programunk a Honti szakadék megtekintése volt. Kissé nehezen találtuk meg a szakadék 
bejáratánál lévő parkolót, mivel éppen átereszt építettek a 2-es utat keresztező vonuló békák számára, 
s nagy volt a felfordulás. Az egyik leghíresebb hazai őstörténeti emlékhelynek számító és a Börzsöny 
legszebb természeti látványosságai közt emlegetett szakadék nagy csalódást okozott. A benne létrehozott 
tanösvény nemrég készült el, de ezt is elcsúfította az aljára szórt nagymennyiségű fűrészpor, mely az ün
nepélyes átadásra került oda. Elmentünk a végén csordogáló kis vízesésig, majd fordultunk is vissza.

Délutánra már csak Nagybörzsöny település nevezetességei maradtak.
Szállásunk Királyréten a Szénpatak-völgyi kulcsosház volt, ahol kissé fapados körülmények fogad

tak, de miután a fiúk hamar megrakták a cserépkályhákban a tüzet, és befaltuk a vacsorára elkészült 
lecsót, már nem is láttuk olyan sötéten a világot.

Szombaton reggel 9-kor volt találkozónk Királyréten Vincze Péter geológus tagtársunkkal és barátjával 
Meckli Mihállyal, a terület jó ismerőjével, akikkel két csoportra osztva a környéken található középkori 
bányatárók bejárására indultunk. Ezekben helyenként jókora denevérkolóniákkal találkoztunk, miközben 
magunkba szívtuk a bőséges ismeretanyagot. Déltájban a Bajdázó tónál lévő bányában találkozott össze 
a két csoport, majd egy újabb tájékoztató közben elfogyasztott ebédszünet után indultunk a további tárók 
megismerésére. Útközben alkalom nyílt gránát ásványok gyűjtésére is, de bizony nem mindenki járt 
sikerrel. A délutáni, Szokolya környéki tárólátogatásra már nem mindenki vállalkozott, arról nem is be
szélve, hogy a vacsorára szánt paprikás krumplit is meg kellett főzni. Mindenesetre ez a napunk nagyon 
tartalmasnak bizonyult, amiért is itt szeretnénk köszönetét mondani Vincze Péternek.

Hazaérve, a remélt esti szarvasbőgést sajnos ismét elnyomta az aggregátor zaja, a vacsorából pedig 
- ilyen még sosem fordult elő - nem jutott repeta. Kárpótlásként viszont sikerült melegvizet gyártani 
a fürdőkályhába, így még reggel is jutott zuhanyozásra.
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Kispatkós denevérek az egyik középkori táróban Gránát ásvány gyűjtése 
(Hazslinszky Tamás felvételei)

Vasárnap reggel Törökmezőre mentünk, mert innen lett volna a legegyszerűbb eljutni a Nagymaros 
és Zebegény között a Duna felőli meredek oldalban található Remete-barlanghoz. Sajnos a megcélzott 
parkolóhoz lezárták az utat az autók elől, így nagyot kerülve Nagymaros felől közelítettük meg a hely
színt. Talán az utolsó igazi, majdnem nyárias meleg napot fogtuk ki, amint róttuk a kilométereket a véget 
nem érő hegyoldalban.

Helyenként szép kilátás kárpótolt Visegrád felé, majd végre elértük célunkat. Maguk a legendákkal 
övezett barlangok nem mondhatóak jelentősnek, de mégis igen látványosak. Még egy valódi remeté
vel is találkoztunk az egyik fülke előtt. Néhányan erősen fontolgatták, hogy direktben ereszkednek le 
a hegyoldalban a Duna partra, de végül mégis valamennyien visszabaktattunk a már bevált úton Nagy
marosra.

A jól sikerült túrát a váci Oázis cukrászdában remek fagylalttal és süteményekkel fejeztük be.
F.N.

FELVIDÉK

A Társulat idei első külföldi tanulmányútjára 24 fő részvételével 2016. április 22-27. között került 
sor. A program központi része ezúttal a felvidéki bányavárosok látnivalóira koncentrált, így szállásunk 
is Selmecbányán volt.

Az odautazás napján először Léva várát kerestük fel, majd Garamszentbenedek híres bencés apátsági 
templomát ejtettük útba.

Selmecbányára érve - egy útépítés miatti - nagy kerülő ellenére sikerült nyitva találnunk az Újvárat 

vagy ún. Leányvárat, ahonnan pompás kilátás nyílt a városra, s környékére. Miután fentről feltérképeztük 
a látnivalókat, volt még annyi időnk, hogy kiránduljunk egyet a Kálváriához. A történelmi Magyaror
szág legszebb kálváriája a város keleti szélén, egy 727 m magas vulkanikus kúpról tekint le a városra. 
Az egyes stációk, illetve a hozzájuk tartozó kápolnák felújítása részben megtörtént, a tetőn lévő temp
lomba azonban nem jutottunk be.

Hazafelé még tettünk egy rövid sétát a monumentális Erdészeti és Bányászati Akadémia 1892-1912 
között épült épületeinek parkjában. Az egykori fakultások helyén ma szakközépiskola működik. Miután 
megcsodáltuk a hatalmas mammutfenyőket, ideje volt elfoglalni szállásunkat, mely az Ovár alatt talál
ható Szent György turistaszállóban volt.

A kényelem jegyében ezúttal mindenki a félpanziós ellátást választotta. A közeli vendéglőben szer
vírozott vacsoráról rövidesen kiderült, hogy csak egy fogásból áll. Nem csoda, hogy az élelmesebbek
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Aragonitkristályok

hamar felfedezték a legközelebbi vendéglátóhelyet, 
ahol csillapíthattuk éhségünket. A szálláson felszol
gált reggelire viszont nem lehetett panasz.

A következő teljes napot Selmecbánya fold alatti 
látnivalóival töltöttük. Az előzetesen kialakult szer
vezési bonyodalmak ellenére a programot sikerült 
maradéktalanul lebonyolítani. A látnivalók sorát 
a Glanzenberg-táróval kezdtük, amely a régió egyik 
legrégebbi tárója, s az aknák vízelvezetésére szol
gált. A 450 m hosszú, szűk alagútban egészen a vá
rosházáig mehettünk. Innen az egykori Bányabíró
ság épületébe siettünk, ahol a Szlovák Bányászati 
Múzeum ásványtani kiállítását rendezték be, illetve 
az épület udvarából nyílt a XV. századi, 80 m hosszú Mihály-akna.

Egy rövid ebédszünet beiktatása után a Kammerhof-ban, vagyis a bányakapitányság egykori épüle
tében berendezett bányászati kiállítást néztük meg a felvidéki bányászatról, melyet csak a mi kedvünkért 
nyitottak ki. S hogy még mindig ne legyen elég a bányászatból, a város déli határán, a hajdani középkori 
bányák felett kialakított Szabadtéri Bányászati Múzeumot kerestük fel. A skanzenszerű területen régi bá
nyászházakat, berendezéseket láthattunk, sőt még a Bertalan-aknába is leereszedhettünk. A „felejthetetlen 
hangulatról” a Miskolci Egyetem bölcsészhallgatói gondoskodtak, akiktől aznap éjjel még egy szakestélyt 
is „végigélvezhettünk” a szálláson.

Vasárnap kicsit távolabbra kirándultunk. A bajmóci várkastélyt és az alatta található mésztufabarlangot 
néztük meg. A mésztufadombon épült monumentális kastély a Loire-völgyi kastélyok mintájára készült, 
s Közép-Európa egyik legszebb épülete. Utána a közeli Prépost-barlangban talált neandervölgyi leletek 
felkeresése szerepelt a programban. Sajnos időben elcsúsztunk, így a számunkra biztosított magyar nyel
vű vezető nem várta meg a csoportot, de önállóan is elboldogultunk. Viszont Szent Antalban a Koháry 
kastélyra már végképp nem maradt idő, így két kisebb megállás után értünk vissza Selmecbányára.

A hétfői zárvatartások miatt a következő napra felszíni kirándulást terveztünk, a Vág-völgyében ta
lálható Szulyói-sziklák birodalmát szerettük volna bejárni. Mindkét járművünket, a kisbuszt és egy sze
mélyautót is a hivatalos parkolóban hagytuk, majd több csoportban indultunk a nevezetes sziklák fel
fedezésére. A túra során a rendkívül látványos és bizarr sziklaformák érintésével lehet eljutni a szulyói 
vár maradványaihoz. Amikor a könnyebb túrát választó csapat visszaért a parkolóhoz, még nem gondolt 
semmire, hanem beszélgetni kezdett a járművektől nem messze található fatető alatt. Ekkor jött oda egy 
helybeli magyar férfi, aki megkérdezte, hozzánk tartoznak-e a jármüvek, mert mindkettőt feltörték. A kis
busznak betörték az elefántfül ablakát, Riskó Ági kocsijának ablakát vídia fúróval törték fel. A buszból 
apróságokon kívül (lakáskulcsok, mobiltöltö, számológép, térképek és a teljes útidokumentáció) nem 
vittek el semmit, Ágiéktól azonban minden mozdíthatót (teljes mászófelszerelést, scurion lámpát sisak
kal stb.). A 112 telefonszám segítségével elég hamar sikerül rendőrt hívni, akik azonban nem beszéltek 
idegen nyelvet, s nem is voltak segítőkészek. Végül jött egy harmadik is, aki már beszélt németül, de 
így is rengeteg idő eltelt, s nem történt semmi. Ágiék elmentek jegyzőkönyvet felvenni, hogy legalább 
a biztosító fizessen valamit, mi pedig a busszal elindultunk, hogy próbáljunk üveget vágatni az ablakba. 
Nem sok sikerrel jártunk, így egy nylondarabbal kellett valahogy áthidalni a problémát.

Másnap hosszas utánajárást követően a turistaszálláson sikerült megtalálni a megfelelő megoldást 
egy méretes plasztikdarabbal. Ez alatt a többiek körtúrát tettek a Bacsófalvi-tó fölött emelkedő Szitnya 
hegy 1009 méter magas csúcsának érintésével. A csúcson áll a felújított, fából készült kilátó, melyet egy
kor a Magyar Turista Egyesület Szitnya osztálya turistaszállásnak épített, most pedig természetvédelmi 
kiállítás működik benne. Hétköznap lévén zárva találtuk.
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Szulyói sziklák Mésztufakiválások a Parenica fürdő közelében a felszínen 
(Hazslinszky Tamás felvételei)

Délutáni programunkban Szklenófurdö településen barlangfürdőzés szerepelt a Parenica termálfürdő
ben. A Világörökség Listán is szereplő, gyönyörű mésztufalerakódásokban kialakult üregekben kialakított 
fürdő 42 fokos vizében mindössze 15-20 percet tölthettünk, majd ezt követte egy ugyancsak 20 perces 
barlangi relaxálás. Mivel csak két csoportban mehettünk be, ezzel a programmal zártuk is napot.

Utolsó napunkon az időjárás meglehetősen téliesre fordult, még némi hózáport is kaptunk, miközben 
csomagoltunk. Mielőtt Körmöcbányára indultunk volna, egy óra jutott a felettünk magasodó Ó vár megte
kintésére. Körmöcbányán sem volt szerencsénk az időjárással, így le is rövidítettük a városnézésre szánt 
időt. A hideg esőben egyesek a Vámegyedet és a Szent Katalin templomot nézték meg, mások a múzeu
mokban kerestek menedéket és meleget. Talán egyszer visszajövünk még ide?

F. N.

SZLOVÉNIA

2016. június 3-12. között Szlovéniában jártunk. A tanulmányút teljes időtartamán 17 fő vett részt, 
továbbá 1, illetve 2 túra erejéig további 8 fő csatlakozott még hozzánk.

A programot három bázissal bonyolítottuk le, első támaszpontunk a Laze-i szpeleokemping volt. Már 
többször is szálltunk itt, most azonban éppen csatornáztak a településen, így a tábor megközelítése nem 
ment éppen zökkenőmentesen.

Szlovéniában is folytattuk a Felvidéken megkezdett „bányaprogramot”, és elsőként a Világörökség 
Listán is szereplő Idrijába látogattunk. A világ második legnagyobb higanybányájának helyet adó városban 
felkerestük az 1500-ban megnyitott Antonius-tárót, majd a Gewerkenegg várban berendezett Városi 
Múzeumot néztük meg. Itt említésre méltó volt az ásvány- és kőzettani gyűjtemény, valamint a város 
második nevezetessége, a csipkeverés bemutatása.

Kis kitérőt tettünk a környéken felfedezett 220 millió évvel ezelőtt élt dinoszauroszok lábnyomának 
lenyomatait megőrző sziklakibúváshoz, ahol 6, a 12-14 cm méretet elérő lábnyomot láthattunk.

A programot a Cerknici-tó környékén zártuk. Itt először egy magánmúzeumban hatalmas terepasz
talon tanulmányozhattuk az időszakos tó víznyelőinek működését bemutató modellt, majd a tóhoz is 
ellátogattunk, de a vízállás túl magasnak bizonyult.
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Másnap először visszatértünk a Cerknici-tó közelében található Sneznik kastélyhoz, mely Szlovéni
ában mind külsejét, mind belső belső berendezését tekintve a legjobb állapotban megmaradt kastélynak 
számít. Innen a Rakov Skocjan sziklahídjai és rombarlangjai felfedezésére indultunk. Ez a látványosság 
minden évszakban elvarázsolja az odalátogatókat. Ez alkalommal a júniusi, viszonylag magasabb víz
állás miatt nem sikerült mindent végigjárni, de amúgyis sietnünk kellett, mert 4 órakor már várt a veze
tőnk a Planina-barlangnál. Az 5-6 órásra tervezett barlangtúra előtt még szerettünk volna valamit enni, 
ezért a Rakek-i vasútállomás melletti vendéglőbe tértünk be, s ezt nem bántuk meg. 5 családi pizzát 
rendeltünk különböző feltétekkel, amit kb. 15 perc alatt ki is hoztak, s valamennyi isteni finom volt. 
Most már jöhetett a barlang. A csapat nagyobbik része (20 fo) a gumicsónakos programot választotta 
(kedvezménnyel 25 euro/fő), a többiek az idegenforgalmi részt járták be. Sajnos most nem sikerült talál
kozni a barlangban honos, nagy mennyiségű barlangi gőtével, de mindenki elégedett volt az éjfél utánig 
elnyúló programmal.

Következő napra eredetileg egy távolabbi látványosságot terveztünk, de helyette inkább egy egész 
napos túrát tettünk a Planina-poljen. A látnivalók felkeresésében segítségünkre volt a tavalyi évben elké
szült tanösvény, illetve Peter Hoffmann: Unterirdisches Slowenien (Föld alatti Szlovénia) című könyve. 
Először a polje szélén található víznyelőket kerestük fel, majd a meredeken felvezető ösvényen megta
láltuk a Vranja-barlang hatalmas szakadékdolinában nyíló bejáratát. Ennek bejárása után még szerettünk 
volna eljutni a Skednena-barlanghoz, de sajnos másik irányból közelítettünk felé, mint kellett volna, 
ezért a keresés kicsit hosszabbra nyúlt a tervezettnél. A még jó erőben lévők azért végül mégis megtalál
ták a jókora átmenőbarlangot, s elégedetten zárták a napot a helyi kocsmában.

Itteni utolsó programunk a Postojnai-barlangba 
vezetett, de nem a megszokott módon, most over- 
állos túrára készültünk. A 110 eurós díjat sikerült 
77-re lealkudni azzal, hogy saját felszerelésünket 
használjuk, de a barlangüzem mégis ragaszkodott 
a saját felszereléséhez, így overállt, sisakot lám
pával és csizmát is ők adtak. Mi is a barlangi vas
úttal mentünk be, s egy darabig a hagyományos 
útvonalon haladtunk, majd egy mesterséges tárón 
átkeltünk a Fekete-barlangba. Innen felmentünk a fel
színre, s ott sétáltunk át a Pivka-barlang bejára
tához. Szimpatikus fiatal vezetőnk, Román minden 
információval ellátott, többek közt azzal is, hogy 
ilyenkor jönnek elő a medve mamák bocsaikkal, 
s hogyan kell viselkedni, ha találkozunk velük. Sze
rencsére erre nem került sor, a Pivka-barlang zsombolyszerű bejáratán át rövidesen ismét biztonságban 
voltunk a fold alatt. A víz útját követve egy mesterséges tárón jutottunk újra a Fekete-barlangba, majd 
vissza a Postojnai-barlangba. Itt megint a hagyományos látogató útvonalon haladtunk a barlangi gőték 
akváriuma melletti, az idegenforgalmi túraútvonal végét jelentő Hangverseny-terembe. Innen ágaztunk 
el az ún. Alsó-Tartarus-ágba, ahol hatalmas cseppkőképződmények mellett jutottunk el egészen a víz
folyásig. Sajnos itt is csak néhány gőtét láttunk, majd visszafordultunk, s most a vasúti sínen gyalogol
tunk - miközben figyeltük, hogy jön-e a vonat — a Tarka-ág bejáratáig. Ez a barlang legszínesebb és 
képződményekben leggazdagabb része. Sajnos az idő jócskán eltelt, így le kellett mondani a gyalogos 
kijövetelről, hiszen még várt ránk az Otok-barlang is, amihez még el is kellett autózni egy darabon. 
Mivel a barlang e szakaszán nincs világítás, Kocsis Ákos lámpáinál gyönyörködtünk a látványos képződ
ményekben. Terveink között szerepelt még a közelben a Betalov Spodmol kisbarlang felkeresése is, de 
erre már végképp nem maradt idő. Este elbúcsúztunk régi ismerősünktől, a házigazda Franc Facja-tól,

Overállos túra a Postojnai-barlangban 
(Kocsis Ákos felvétele)
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akivel megegyeztünk, hogy januárban egy Krizna 
jama túra miatt mindenképpen visszajövünk.

Másnap reggel a csatomaásás elérte a kemping
ből kivezető utat is, ezért reggel 7 előtt a busznak 
minden csomaggal el kellett indulni, mi pedig ké
sőbb legyalogoltunk a faluba. Ezen a napon délke
let felé tartottunk, mert estére Kostanjevica na Krki 
településen vártak ránk az ottani barlangászok. Út
közben első látnivalónk a Zupanova-barlang volt, 
mely a kedvünkért nyitott ki. Kedves idegenveze
tőnk nagyon örült a külföldi barlangkutatóknak, még 
csoportfényképet is készített rólunk, hogy feltehesse 
az internetes galériájukba. Mi is végre kedvünkre 
fényképezhettük a helyenként látványos képződmé
nyeket.

A következő látnivalónk a Krka-forrásbarlang 
volt, ahová hétköznap csak előzetes bejelentkezés
sel lehet bejutni. Az impozáns 200 m hosszú és 30 m 
széles forrásszájban a szifonig lehetett bemenni. 
A barlang után, mondhatni „tökön-paszulyon át” 
értük el a Radensko poljét, mely Szlovéniában a leg
kisebb. A tűzoltóságnál hátrahagytuk az utánfutót, 
majd a már említett német leírás alapján keresni kezdtük a polje végében található Virsnica-barlang- 
rendszer víznyelőit. Nem is kellett sok idő, megtaláltuk a Lazarjeva-barlang vasráccsal lezárt, hatalmas 
alagútszerű bejáratát, amiben jócskán előre lehetett jutni, majd fölötte egy beszakadást, illetve ezektől 
nem messze a másik víznyelőt is, de ebbe a magas víz miatt nem nagyon tudtunk bemenni. Innen már 
egyenesen Kostanjevica na Krki településre tartottunk. Útközben az eső is eleredt, nem csoda, hiszen Medárd 
napja volt. Már csak ez hiányzott a másnapi vízitúrához.

Szlovénia legrégebbi és legkisebb városának szélén már várt ránk Franc Curhalek, aki egy villámláto
gatásra elkalauzolt minket a Kostanjevica-barlanghoz. Itt a másnapi gumicsónakos túrával kapcsolatban 
nem sok jóval bíztattak, mert az időjárásjelentés nagy esőket ígért, de biztos választ csak reggelre ígértek. 
Aznap estére viszont felajánlotta, hogy leviszi a csapatot az idegenforgalmi szakaszba. Visszatértünk a vá
rosba, s gyorsan felállítottuk a sátrakat az ugyancsak általa szervezett Straus kávézó kertjébe, ahol két éjsza
kát ingyen tölthettük, este pedig megnéztük a barlangot.

Reggel a zágrábi időjárásjelentésböl kifolyólag megpecsételődött a barlangtúra sorsa, estére nagy 
esőt jeleztek. Délelőtt viszont még jó időben felkerestük a terület legnagyobb és legszebb karsztforrását, 
a Krupe forrást, ami a következő napi program lett volna. S ha már hoztunk gumicsónakot, ki is próbál
tuk a hatalmas sziklafal alól kibukkanó gyönyörű zöldeskék vízben. Mire mindenkit tett egy kört, eleredt 
az eső, így a felszínre tervezett további programokat töröltük. Hazafelé még betértünk a város közelében 
található hatalmas kolostorból kialakított múzeumba, majd a tegnapról már ismert pizzásnál zártuk a napot.

Éjjel is esett rendesen, másnap élmény volt leszedni a vizes sátrakat, de indulni kellett, mert a velenjei 
szénbányában foglalt időpontunk volt. A GPS most is megmászatta velünk a szlovén hegyeket és völgyeket, 
istenháta mögötti helyeken tekeregtünk. A szénbányában egy lifttel és kisvonattal kombinált látogatás során 
160 méter mélységbejutottunk le, ahol megismerkedtünk az egykori és mostani technológiával, s még egy 
kis uzsonnát is kaptunk. A bányalátogatás után még felkerestük a helyi várat, ahol a hagyományos kiállí
tásokon kívül láthattuk a bányából előkerült masztodon leletet is. Szállásunk a bányászat során képződött 
mesterséges tó melletti kempingben volt, ahol szerencsére még a sátrakat is sikerült megszárítani.
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Utolsó előtti napunkon a Huda luknja átmenő barlang szerepelt a programban. Jó előre leleveleztük 
a helyi csoporttal, hogy saját felszereléssel megyünk, ezért jelentős kedvezményt (30 euró helyett 10-et) 
adtak. A vezetővel a város egyik bevásárlóközpontjánál találkoztunk, s együtt mentünk ki a kutatóház
hoz. Innen azután a mi buszunkkal vittünk fel mindenkit az ösvény kiinduló pontjához, ahonnan jócskán 
le kellett ereszkedni a bejárathoz. A helyenként hatalmas méretű járatokból és impozáns képződmények
ből álló barlang végén egy 30 m mély aknán kellett leereszkedni, hogy végül kijussunk a völgybe. Ez egy 
kicsit megnyújtotta a túránkat, s talán ebből is adódott, meg a csoportbeli kommunikáció hiányából, 
hogy az elszámolásnál mégis a 30 eurót követelték tőlünk (amit az írásos visszaigazolás birtokában és 
azt mutogatva nem teljesítettünk), s így nem éppen baráti hangulatban köszöntünk el. Hazafelé még 
zuhogó esőben betértünk a meglehetősen gazdag és szépen berendezett ásványgyűjteménybe, ahol még 
beremendi kristályt is láthattunk.

Utolsó nap a vizes sátorbontásról ismét gondoskodott a reggeli eső, de mire a celjei várhoz értünk, 
már újra jó idő lett. Itt búcsúztunk el az autós résztvevőktől, de csak rövid időre, hiszen augusztusban 
Erdélyben újra találkozunk.

F.N.

ERDÉLY

Társulatunk 2016. augusztus 13-21. között 24 fő részvételével tanulmányutat szervezett Erdélybe. 
Ezúttal Miskolcról indultunk, ahol a Tiszai pályaudvaron volt a találkozópont.

Első főhadiszállásunk a Szindi Unitárius Egyházközség által az egykori papiakban működtetett vendég
háza volt Szinden, ahol két éjszakát töltöttünk. Az odavezető úton nem sok mindenre jutott idő, de Bán- 
ffyhunyadon szerencsénkre nyitva találtuk a híres református templomot, ami megért egy villámlátogatást.

Szindről végigjártuk a Tordai-hasadékot, illetve kísérletet tettünk a Túri-hasadék leküzdésére is, ami 
végül csak egyikünknek sikerült. Esténként pedig a társaság hölgytagjai remek milánói makarónival, 
illetve lecsóval csillapították a csapat éhségét.

Továbbhaladva a Gyergyószárhegy közelében lévő güdüctelepi szállásunkra, először fürödtünk a neve
zetes Medve-tóban Szovátán, majd Parajd közelében felkerestük az igen látványos Só-szorost. A Parajdi 
Sóhát Erdély egyik leglátványosabb természeti ritkasága. A Só-szoros tulajdonképpen a Korond-patak 
szurdokvölgye, ahol a patak átvágta a sóhegyet, és a sósziklák a felszínre kerültek. A Só-szoros for
mái nagyon hasonlítanak a felszíni karsztjelenségekhez, a hófehér, pengeéles sóbarázdák fantasztikus 
látványt nyújtanak. A szorosban a látogatók számára ösvényt alakítottak ki, melyen a legérdekesebb 
látnivalók megtekinthetők.

Güdüctelepen, a Timedi Vendégházban az elkövetkező három napon élvezhettük az igazi erdélyi ven
déglátást. A házban mi voltunk az első szállóvendégek, így nagyon elkényeztettek bennünket, reggelire 
és vacsorára degeszre ehettük és ihattuk magunkat.

Első barlangos programunk a Súgó-barlanghoz 
vezetett, ahol a társaság egy normál és egy ove- 
rállos program keretében ismerhette meg a barlan
got. A Súgó-barlang a Keleti-Kárpátok egyik legje
lentősebb, 1568 m magasan nyíló, 1021 m hosszú 
barlangja. Vizes járatát a helyi lakosok már régóta 
ismerték. A járatokban állandóan jelenlévő huzat 
és a víz zúgása, különösen nagyobb vízkiömlés
nél, suttogó, susogó hangot idéz elő. Erről kaphatta

Parajdi sószoros
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Egykori tagtársunk emléktáblája a Súgó-barlangban Szép cseppköves részlet a Súgó-barlangból 
(Hazslinszky Tamás felvételei)

a barlang nevét. A vizes járat 1961-ben megkezdett kutatásának egyik kezdeményezője Buslig Lajos, 
későbbi társulati tagunk volt, akinek emléktábláját megtaláljuk a barlangban. A későbbi kutatásokban, 
a barlang térképének elkészítésében Dénes István játszott jelentős szerepet. A kalauzolásban Crisán Hu
nor, Simon László és Szabó Tivadar voltak segítségünkre, akik a következő napot is velünk töltötték, 
amiért ezúton is külön köszönetét mondunk nekik. A barlangi program után a Maros-forrás felkeresése 
szerepelt a programban, amit egy zivatar kissé megzavart, de végül egy jó kis túra kerekedett belőle.

Másnap a Békás-szoroshoz mentünk, ahol a társaság kétfelé oszlott. A kényelmesebbek a szoros par
kolójától gyalog mentek végig, míg a sportosabbak elbuszoztak a szoros végéig, ahonnan meredek út 
vezetett fel a Hóvirág-barlanghoz (Pejtera Munticelu). Útközben kissé sportos mászással átkeltünk egy 
jópofa átmenő barlangon is, majd a túloldalon értük el a célunkat. Sajnos az egykor gazdag cseppkődíszek 
nagy részét leverték, összefüstölték, így a barlang nagyon szomorú látványt nyújtott.

Délutáni programunk a Gyilkos-tóhoz vezetett, ahol három részre váltunk. Voltak, akik az Oltárkőre 
másztak fel, mások a Kis Cohárdot célozták meg és voltak, akik csónakáztak a tavon.

Az időjárás egészen eddig kegyes volt hozzánk, estére azonban megérkezett az eső, s másnapra is rossz 
időt ígértek. Pedig ekkor terveztük volna az Egyeskő megmászását. Talán túlságosan megijedtünk, mert 
erről lemondtunk, s helyette a parajdi sóbányát látogattuk meg, mondván, hogy hazafelé úgysem ma
radna rá idő. Délutánra mindenesetre kisütött a nap, s bálványosfurdői szállásunk elfoglalása után még 
tettünk egy alkonyi túrát a Bálványosvárra.

Másnap ragyogó időben végigjártuk a Büdöshegy körútját. A 1143 m Büdös-hegy a Csomád-Büdös 
hegycsoport részeként, a Keleti-Kárpátok nyugati felén végigvonuló vulkáni hegyvonulat legdélkeletibb 
szegletét képezi. Legismertebb földtani értékei a Madártemető, Kisbarlang (6 m), a Torjai Büdös-bar
lang (14 m), Timsós-barlang (10 m), Gyilkos-barlang (11 m), illetve a Buffogó-láp. Ez utóbbi egy kis 
területű, bükkösökkel körbezárt, tőzeges, borvizes ingóláp. Nevét a vízből feltörő, bugyogó („buffogó”)
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A Büdös-hegy kőrútján (fotó: Fleck Nóra)

gázbuborékoknak köszönheti. A túrán mindenütt 
jól érezhettük a kénhidrogén jellegzetes záptojásra 
emlékeztető szagát. Útközben friss medvenyomok
ra is bukkantunk, ami óvatosságra intette a társa
ságot, de szerencsére nem jött össze a randi.

Délután a Szent Anna-tóhoz és a közelében ta
lálható tőzegmohaláphoz mentünk. A jégkorszaki 
növényritkaságokat rejtő tőzegmohaláp a Csomád- 
hegység egyik krátermaradványában fekszik 1050 
méter magasságban, átmérője 800 méter, terüle
te 80 hektár. A tőzeg vastagsága 10 m. A rendkívül 
látványos, fenyöerdők között fekvő védett területen 
fapallókon vezet az út, így juthatunk el egy ún. tó
szemig, és láthatjuk a különleges növényeket. A va
rázslatos környezetben fekvő Szent Anna-tóban többen is megfiirödtek, mások a közelben álló hasonló 
nevű kis kápolnához sétáltak, mielőtt visszatértünk szállásunkra.

Utolsó előtti napunkon gyakorlatilag egész nap utaztunk Nagyváradig, mindössze Orbán Balázs sírjá
nál álltunk meg Szejkefürdőn, illetve a körösfői református templomot sikerült megnéznünk. Szállásunk 
az Arany János Kollégiumban volt, közel a városközponthoz, így még este sétálhattunk a gyönyörűen 
felújított és kivilágított belvárosban.

Vasárnap délelőttöt is a városban töltöttük, ahol rengeteg látnivaló akadt, de délben sajnos indulnunk 
kellett, hogy különösebb nehézség nélkül átkelve a határon, időben elérjük a Debrecenből, illetve Mis
kolcról Budapestre induló vonatokat.

E N.

AUSZTRIA

2016. október 6-9. között 17 fővel részt vettünk az Osztrák Barlangkutató Szövetség hagyományos 
éves találkozóján, amelyet ez alkalommal Baden bei Wien-ben rendeztek. Szállásunk Bad Fischau-ban, 
a helyi önkormányzat és régi kedves barátunk, Gerhard Winkler jóvoltából egy üresen álló épület emeleti 
szintjén volt, ahol ingyen tölthettünk 3 éjszakát. Az odautazás első napján a Szemlő-hegyi-barlanghoz 
hasonló Eisenstein-barlangot kerestük fel, majd éppen csak beköltöztünk a szállásra, s már indultunk 
is Baden-be, mert este már kezdődtek a programok. A nyitó rendezvény egy barlangi ihletésű képző
művészeti kiállítás megnyitója volt, melyet a magyar barlangkutatók között is sokak számára ismert,
számos tanulmányutunk résztvevője, a tavasszal 
elhunyt Heinz Holzmann emlékére rendeztek. Heinz 
a barlangkutatás mellett egy amatőr festőművészek
ből álló csoport elnöke is volt, közülük többen is 
elhozták műveiket a kiállításra.

Másnap csoportunk kisebb része a bécsiek Má- 
tyás-hegyi-barlangjaként számon tartott Trockenes 
Loch-ban vett részt egy egész napos túrán. A többiek 
a Bécsi-medence hévizes barlangjaival ismerkedtek. 
Ennek a programnak a bevezetéseként először Bad 
Vöslau-ban az ásványvíz palackozó üzemet kerestük 
fel, majd egy jó másfélórás autózás után Hundsheim, 
illetve Bad Deutsch Altenburg térségében három Részlet a kiállításból
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Günther-barlang Kisebb barlangok a Mitterberg oldalában 
(Hazslinszky Tamás felvételei)

hévizes eredetűnek mondott barlangot látogattunk meg. Közülük a legjelentősebb volt a Günther-barlang, 
melynek közelében jelentős orrszarvú leletet is találtak. Ezt követően a Duna közelében két kisebb barlangot 
kerestünk fel.

Este került sor a barlangnap hivatalos megnyitójára a Ferenc József Múzeumban, illetve ekkor ad
ták át az osztrák szövetség által alapított kitüntetéseket, az arany medve érmet, illetve a Poldi Furich díjat 
is. A megnyitót kisebb büfé követte, ahol jófajta zöld veltelini mellett lehetett beszélgetni.

A szombati napon délelőtt a Baden fölött emelkedő Mitterberg oldalán nyíló számos kisebb-nagyobb 
barlangot jártuk végig, majd a túra végeztével az egyik túravezető erdei telkén kisebb uzsonna zárta 
a programot. Délután került sor a szakmai előadásokra, illetve lehetőség volt városnézésre is. Az osztrák 
barlangnapok helyszíne általában egy olyan vendéglő, ahol több helyiség áll rendelkezésre valamennyi 
tagszervezet összejövetelének megtartására. így volt ez most is, az előtérben működött a regisztráció, 
illetve az árusítás, két nagyobb teremben zajlottak az előadások, illetve a barlangi mentőszolgálat és 
az idegenforgalmi barlangok szövetségének az éves gyűlései, vasárnap délelőtt pedig a közgyűlés is itt 
került megrendezésre, ahol döntöttek a következő barlangnap helyszínéről is, ami Eisenerz közelében 
lesz. Szombaton este jó hangulatú, zenével kísért beszélgetésekre került sor. Mindehhez a vendéglők 
nem kérnek bérleti díjat, hiszen a fogyasztás révén jóval nagyobb bevételre tesznek szert. Vasárnap dél
előtt még az Allandi-cseppkőbarlangot kerestük fel, mely a közelmúltban kapott új LED-es világítást, 
majd egy közös ebéd után indultunk haza.

F. N
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Günther-barlang (fotó: Kocsis Ákos)

Hazslinszky Tamás és René Scherrer, két régi barát (fotó: Fleck Nóra)
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Kessler Hubert-barlang (fotó: Berentés Ágnes) 
Cikk a 116. oldalon.
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