
Társuíati éCet
KÖZGYŰLÉSEK

2017. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS

2017. április 22-én került sor a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 2017. évi rendes Közgyű- 
ésére. A Közgyűlésen 32 tag jelent meg személyesen, 17-en meghatalmazott útján képviseltették magu- 

Sajnálatos, hogy a 40 évesnél fiatalabb korosztályt mindössze 5 fő képviselte.
A közgyűlés keretében az Érembizottság

- a barlangok - kiemelten a hévizes barlangok — földtani-fejlődéstörténeti kutatása terén publikált ered
ményeiért Kraus Sándort Kadic Ottokár éremmel
- a karsztkutatás területén évtizedek óta végzett, kiemelkedő tudományszervező és oktató-nevelő mun- 

■ isságáért dr. Veress Mártont Papp Ferenc éremmel tüntette ki.
- A közgyűlés az alábbi témakörökben hozott határozatokat:
- Az Érembizottság javaslata alapján Zentai Ferencet és Szolga Ferencet tiszteleti taggá választotta.
- Kosztra Barbara ismertette a főtitkári beszámolót, melynek kivonata a következő cikkben megtalál

ható.
- Szilágyi Zsolt ismertette a 2016. évi pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést. A Társulat 2016. 

= i eredménye technikailag negatív (-1 012 000 Ft) volt, az időbeli elhatárolások (2016-ban beérkezett, 
;e 2017-ben felhasználandó tételek, 1 760 000 Ft) és egy behajthatatlan követelés (474 000 Ft) könyve
lése miatt.
- A Közgyűlés tudomásul vette a Felügyelőbizottság jelentését és beszámolóját. Majd elfogadta a főtit

kári beszámolót és — egy korrekcióval — a pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést.
- A Közgyűlés tudomásul vette a Karszt- és Barlang Alapítvány beszámolóját és megköszönte az el- 

—.últ 25 éves működésről szóló jelentést. Az Alapítvány 2016-ban 300 000 Ft támogatást tudott kioszta-
és jelezte, hogy a 2017. évben nem tud támogatási forrást biztosítani.

- A 2016-ban megválasztott Felügyelőbizottság (FB) elnöke, Csepreghy Ferenc József 2017. március 
20-án váratlanul kilépett a Társulatból, feladatát Tényi Varga Gusztáv FB tag vette át, aki az elnöki feladá
st átvette, a póttag, Thieme András rendes taggá lépett elő, azzal a kikötéssel, hogy a 2017-es Közgyűlés

- teljes felügyelöbizottságot újraválasztja. A 2017. évi közgyűlés az alábbi Felügyelöbizottságot válasz
ba meg: elnök dr. Csepregi István, tagok Körösi Gyula, Tényi Varga Gusztáv, póttag Szilvay Péter.

- A Közgyűlés elfogadta a 2017. évi munkatervet és költségvetést. A munkaterv két sarkalatos pontja 
_z ügyvezető titkár pótlása Fleck Nóra nyugdíjba vonulása miatt, és a felkészülés a Társulat irodájának 
költöztetésére a jelenlegi székhely átalakítása miatt. [A szerkesztő megjegyzése: az átalakítás jelen szám 
apzártáig nem valósult meg, így költözésre nem került sor. ] Az FB javaslatára az elnökségi munkameg- 
: sztás hatékonyabbá tétele és az SZMSZ első változatának elkészítése határidő megjelöléssel került bele 
2 2017. évi munkatervbe. A Társulat gazdálkodása évek óta borotvaélen táncol, állandó bevételei nem 
fedezik az állandó kiadásokat. Az ebből való kilábalást — a Társulat fennmaradását - a taglétszám növe- 
ese és a tagok által hozzáadott önkéntes munka növelése jelentheti. A 2016-os Közgyűlésen a Faraday 
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Egyesület által felajánlott céltámogatás beérkezésének időpontja bizonytalan, ezért azt a 2017-es költség
vetésben nem vettük figyelembe.
- A Közgyűlés határozatot hozott a tagdíj kedvezmények igénybevételének feltételeiről. Ennek értelmé

ben a „kedvezmény igénybevételének feltétele a kedvezményre jogosító jogviszony/körülmény fennállá
sa a tárgyév legalább 50%-ban, valamint ennek bizonyítása közokirattal vagy minősített magánokirattal”.
- Tagi kérésre az Alapszabályba bevezetésre és szabályozásra került a „gyermek tagi jogviszony”, 
az Alapszabály 3.§ és 5.§ és a technikailag kapcsolódó szakaszok módosításával.
- Hegedűs Gyula a Társulat UIS megbízottja előterjeszti a Nemzetközi Barlangtani Unió alapszabályá

ban javasolt változtatásokat, melyek érintik a Társulatot is, mint alapító szervezetet. Az UIS a megújítás 
keretében növelni kívánja a gyakorlati barlangászatot segítő tevékenységét. Társulatunk szempontjából 
a legfontosabb változás a tagdíj növekedése évi 50 euróról 240 euróra. Tagi javaslatként felvetődött 
az UIS tagság előnyeit igénybe vevő nem MKBT tagok hozzájárulása az UIS tagdíj befizetéséhez.

A Közgyűlés anyagai és a határozatok száma és pontos szövege a barlang.hu Dokumentumtárában 
megtalálhatóak.

2016. évi főtitkári beszámoló összefoglalója
2017. április 22-én a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat éves rendes Közgyűlésén Kosztra Bar

bara főtitkári beszámolójában a tisztújítás óta eltelt időszak legfőbb eredményeként a taglétszám 20%-os 
növekedését emelte ki: a 74 új belépővel megállt az évtizede tartó taglétszámcsökkenés.

A beszámoló a tagság által kijelölt és az új elnökség által követett alábbi öt stratégiai területre fóku
szált. E helyt terjedelmi okból területenként néhány tényt és témakört emelünk ki a 2016. év eredményei, 
tevékenységei közül, felsorolásszerűen. Akinek az érdeklődését felkeltik e témakörök, a beszámoló tel
jes szövegét és mellékleteit a barlang.hu honlapon olvashatja: Dokumentumtár/MKBT/MKBT munka
tervek és beszámolók.

Átláthatóság, szervezeti működés javítása
Szervezeti struktúrát egyszerűsítő új alapszabály elfogadása; Tisztújítás; Elnökségi ülések nyilvános

ságának javítása a meghívottak körének bővítésével és részletes jegyzőkönyvek közzétételével; Hatá
rozatok Könyve; Tagnyilvántartás javítása; Tagdíjfizetési morál javítása; Pénzügyek következetességé
nek és átláthatóságának javítása a Felügyelőbizottság javaslatai alapján (kiemelendő Csepreghy Ferenc 
munkája, aki gyakorlatilag elvégezte az elmúlt két év könyvvizsgálatát); Leltár és készletnyilvántartás 
elkészítése; Szerződés-nyilvántartás; Új könyvelő; Szakosztályok nyilvántartásának javítása és rendsze
res kommunikáció;

Két új szakosztály jött létre: a Cave Kids Országhatáron Kívüli Geológiai Túrákat Szervező Szakosz
tály és az MKBT Történeti és Régészeti Szakosztály (TöRéSz).

Kommunikáció (a barlangászokkal, más szervezetekkel, a társadalommal)
Online kommunikáció javítása és a tartalom harmonizálása a közlési csatornák között - honlap, le

velezőlista, Facebook; Honlap teljes átalakítása nagyobb munka, forrásigényes, ezért későbbre tolódik; 
Közös eseménynaptár (program@barlang.hu); Online kérdőívek; Megbeszélések kutatócsoportokkal, szak
osztályokkal; Elnökségi nyeremény-felajánlások rendezvényekre; Megbeszélések más szervezetekkel: 
FM Tájvédelmi, Barlangvédelmi és Ökoturisztikai Osztály, ANPI, DINPI, BMSz, Magyar Hegy- és Sport
mászó Szövetség, FM Vadonleső program; MKBT megjelenés külső rendezvényeken 6 alkalommal, kb. 50 
önkéntes bevonásával, 8-10 ezer embert érve el; UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága támogatja az UIS 
„2021 - a Barlangok Eve” kezdeményezését és ezt a 2017-es UNESCO közgyűlésen szavazatával is 
megerősíti.
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7 rdekképviselet, érdekvédelem, partnerkedvezmények
.MKBT tagság előnyeinek kommunikációja; Vásárlási kedvezmények újratárgyalása, megerősítése, bő

rése; Sziklamászó engedélyek MKBT tagok részére; DINPI-MKBT közös levél MAFI-nak a Verocs 
.söpört könnyebb lejutásáért a Mátyáshegyi-barlangba; Magyar Természetjáró Szövetség Természetjáró 
Kártya (TÉKA) előnyeinek (pl. 20% vasúti kedvezmény) jobb kommunikációja és közös intézés a tagok 
számára; Tárgyalások barlanglátogatási díj alóli mentesség ügyében.

'rakmai munka, programok
60. Barlangnap - Klastrompuszta, Ariadne szervezés, 279 résztvevő, 118 túra, nullszaldós; Szakmai 

-apók — Eger, 147 résztvevő, 38 előadás, pozitív visszajelzések, előadások a honlapon, nyereséges; Ta-
■ -Lmányutak - Felvidék 24 résztvevő, Erdély 25 résztvevő, Osztrák Barlangnap 17 résztvevő, mindegyik 
pozitív mérleggel zárt; Megemlékezés a Barlangkutató Emlékkertben; Szerdai MKBT előadások - 10 al- 
• alommal; Cholnoky pályázat - kevés pályamunka; Szakértői munkák; Feltárások.

■ azdálkodás (külső és belső erőforrásokkal)
A működési kiadásokat éppen csak fedezik az állandó bevételek; Pályázati bevételek bizonytalanok; 

•ö a taglétszám, így a bevétel is; Komoly szellemi vagyon és önkéntes kapacitás a tagságban, de jobban
■ kell használni; Mindenre van segítő, csak konkrétan és időben kell kérni; nem optimális az elnöksé
gen belüli munkamegosztás; Az FB elnöke a Társulatból való kilépéssel visszaadta megbízatását; Nagy 
cihívás nyugdíjba vonuló ügyvezető titkárunk munkájának átadása utódjának.

A gazdálkodásunkat és eredményeinket összefoglalva elmondható, hogy bár szervezetileg és létszá
mot tekintve a Társulatban komoly fejlődés tapasztalható, gazdaságilag borotvaélen táncolunk. Ebben
- kényes egyensúlyban a tagdíj a mérleg nyelve, ezért a továbbiakban is a legfontosabb törekvéseink:
- A taglétszám növelése a Társulat olyanná alakításával, amilyet a barlangász, barlangkutató közösség 
gényel.
- A tagság és nem tag barlangászok bevonása a tevékenységeinkbe, jobb munkamegosztás.

Köszönjük mindenkinek a barlangász közösség érdekében végzett munkát. Jelmondatunk továbbra 
s: .1 Társulat annyi, amennyit a tagjai összeadnak!

2018. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS

2018. április 14-én került sor a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 2018. évi rendes Közgyűlé
sére. A Közgyűlésen 22 tag jelent meg személyesen, 25-en meghatalmazott útján képviseltették magukat, 
gy a teljes tagság alig több mint 10%-a vett részt a Társulat legmagasabb szintű döntéshozó testületének 
munkájában.

A közgyűlés keretében az Érembizottság
- a barlangkutatás története és kimagasló személyiségei tárgyában évtizedek óta folytatott tudomány- 

rténeti. biográfiai és bibliográfiai munkásságáért Székely Kingát Kadic Ottokár éremmel,
- a Bükk régészeti jelentőségű barlangjaival kapcsolatban hosszú ideje kifejtett, magas színvonalú tu- 
z ományos ismeretterjesztő tevékenységéért Regős Józsefet Papp Ferenc éremmel tüntette ki,
- a Kosztra Barbara által vezetett társadalmi szemléletformáló kollektíva részére, a karsztok és barlan- 

gok jelentőségét és védelmük fontosságát a Társulat képviseletében, külső rendezvényeken megjelenítő 
’.evékenységükért Hermán Ottó emléklapot,
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- a Baradla-barlang Jósvaföi-szakaszát kutató, Ba Julianna és Polacsek Zsolt által vezetett kollektíva 
részére, a Hosszú-Alsó-barlang aktív járatának eléréséért és első jelentősebb szakaszának feltárásáért 
Vass Imre emléklapot adományozott.

A Közgyűlés az alábbi témakörökben hozott határozatot (a közgyűlés jegyzőkönyve, a határozatok 
száma és pontos szövege a barlang.hu Dokumentumtárában található):
— Az Érembizottság javaslata alapján dr. Czajlik Istvánt tiszteleti taggá választotta.
- Egyhangú szavazással Felügyelőbizottsági tagsági tisztségre Gál Zitát, elnökségi tagnak Lénárt Ibo

lyát és Gyovai Tamást választotta meg.
A 2016-ban megválasztott Felügyelőbizottság (FB) tagja, Körösi Gyula tisztségéről (vidékre költözé

se kapcsán) lemondott, feladatát a közgyűlésig az FB póttagja, Szilvay Péter vette át. A2016-ban megvá
lasztott elnökség két tagja, Laufer Csaba (egészségügyi okból) és Szilágyi Zsolt (más kötelezettségeire 
hivatkozva) is benyújtotta lemondását.
— Elfogadta a 2017. évről szóló főtitkári beszámolót.

Kosztra Barbara ismertette a főtitkári beszámolót, amelyben öt terület alább címszavakban összefog
lalt fejleményeit és eredményeit mutatta be (a teljes beszámoló a honlapon olvasható):
a) Szervezet és működés: taglétszám további növekedése; tisztségviselők személyében bekövetkezett 

változások; Fleck Nóra nyugdíjba vonulása és Köblös Gabriella munkába állása; elnökségi és FB 
munka; nemzetközi szervezeti tagságok — évi közel 200 000 Ft-ba kerül!; új könyvelő; negyedéves 
mérleg és pénztárzárás; szakosztályok.

b) Kommunikáció (barlangászokkal, más szervezetekkel, a társadalommal): honlap újdonságok; tájé
koztató átalakítása; díjfelajánlások rendezvényekre; társadalmi szemléletformálás külső rendezvé
nyeken.

c) Érdekképviselet, érdekvédelem: sziklamászó engedélyek; partnerkedvezmények; érdekegyeztető fó
rum és etikai kódex kezdeményezése; Verocs-Bamesz közös program.

d) Szakmai munka: anyagilag is sikeres saját rendezvények; feltáró kutatások (hazai, külföldi eredmé
nyek); szerdai előadások; Fosszília Klub, Öreg Barlangászok FB csoport; Cholnoky eredmények; 
nemzetközi konferencia-részvételek; saját szakmai munkák.

e) Gazdálkodás: bevételnövelés - rendezvények, pályázatok, 1%; kiadáscsökkentés - részmunkaidős 
alkalmazott; eszközpark bővülése - kötél, nyomtató; bevételek-kiadások összetétele; munkaszámos 
eredmény-kimutatás.
A gazdálkodásunkat és eredményeinket összefoglalva elmondható, hogy bár szervezetileg a Társu

latban további fejlődés tapasztalható és gazdálkodásunk is stabilizálódik, az állandó bevételeink nem 
fedezik álladó kiadásainkat. Működési pályázatok nincsenek, a pályázatokból megvalósítható projektek 
végrehajtásához viszont sok önkéntes munkára van szükség. A tagság ugyan tovább növekszik, de soka
kat nem érünk el, ezért fontos az érdekképviseleti tevékenység javítása, a tagság előnyeinek bővítése és 
az MKBT léte értelmének jobb kommunikálása. Jelmondatunk továbbra is: A Társulat annyi, amennyit 
a tagjai összeadnak!

Főtitkár mindenkinek megköszönte 2017. évben a barlangász közösség érdekében végzett munkát, 
a tisztségviselők közül kiemelve dr. Csépe-Muladi Beáta, Huber Kilián és Sári Attila elnökségi tagok, 
a Felügyelőbizottságból pedig Tényi Varga Gusztáv munkáját.

- Elfogadta a 2017. évről szóló közhasznúsági és pénzügyi beszámolót.
Főtitkár ismertette a Társulat közhasznúsági és pénzügyi beszámolóját. Kiemeli, hogy a Társulat pénz

ügyi helyzete stabilizálódik, mely tendencia a taglétszám bővülésének, a sikeres pályázatoknak és az al
kalmazottunk részmunkaidős foglalkoztatásának köszönhetően várhatóan folytatódik. A 2017-es évet 
a Társulat (a 2016-osnál jóval kisebb) 432 ezer forintos hiánnyal zárta, ez azonban az időbeli elhatárolá
soknak köszönhetően likviditási gondokat nem jelentett. A beszámoló mérlege és eredmény-kimutatása, 
valamint a teljes beszámoló a honlapon olvasható.
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- Elfogadta a 2017. évről szóló Felügyelő Bizottsági beszámolót.
Dr. Csepregi István elnök ismertette a Felügyelő Bizottság (FB) beszámolójának tartalmát. Tényi- 

irga Gusztáv FB tag a Társulat gazdálkodásával kapcsolatos FB véleményt mutatta be. Az FB 2018. 
—árcius 29-i ülésén és korábban az elnökségi üléseken megtárgyalta a Közgyűlés - számára releváns - 
ir irendi pontjait (főtitkári beszámoló, közhasznúsági jelentés és éves beszámoló, 2018. évi munkaterv 

s költségvetés), azokat a Közgyűlés által elfogadásra javasolja.
Ugyanakkor két feladatkörben hangsúlyozta az előrelépés időszerűségét és fontosságát. Egy felől kez

deményezte az Elnökségnél, hogy - a korábbiakban jelzett szervezeti és működési szabály zat elfogadá- 
illetve a gazdálkodási stratégia megalkotása mellett - vizsgálja felül az Alapszabályt, áttekinthetősé- 

zf. illetve a változó jogszabályi környezethez való igazodás jegyében, másfelől kezdeményezi az MKBT 
z-dekképviseleti, érdekvédelmi feladatok pontos meghatározását, illetve ennek megfelelő stratégia és 
■tézményrendszer kialakítását. Ezek kialakításában - szükség szerint - a Felügyelő Bizottság is részt 

vesz.
A Közgyűlés tudomásul vette a Felügyelőbizottság jelentését és beszámolóját. Majd elfogadta a főtit- 

• ári beszámolót és — egy korrekcióval — a pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést.
- Elfogadta a Karszt és Barlang Alapítvány beszámolóját.

Hegedűs Gyula, a kuratórium elnöke tájékoztatást nyújtott a Karszt és Barlang Alapítvány elmúlt évi 
Tevékenységéről. Az Alapítvány a tőkegarantált értékpapír hozamcsökkenések és az SZJA 1% bevétel 
csökkenése miatt a 2017. évben nem tudott támogatási forrást biztosítani. Az Alapítvány fennállásának 
Teljes időszaka (1992-2018) alatt az Alapítvány összesen 11 631 799 Ft vissza nem térítendő és 330 000 Ft 

sszatérítendő támogatást osztott ki. 2017. december 31-én az alapítvány pénzvagyona 10 527 000 Ft. 
-. beszámoló megtalálható a Társulat és az Alapítvány honlapján.
- Elfogadta a 2018. évi munkatervet és költségvetést. A munkaterv tartalmazza a hosszú- és rövidtávú 

Terveket, amelyek kiterjednek a rendezvényekre, kiadványokra, szakmai feladatokra, szervezeti- és tár-
edalmi kapcsolatokra, és a finanszírozásra. Az idei év jelentős feladata lesz az arculatfejlesztés, amelyre 

pályázati forrás is rendelkezésünkre áll. Továbbra is hangsúlyos a saját rendezvények fejlesztése, vala- 
—int társadalmi szemléletformálás folytatása külsős rendezvényeken való megjelenéssel.

2018. évi költségvetési terv: a tervezhető kiadások és bevételek alapján a 2018. évre várható ered- 
~ény 266 000 Ft. A mérleget a bevételi oldalon a NEA Egyedi támogatás (1,8 M Ft) és a rendezvények 
írható nyeresége, a kiadási oldalon pedig a munkabér csökkenése javítja. A Társulat gazdálkodását 

_:onban továbbra is az jellemzi, hogy állandó bevételei alig vagy nem fedezik az állandó kiadásokat. 
Az ebből való kilábalást — a Társulat fennmaradását — a taglétszám növelése és a tagok által hozzáadott 
önkéntes munka növelése jelentheti.
- A tagdíj mértékét változatlanul hagyta.

Tagi javaslatra határozatot hozott a csoportos tagdíj kedvezmény lehetőségének vizsgálatáról. Ennek 
értelmében az Elnökség a tagcsoportokkal együttműködésben, a tagság javaslatai alapján Alapszabály
- ódosítási javaslatot dolgoz ki a csoportos tagdíj kedvezmény ügyében a következő Közgyűlésre.

A Közgyűlés anyagai: jegyzőkönyv a határozatok pontos szövegével, a teljes közhasznúsági beszámo- 
: . a főtitkári beszámoló, a 2018-as munkaterv és költségvetés a honlapon megtekinthetők a Dokumen- 

—mtárban (MKBT/MKBT Küldöttközgyűlések, közgyűlések, elnökségi ülések jegyzőkönyvei/MKBT 
2018. évi rendes közgyűlés).

Kosztra Barbara
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MKBT KITÜNTETÉSEK

A Társulat Érembizottsága a 2017. évben - egyhangú szavazással - az alábbi kitüntetések adomá
nyozásáról döntött.

A karszt- és barlangkutatás szakterületén végzett kiemelkedő tudományos munkásságért 
adományozható

Kadic Ottokár-éremmel

a barlangok - kiemelten a hévizes barlangok — földtani viszonyainak és fejlődéstörténetének 
kutatása terén publikált eredményei alapján

Kraus Sándor

geológus tagtársunkat tüntette ki.
Kraus Sándor barlangkutatói pályája pont 50 esztendővel ezelőtt, 1967-ben kezdődött, 1969 óta a Tár

sulat tagja. Egyike azon keveseknek, akiket elsősorban nem a kaland vagy a sportteljesítmény, hanem 
a hogyan és miért megismerésének, megfejtésének vágya vonzotta a föld alá. 1978-ban szerzett diplomát 
az ELTE geológus szakán, ahol szakdolgozatát is - bár ez akkoriban korántsem volt szokványos - barlan
gi témáról, a Ferenc- és Szemlő-hegyi barlangok tektonikai viszonyairól írta.

Szűkebb szakterületét a hévizes barlangok jelentik, amelyeknek nemcsak a hazai, de jó néhány távoli 
(így például kirgíziai és amerikai) képviselőjét is tanulmányozta. E témakörben 1982-től tucatnyi szak
cikket publikált a Karszt és Barlang hasábjain, újszerű észlelésekkel, eredményekkel és következtetések
kel - így pl. ő figyelt fel elsőként a Szép-völgy térségének rövid eocén végi kiemelkedését dokumentáló 
őskarsztos jelenségekre is.

Szerteágazó ismeretei révén az 1980-as évek óta részt vesz a leendő kutatásvezetők barlangföldtani 
képzésében, amihez jegyzetet is készített - ezen tevékenységéért a Társulat 1991-ben Hermán Ottó-érem- 
mel tüntette ki. Most az Érembizottság a tudományos munkásságot: azt a következetes adatgyűjtő, rend
szerező és feldolgozó, illetve az eredményeket cikkek, jelentések, sőt a szerző saját kiadásában megje
lentetett kötetek formájában rendszeresen publikáló tevékenységet kívánja elismerni, amit Kraus Sándor 
immár négy évtizede végez barlangjaink - kiemelten a hévizes barlangok - kialakulását és fejlődését 
befolyásoló földtani folyamatok jobb megismerése érdekében.

A karszt- és barlangkutatás terén végzett kiemelkedő tudományszervező és tudományos 
ismeretterjesztő munkásságért adományozható

Papp Ferenc-éremmel

a karsztkutatás területén évtizedek óta végzett, kiemelkedő színvonalú tudományszervező 
és oktató-nevelő munkájáért

Dr. Veress Márton

geográfus professzor tagtársunkat tüntette ki.
Dr. Veress Márton 1976, az általa vezetett Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutató Csoport megalakí

tása óta tagja a Társulatnak. A karsztmorfológia terén végzett eredménydús tudományos munkásságáért 
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- amelyből a Karszt és Barlang hasábjain rendszeresen publikált cikkei csupán ízelítőt adhatnak - a Tár- 
; -lat 1998-ban a Kadic Ottokár-éremmel tüntette ki.

Ez alkalommal azt a példamutató karsztos iskolateremtő munkát szeretnénk elismerni, amit dr. Veress 
lárton 1984-töl a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola földrajz tanszékének oktatójaként, 1990-től 

eanszékvezetőjeként, 1994-től a Földrajz és Környezettudományi Intézet igazgatójaként, végül a Nyu- 
gat-magyarországi Egyetem Természettudományi Karának dékánjaként végzett.

Tudományos kutatómunkája mellett nemcsak a karsztológia oktatására fordított igen sok időt és ener
giát, de tudományos műhelyek kialakítására is, amelynek keretében az Egyetem számos oktatója vesz 
észt különféle közös karsztkutatási programokban. 25 éve szervez rendszeresen külföldi expedíciókat 

felszíni karsztjelenségek tanulmányozására; s ezekre az utakra mindig meghívja néhány kiváló diákját 
s. akik közül sokan mára önálló kutató-szakemberekké váltak. Az általa „Karsztfejlődés” néven elindí- 

:: <t és 24 év óta rendszeresen megszervezett tudományos konferencia a hazai egyetemek és kutatóinté
zetek karsztológiával foglalkozó szakembereinek rendszeres szakmai találkozójává vált; s ő az alapító 
főszerkesztője az azonos címmel évente megjelenő tanulmánykötetnek is. A rendszeresen meghirdetett 
• arsztkutatással kapcsolatos szakdolgozati témák révén, eddig száznál több olyan földrajztanár került ki 
-xezei alól”, akik életük első komoly önálló munkáját a karsztokkal kapcsolatban végezték.

Az Érembizottság javaslata alapján a 2017. április 22-i Közgyűlés tiszteleti taggá választotta

Zentai Ferencet.

Zentai Ferenc 1962 óta tagja Társulatunknak. Még műegyetemi hallgatóként kapcsolódott be a bar- 
mgkutatásba, majd a székesfehérvári Ságvári Endre Gép-és Híradásipari Technikum fiatal tanáraként, 
961-ben megalapította diákjaiból az Álba Regia Barlangkutató Csoportot. Vezetése alatt kezdte meg 

a csoport a Tési-fennsík víznyelőinek kutatását; és az 1970-es évek közepére az „Álba” nemcsak sok- 
: dalú tudományos tevékenységet és kiemelkedően eredményes feltáró munkát végző, de Csöszpusztán 
saját jól felszerelt kutatóállomással is rendelkező, országosan ismert és elismert kutatócsoporttá vált.

A Tési-fennsíki feltáró kutatásokban játszott irányító szerepét a Társulat 1979-ben Vass Imre-érem- 
—el; példamutató szervező munkásságát pedig 1999-ben Hermán Ottó éremmel ismerte el.

Az Érembizottság javaslata alapján a 2017. április 22-i Közgyűlés tiszteleti taggá választotta

Szolga Ferencet.

Szolga Ferenc neve, a sikerek másik kovácsaként, ugyanígy összeforrott az Álba Regia Csoporttal. 
J a Híradásipari Technikum diákjaként, 1963-ban kapcsolódott bele a csoport munkájába, s aktív tagja 
~aradt a tanulmányai befejezése után is. A Tési-fennsíkon 1973 után történt jelentős barlangfeltárásoknak 
~_ár egyik főszereplője volt, és 1976-ban a csoportvezetés stafétabotját is átvette: szervezte és irányította 
.mák barlangkutatással kapcsolatos szerteágazó tevékenységét. Az ő cikkei, illetve 1992 óta szerkesztői 
tevékenysége is jelentős szerepet játszott abban, hogy a csoport Évkönyvei a Cholnoky-pályázatokon 
eddig nem kevesebb, mint 17 első helyezést értek el.

Bár a Társulatnak már közel ötven esztendeje, 1969 óta tagja, a társulati elismerésekből - hacsak nem 
számítjuk ide az 1986-os ünnepi Közgyűlésen átadott, „Kiváló munkáért” miniszteri kitüntetést - mind
eddig kimaradt. Ideje volt ezt az adósságot törlesztenünk.
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A Társulat Érembizottsága 2018. évben — egyhangú szavazással — az alábbi kitüntetések adományo
zásáról határozott.

A karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudományos 
munkásságért adományozható

Kadic Ottokár-éremmel

a barlangkutatás története és kimagasló személyiségei tárgyában évtizedek óta folytatott 
tudománytörténeti, biográfiai és bibliográfiai mukásságáért

Székely Kinga

tagtársunkat tüntette ki.
Székely Kingát aligha kell a Társulat tagjainak bemutatni, hiszen évtizedeken át meghatározó szere

pet töltött be a magyar barlangkutatás társadalmi és állami szervezetében is. Még gimnazistaként lépett 
be a Társulatba, ahol 1968-1978 között ügyvezető titkár, majd 1999-ig a vezetőség aktív tagja volt. Geo
gráfus-kartográfus diplomájának megszerzése után, 1978-tól nyugdíjba vonulásáig a Természetvédelmi 
Hivatal Barlangtani Intézetének illetve osztályának munkatársaként, 1990-2002 között annak vezetője
ként szolgálta a barlangok nyilvántartásba vételének, jogi és gyakorlati védelmének ügyét.

Széleskörű, kiemelkedő munkásságáról számos elismerés is tanúskodik: 1969-ben (Barlangi Mentő
szolgálati tevékenységéért) Életmentő Érdemérem, 1978-ban Hermán Ottó-érem, 1992-ben MTESZ Em
lékplakett, 2001-ben Pro Natura Díj, 2004-ben (a Földrajzi Múzeum létrehozásában nyújtott segítségéért) 
Balázs Dénes Emlékplakett, 2008-ban (az Ásatási Bizottságban végzett munkájáért) Schönvisner István 
Emlékérem, 2009-ben Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, 2010-ben Papp Ferenc-érem; 2012 óta 
pedig Társulatunk tiszteleti tagja.

A számára legkedvesebb szakterületen, a barlangkutatás történetének és kiemelkedő személyiségei 
életútjának kutatása és feldolgozása terén végzett munkájáért azonban mindeddig csupán Szlovákiában 
kapott, még 1995-ben elismerést; noha Kinga e tekintetben is kimagasló eredményeket ért el. Évtizedek 
óta gyűjti és rendszerezi - tudományos alapossággal és kitartással - a történelmi és a mai Magyarország 
területén lévő barlangok megismerésével, s kutatóik életével kapcsolatos adatokat és dokumentumokat: 
régi könyveket, metszeteket, fényképeket, kéziratokat, publikációkat. Mindezek számos tétellel gyara
pították barlangtani bibliográfiánkat az elődök által már feldolgozott időszakokra vonatkozan is, s az ő 
ötlete nyomán kezdődött meg az 1992-ben megrendezett ALCADI-konferencia keretében, a nemzetközi 
kutatástörténeti együttműködés is az Alpok — Kárpátok — Dinaridák térségében.

Kutatómunkájának eredményeként az 1980-as évektől kezdődően rendszeresen jelennek meg - ad
dig ismeretlen részleteket és összefüggéseket is feltáró - tudománytörténeti cikkei a Karszt és Barlang, 
illetve más hazai és külföldi szakkiadványok hasábjain; s e tevékenysége a nyugdíjba vonulása után még 
inkább kiteljesedett. Az ilyen tárgyú publikációinak száma napjainkra már megközelíti az 50-et, és olyan 
nagyobb írásműveket is magában foglal, mint a Kessler Hubertröl és Kadic Ottokárról szóló, 2008-ban és 
2010-ben kiadott könyvek, vagy a Baradla történetének 60 oldalnyi összefoglalása a 2014-ben megjelent 
Baradla-monográfiában. Úgy tudjuk, jelenleg újabb életrajzi könyveken és az immár több mint 10 ezer 
rekordot tartalmazó bibliográfiai adatbázis kiegészítésén dolgozik, ami a természetvédelem honlapján 
mindenki számára kereshető lesz; s ahogy őt ismerjük, vannak további tervek is a tarsolyában. Mindezek 
megvalósításához további jó egészséget kívánunk!
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A karszt- és barlangkutatás terén végzett kiemelkedő tudományos ismeretterjesztő 
munkásságért adományozható

Papp Ferenc-éremmel

a Bükk régészeti jelentőségű barlangjaival kapcsolatban hosszú ideje kifejtett, magas színvonalú 
tudományos ismeretterjesztő tevékenységéért

Regős József

tagtársunkat tüntette ki.
Regös József pont 50 esztendővel ezelőtt, 1968-ban lépett be a Társulatba. A Myotis és előd-csoport- 

ainak tagjaként, előbb a Budai-hegység és az Alsó-hegy, majd a Bükk barlangjainak feltáró kutatásában 
• ett részt; itt vált — Ringer Árpád ösrégésszel történt megismerkedése hatására — a régészet, s azon belül 
a kőkor megszállottjává. Az 1980-as évektől kezdve dolgozik együtt a régészekkel: résztvevője volt az Is- 
izllós-kői, a Szeleta-, a Hermán Ottó-barlangban, a Kő-lyukban és az Avason végzett újabb ásatásoknak; 
s egyike azon keveseknek, akik a Lascaux barlang világhírű ősemberrajzait eredetiben is (azaz nem csak 
a látogatók számára megépített, hiteles „másolatban”) tanulmányozhatták.

Bár „csak” környezetvédelmi asszisztensi képesítést szerzett, kevesen ismerik úgy a Bükk kőzettani
földtani viszonyait, mint ö. Régészeti ismereteivel közel két évtizede segíti a túra- és kutatásvezetők 
képzését: ő állította össze (és aktualizálja időről-időre) a jegyzetek vonatkozó fejezeteit, s előadóként és 
gyakorlati oktatóként is közreműködik a képzésben. Ám ismeretterjesztő tevékenysége nem csupán erre 
a viszonylag szűk körre terjed ki. Számos szakvezetést tartott a Társulat különféle bükki rendezvénye
tek - így például a 2004. és 2013. évi tanulmányutak, a Speleohungary 100 konferencia, vagy a 2014. 

évi Barlangnap és Szakmai Napok - résztvevői számára; s a Társulat tagjainak tartott előadásai mellett 
'.ívják előadónak általános és középiskolákba, sőt felsőoktatási intézményekbe is. A Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság számos kiadványában működött közre társszerzőként, s ő készítette a „Fokozottan védett 
barlangjaink” c. könyvben a Bükk 12 régészeti barlangjának leírását is.

1998 óta Szilvásváradon él, ahol néhány évvel ezelőtt egy nagy álmát is sikerült megvalósítania. Lét
rehozta az Archeoparkot, amelynek látogatói az ős- és újkőkor, a bronzkor, a szkíták és a kelták jellemző 
akóhely-típusát, eszközeit és ruházatát bemutató életképek mellett megismerhetik, sőt ki is próbálhatják 

a régészeti feltárás munkamódszerét és ember-elődeink hétköznapjait: a kőpattintást, tűzgyújtást, agyag- 
edény-készítést, szövés-fonást, őrlést és az íjászatot is.

Munkásságát a régész szakma is messzemenően elismeri: a barlangi régészeti lelőhelyek és a Bükk 
: skori emlékeinek megőrzése terén szerzett érdemeiért 2008-ban a Schönvisner István Emlékéremmel 
hintették ki. Legfőbb ideje volt, hogy ezt a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat is megtegye.

A magyar karszt- és barlangkutatás előbbre vitelét szolgáló kimagasló kollektív 
munkásságért adományozható

Hermán Ottó emléklappal

a karsztok és barlangok jelentőségét és védelmük fontosságát a Társulat képviseletében, 
külső rendezvényeken megjelenítő tevékenységükért

a Kosztra Barbara által vezetett, társadalmi szemléletformáló kollektívát

hintette ki.
Társulatunk Alapszabályban foglalt céljai között már 2005 óta szerepel a karsztvidékek és barlangok 

~egismertetésével, kutatásával és védelmével kapcsolatos ismeretterjesztési feladatok ellátása; ez a te- 
■ ékenység azonban csak az utóbbi két évben vált rendszeressé és szervezetté. Az akkor megválasztott új 
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vezetőség célkitűzéseinek egyike volt a Társulat kommunikációjának erősítése a társadalom felé, amely
nek megvalósításához főtitkárunknak nagyszámú lelkes segítőt sikerült aktivizálnia.

Ennek eredményeként a Társulat immár évről-évre saját „standdal” van jelen olyan, több ezer látogatót 
fogadó rendezvényeken, mint a Föld Napja, a Felfedezők Napja, a Művészetek Völgye, a Földtudományi 
Forgatag és más alkalmi, tematikus rendezvények. Az itt megforduló felnőttek és gyerekek többek közt 
bemutatók, vetítések, játékos fejtörők és a híres „locsolgatás karsztmodell” segítségével nyerhetnek be
tekintést a nekik ismeretlen földalatti világ szépségeibe, sérülékenységébe és védendő voltába, s e tevé
kenység sikerét a látogatóktól és a szervezőktől érkezett számos pozitív visszajelzés tanúsítja.

Az elismerés természetesen a kollektíva minden tagjának szól, de közülük indokolt itt név szerint is fel
sorolni azokat, akik az elmúlt két évben a legtöbbször állták az érdeklődök rohamát a Társulat standjánál: 
Borzsák Sarolta, Egri Csaba, Kosztra Barbara, Köblös Gabriella, Kraus Sándor, Krkos Márk, Povázsay 
Zoltán, Sári Attila, Steierlein Ildikó, Szlatki Gabriella, Szabó Zoltán és Tóth Éva Mária. Köszönjük nektek!

A karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollektív eredményért 
adományozható

Vass Imre emléklappal

a Hosszú-Alsó-barlang aktív járatának eléréséért és első jelentősebb szakaszának feltárásáért

a Baradla-barlang Jóssá fői-szakaszát kutató, Ba Julianna és Polacsek Zsolt által vezetett 
kollektívát

tüntette ki.
A Baradla Hosszú-Alsó-barlangjának feltárása azóta mozgatja barlangkutatók generációinak a fantá

ziáját, amióta az 1955-ös nagy árvíz „tereprendező” hatása rávilágított a rendszer két független alsóbar
langjának létezésére. Ezek közül az Óriás-termi víznyelő alatt kezdődő Rövid-Alsó-barlangot 1982-ben 
sikerült csaknem teljes egészében feltárni; ám a rendszer vizének zömét szállító Hosszú-Alsó-barlang 
— egy felszínről indított táró segítségével megnyitott kisebb szakaszát leszámítva - makacsul ellenállt 
minden behatolási kísérletnek.

De a tavalyi év végre áttörést hozott. A két kutatásvezető köré szerveződött kis kollektíva — 2016-ban 
friss szemmel átvizsgálva a Jósvafői-szakasz nyelőit és potenciális pontjai - az ún. Jósvafői-labirintus egy 
szűk, de huzatoló hasadékának közel egy évig tartó tágításával, 2017. május 6-án elérte az aktív patakos 
járatot. A felfedezésről szóló első híradás, már Berentés Ágnes remek fotóival illusztrálva, június elején 
került fel a Társulat honlapjára; a további információkat pedig a kollektíva éves jelentése tartalmazza. 
Itt beszámolnak az elvégzett poligonmérés alapján 300 m-t meghaladó hosszúságúnak bizonyuló új sza
kaszon megkezdett tudományos munkáról - így hidrológiai kapcsolatainak a továbbkutatás szempontjá
ból is biztató vizsgálatáról, valamint a földtani és klimatológia megfigyelések, s az előzetes faunisztikai 
vizsgálat eredményeiről is. A folytatáshoz jó szerencsét kívánunk!

Az Érembizottság javaslata alapján a 2018. április 14-i Közgyűlés tiszteleti taggá választotta

dr. Czajlik István vegyészmérnököt.

Dr. Czajlik István egyike volt a Társulat alapító tagjainak. Barlangkutató pályafutását műegyetemi 
hallgatóként, a dr. Papp Ferenc által az egyetemen létrehozott Karszt- és Barlangkutató Tudományos Di
ákkörben kezdte; s ennek, a később Papp Ferenc nevét felvevő csoportnak mindmáig tiszteletbeli tagja. 
Az 1960-as években - a diákkör profiljához illeszkedően - a Vass Imre-barlang hidrológiai viszonyairól 
és a cseppköképződés fiziko-kémiai hátteréről jelentek meg publikációi a Társulat kiadványaiban; ekkor 
kezdett el foglalkozni a barlangi fényképezéssel is. Aztán egy évtizedes kihagyást követően, 1984-ben tért 
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issza körünkbe, s az akkor felfedezett József-hegyi-barlang különleges képződményeiről készített, pro
fesszionális fotói az országhatáron túl is ismertté tették. Aktívan bekapcsolódott a társulati életbe is: ve
zette a Fotográfiai Szakbizottságot, részt vett a budapesti UIS kongresszus szervezésében, majd 1991 -töl 
2 J07-ig, négy cikluson át volt ismereteivel és megfontoltságával az Erembizottság hasznos tagja.

Az utóbbi évtizedben már visszavonultan, a családjának élt, de gondosan megvilágított, remek kép- 
■dményfotói mai digitális korunkban sem veszítettek értékükből: a József-hegyi-barlangról a közelmúlt

ban megjelent könyvben is több mint egy tucat látható belőlük.

Takácsné Bolner Katalin

A CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI 
PÁLYÁZATOK EREDMÉNYEI

Társulatunk a Földművelésügyi illetve az Agrárminisztérium anyagi támogatásával 2017-ben és 2018- 
ban is meghirdette a hagyományos Cholnoky Jenő Karszt- és Barlangkutatási Pályázatot annak érdekében, 
■ agy a hazai karsztvidékeken és barlangokban végzett feltáró és tudományos kutatások dokumentálásának 
: sztönzésével elősegítse a társulati adattár valamint az országos barlang-, forrás- és víznyelö-nyilvántar- 
_sok fejlesztését.

A meghirdetett határidőig a pályázatokra az előző éveknél némileg több, összesen 11 illetve 9 pálya- 
- unkát nyújtottak be; ám a csoport kategória iránti érdeklődés változatlanul gyér volt: e kategóriában 
csupán 2 ill. 1 pályamű érkezett. A háromtagú bíráló bizottság (dr. Leél-Össy Szabolcs, Egri Csaba és 
Takácsné Bolner Katalin) a pályamunkákat a kiírásban meghatározott szempontok szerint értékelte és 
b-antozta, amelynek alapján az alábbi eredmények születtek.

2017

helyezés - 100 000-100 000 Ft
Sásdi László: A Bükkben végzett víznyomjelzéses vizsgálatok ismertetése és értékelése c. tanulmánya 
i 8 pont)

A 100 oldalas pályamű átfogó jelleggel, területenként és objektumonként ismerteti a Bükk víznyelői
ben és víznyelőbarlangjaiban eddig végzett összes nyomjelzéses vizsgálatról fellelhető publikált adatokat 
es más információkat. így tárgyalja azok módszerét, eredményeit és korabeli értékelését, amit a jelenlegi 
-meretek szerinti földtani-vízföldtani képpel is összevet. A sok fényképpel, térképpel és grafikonnal il- 
-sztrált tanulmány igényesen kidolgozott és jól áttekinthető; egy olyan összefoglaló, amelyet a témával 
Tglalkozó jövőbeni kutatók alapmunkaként forgathatnak.

Gáti Attila: The Poor Mán ’s Laser Scanner: A Simple Method of 3D Cave Surveying c. cikke (88 pont)
Az angol nyelvű cikk — amelynek társszerzői Rehány Nikolett, Holl Balázs, Fekete Zsombor és 

Sűrű Péter voltak — egy általuk kidolgozott, újfajta módszert mutat be a barlangok háromdimenziós 
mrázolásához. E módszer a drága és sérülékeny lézerszkennerek helyett, igen szerény eszközigénnyel: 
i barlangfelméréseknél jelenleg leggyakrabban használt distoX lézeres mérőeszköz segítségével hozza 
étre a járatok valósághű, 3D-s modelljét. A fejlesztés lényege egy felületrekonstrukciós algoritmus 
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kidolgozása és az ezt alkalmazó szoftver elkészítése volt. A 13 szemléletes ábrával illusztrált cikk a brit 
barlangkutató szövetség Cave Rádió & Electronics Group folyóiratában jelent meg, ami önmagában is 
komoly elismerés.

II. helyezés — 80 000 Ft
Csondor Katalin: A Boltív-forrás radon tartalmának lehetséges eredete c. TDK-dolgozata (87 pont)

A dolgozat (amelyhez ugyanebben a témában, három társszerzővel közösen a Journal of Environmental 
Radioactivity folyóiratban publikált angol nyelvű cikk és egy konferencia-előadás powerpoint-bemutatója 
is kapcsolódik) a Molnár János-barlang vizében kimutatható radonaktivitás-koncentráció térbeli eloszlá
sának vizsgálatával keresi a választ a címben feltett kérdésre. Rendkívül alaposan dokumentált mérések
kel igazolja az István-terem és a Boltív-forrás között már korábban is feltételezett közvetlen kapcsolatot, 
s új eredményként veti fel e még feltáratlan szakaszra csatlakozó melegvíz-feláramlás lehetőségét.

III. helyezés — 60 000 Ft
Virág Magdolna: Történeti áttekintés a budai barlangok keletkezéséről c. cikke (80 pont)

A Karszt és Barlangban megjelent cikk e barlangok keletkezéséről publikált különféle nézetekről, el
méletekről és azok időbeli változásáról, fejlődéséről ad részletes, alapos és témakörönként csoportosított 
áttekintést. Természetesen kitér az utóbbi 10—15 esztendőben született, s több korábbi elképzelést módosí
tó vagy árnyaló eredményekre is - e tekintetben újszerű és hiánypótló jellegű. Kritikaként csak a gyakran 
terjengős és körülményes fogalmazás említhető, ami miatt a cikk meglehetősen „nehezen emészthető”.

Pénzjutalom - 40 000-40 000 Ft
Rybár Olivér: A felszín alatti karsztjelenségek Cholnoky Jenő kutatásaiban c. cikke (71 pont)

Az ugyancsak a Karszt és Barlangban, Veress Mártonnal közösen publikált cikk pályázatunk név
adójának nemcsak a barlangokkal, de a karsztosodás feltételeivel, az oldódás folyamatával és a karsztok 
vízáramlási rendszerével kapcsolatos megállapításait, közlését is bemutatja a tudós számos ábrájával il
lusztráltan. Kár, hogy a fogalmazásmód kissé leltárszerű; szívesen olvastunk volna például arról is, hogy 
mely barlangokról voltak Cholnokynak személyes ismeretei; s nincsenek igazán kidomborítva ezirányú 
munkásságának újszerű elemei sem.

MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva: Évkönyv 2016 (69 pont)
A Kollektíva igényes kivitelű, gazdagon illusztrált Évkönyve változatlanul az 1980-as évek elvárásai 

szerint épül fel. így jelentős részét a pályázat keretében nem értékelhető anyag-részek és a csak általuk 
barlangnak tekintett objektumok taglalása teszi ki; s az önállóan is pályázó Szent Özséb Egyesület által 
feltárt és dokumentált Visegrádi-hegységi barlangok itt ugyancsak nem voltak figyelembe vehetők. A tu
dományos fejezet számos témája közül ki kell emelni Tarsoly Péter doktori disszertációjához kapcsolódó 
- bár néhol kissé túlbonyolítottnak tűnő - anyagokat, és érdekes Szabó Géza pókos tanulmánya is.

Szenti Tamás: Jelentés a 2016-ban végzett, barlangkutatással kapcsolatos tevékenységemről c. pályá
zata (69 pont)

A pályázó tevékenységének köszönhetően jelentősen bővült az interneten hozzáférhető, barlangokkal 
kapcsolatos irodalom. A Magyar Elektronikus Könyvtár Periodika/Adatbázis oldalára felkerültek - cik
kenként is külön kereshető formátumban - a Karszt és Barlang, a Karszt- és Barlangkutatás, valamint 
a Beszámoló a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tevékenységéről c. kiadványok. A Társulat hon
lapján is elérhető kiadványok száma a klasszikusok írásai, valamint az E-könyvtár részben gyarapodott 
tovább; míg a Wikipédia szócikkeinek bővítése kapcsán 4 új sablont, 3 új kategóriát és 92 barlangleírást 
készített el.
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Pénzjutalom - 30 000 Ft
Slíz György: Földalatti videók c. mozgófilmjei (65 pont)

A YouTube Földalatt.hu oldalra feltöltött 46 videó a pályázó és társainak barlangi bontásait, feltárá
sait mutatja be a nagyközönségnek. Ez részben előnyére, részben hátrányára szolgál. Dicséretes, hogy 
: Ivánokat is elér, akik egyébként nem kerülnek kapcsolatba a barlangokkal; viszont emiatt a filmek kevés
bé szakszerűek, s gyakran szenzációhajhász benyomást keltenek. Egy, az állami természetvédelem által 
finanszírozott pályázat esetében az sem szerencsés, hogy szinte mindegyikben megjelenik e szervezet 

yen-olvan szintű elmarasztalása.

Pénzjutalom — 10 000—10 000 Ft
Virág Magdolna: Study of speleothems and other thermal karst features in the caves of the Rózsa
domb c. poszter-előadása (60 pont)

Az anyagot a többi pályamunkával összevetve úgy tűnik, hogy a poszter — hacsak nem valami külön- 
leges, új eredményt mutat be - nem a Cholnoky-pályázat műfaja, hiszen jellegéből adódóan sem alapos
agát, sem dokumentatív értékét tekintve nem versenyképes. Bár a szerző nyilván sok munkát fordított 

a postojnai Karsztológiai Iskola rendezvényen bemutatott angol nyelvű anyag összeállítására, a terjede
lem nagy részét közismert tények és korábban már jutalmazott eredmények teszik ki; az újszerű kénizo- 
t :p-vizsgálatokra itt csak utalás történik.

Szent Özséb Barlangkutató Egyesület: 2016-os hazai harlangkutatási tevékenység (54 pont)
A pályamunka értékelhető részét az esztergomi Vár-hegy 3 kis barlangjának és a Zsivány-sziklák tér

ségében folytatott bontásaik eredményének a dokumentálása képezi. A maguk által is határesetnek tekin
tett, Mala-alagútbeli kis üreg barlanggá nyilvánítási javaslata erőltetett, az általuk következetesen Kiss 
? éter-barlangnak nevezett Dínó-rejtek lezárásának taglalása miatt pedig (mivel az NP megbízásos munka 
volt) a pályázatukat a kiírás értelmében akár ki is lehetett volna zárni. Az egyesület kevés gondot fordított 
a megjelenítésre is: a valószínűleg rohamtempóban összeállított 27 oldalt tűzőgéppel összefogva, széteső 
formában kaptuk meg.

Kocsis Ákos: Dunántúli-középhegység c. fotói (51 pont)
A szerző a Dunántúli-középhegység különféle barlangjaiban készített 21 db, valamint a Társulat szlo

véniai tanulmányútján készült 9 db fotójával pályázott. A felvételek jól sikerültek, többnyire látványo
sak, és az aktuális állapot rögzítésével esetenként hasznosak is az Országos Barlangnyilvántartás számá
ra; az összeválogatásuk azonban ötletszerű. Se teljességre törekedés, se tematikus vagy területi rendező 
elv nem ismerhető fel, így a fotók ugyan dokumentumok, de a pályázati kiírás szerinti dokumentáció 
elvárásait nem elégítik ki.

2018

L helyezés - 120 000 Ft
Polacsek Zsolt—Ba Julianna: Barlangkutatási jelentések 2017 (91 pont)

Az igényes megjelenítésű, 183 oldalas pályamunka a két pályázó és társaik által, hazánk több karszt- 
:erületének számos barlangjában végzett kutatótevékenység eredményeit mutatja be, amelyek közül ki
emelkedik a Baradla Hosszú-Alsó-barlangjához tartozó Kaffka Péter-ág feltárása. Kutatásaik példás 
dokumentálása - ami mellett 9 barlangról átfogó dokumentációt is készítettek - az Országos Barlang- 
nvilvántartás fejlesztése, és az adatok aktualizálása szempontjából is igen jelentős; élvezettel olvas
tuk az érdekes és izgalmas régi történetek és anekdoták sorát tartalmazó visszaemlékezést is. Meg kell 
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azonban jegyezni, hogy pl. a CO2-észleléseket, és a denevér adatokat célszerű lenne kissé átláthatóbb 
formában közreadni, és a megbízás alapján készült munkarészeket minden esetben jelezni szükséges.

II. helyezés — 100 000 Ft
Sásdi László: Magyarországi karsztos barlangrendszerek feltárási lehetőségei a földtani, vízföldtani 
és morfológiai jellemzők alapján c. tanulmánya (88 pont)

Amint azt a cím is jelzi, Sásdi László idén ismét egy szintetizáló jellegű munkával pályázott. A 121 ol
dal terjedelmű tanulmány területrészenként tekinti át a hazai karsztok földtani felépítésére, hidrogeoló
giai viszonyaira és jelentősebb barlangjaira vonatkozó ismereteket, amelyeket együttesen értékelve ad 
becsléseket az ott még feltárható járatrendszerek várható jellegére és kiterjedésére. Bár a feldolgozás 
az egyes területek jelentőségétől és részben a szerző személyes ismereteitől is függően nem egységes 
mélységű, ismét hasznos összefoglaló a jövő kutatói számára. Külön értéket képvisel a leírtakat ösz- 
szefuggéseiben szemléltő számos földtani térkép és szelvény is - kár, hogy egyes feliratok legfeljebb 
nagyítóval olvashatók.

III. helyezés - 75 000-75 000 Ft
Berentés Ágnes: Fotódokumentáció — Bükki barlangok (84 pont)

A 185 db igényes és látványos, sokszor művészi kivitelű fotóból álló pályázati anyag a Bükk 27 leg
jelentősebb barlangjának nevezetes helyszíneit és képződményeit mutatja be, akár távoli és nehezen 
megközelíthető helyeken is. A munka értéket nagyban növeli, hogy minden felvétel készítésének helyét 
barlangonként, jól visszakereshető módon táblázatos formában is közli, sőt gyakran térképen is ábrázol
ja - pont ilyen anyagokra számítottunk akkor, amikor a pályázati kiírást a fotódokumentáció műfajával 
kiegészítettük. A pályamű hiánypótló is a maga nemében, hiszen a Bükk barlangjairól eddig igen kevés 
jó minőségű fotó volt az Országos Barlangnyilvántartásban, noha ilyenek feltétlenül szükségesek bar
langjaink állapotváltozásainak nyomonkövetéséhez.

Koltai Gabriella: Penultimális glaciális klímarekord Dél-Magyarországról c. publikációja (81 pont)
A 8 társszerzővel, egy neves elektronikus szakfolyóiratban megjelent angol nyelvű cikk az Abaligeti- 

barlang Nagy-termének cseppkőlefolyásából vett furómag-minták abszolútkor és stabilizotóp-vizsgála- 
tainak eredményeit értékeli. Eszerint a lefolyás a 160-124 ezer év közötti időszakban, vagyis az utolsó 
előtti glaciális során folyamatosan képződött, amelyen belül a vizsgálat részletessége akár ezer év lép
tékű klímaingadozások kimutatását is lehetővé tette. Mivel Közép-Európából ilyen részletességű klíma
adatsorok eddig nem álltak rendelkezésre, az eredmények nemzetközi szinten is újszerűek és jelentősek; 
kár, hogy az angol nyelvű pályamunkákhoz mellékelendő magyar összefoglaló telis-tele van idegen szak
kifejezésekkel; így a pályázati cél, a közkinccsé tétel nem igazán teljesül.

Pénzjutalom - 40 000-40 000 Ft
Mitre Zoltán: Digitális vályúmodellen végzett szimulációk c. tanulmánya (74 pont)

A formátuma alapján a Karsztfejlődés konferenciakötetbe szánt cikk a vályúkarrok egymásba csat
lakozásakor fellépő örvényhatás jellemzőit befolyásoló tényezőket vizsgálja autoCAD programmal 
előállított digitális modell segítségével, amelyet Veress Márton alpesi terepi mérései és Deák korábbi 
laboratóriumi vizsgálatai alapoztak meg. A különféle terepi lejtőszög-, becsatlakozási szög- és becsatla
kozási szintkülönbség-értékek mellett elvégzett nagy számú számítógépes szimuláció értékes és újszerű 
információkat szolgáltatott a kialakuló örvénylések erősségére, elhelyezkedésére és kiterjedésére vonat
kozóan.
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Rybár Olivér—Veress Márton: Cholnoky Jenő felszín-karsztmorfológiai munkássága c. tanulmánya 
71 pont)

A tudomásunk szerint a Karszt és Barlang következő számában megjelenő cikk a második Világhá
ború előtti időszak egyik legnagyobb magyar földrajztudósának, Cholnoky Jenőnek a karsztterületekkel 
b'glalkozó munkáit tekinti át és értékeli. Ennek során gyakorlatilag Cholnoky minden ilyen irányú írását 
számba vették, amivel komoly hiánypótló munkát végeztek el. A cikk jelentős új eredményeket nem tar- 
Jmaz. viszont az ismert tényeket és adatokat kitűnően és olvasmányosan rendszerezi.

• etési-Foith Szilárd: A Mester-Hajag fedett karsztos formáinak morfometriai vizsgálata és 
t; utánsüllyedéses dolinák kialakulásának vizsgálata modellkísérlettel c. tanulmányai (69 és 62 pont i

Az első dolgozat egy 1 km2-en belül elkülönített 5 típusterület 55 dolinájának morfometriai adatait 
elemzi — kizárólag térképről történt mérések alapján. Összefüggéseket állapít meg a dolinák mérete és 
morfológiai helyzete között, mely következtetéseit (logikus módon) a csapadékvíz lefolyási irányával 
es a lepusztulás mértékével magyarázza. Itt legfeljebb az önálló terepi megfigyelések és a bőséges iro
dalomjegyzékből Telbisz Tamás hasonló témájú publikációinak felhasználása hiányolható. A második 
dolgozatnál viszont koncepcionális észrevétel is felmerült, kérdésesnek tűnik ugyanis, hogy a kísérlet
ben használt gipsztömbökbe fúrt lyukak és a fedőréteg-szemcsék átmérőinek aránya mennyire alkalmas 
a természetben zajló folyamatok modellezésére — ezt a Bíráló Bizottság nem kívánta külön is jutalmazni.

MKBT Vulkánszpeleológiai Kollektíva: Évkönyv 2017 (65 pont)
A Kollektíva évkönyve az évtizedek óta megszokott felépítésben és igényességgel, 101 oldal terje

delemben és rengeteg színes fotóval-ábrával illusztráltan mutatja be a 2017-ben végzett, szerteágazó 
munkájukat. A 9 új nemkarsztos és 5 új dolomitban keletkezett kicsiny barlang teljes körű dokumentá
lja érdemben járul hozzá az Országos Barlangnyilvántartás napra készen tartásához; míg tudományos 

mvékenységeik közül a barlangbejáratok magasságának meghatározásával kapcsolatos tanulmány és 
i Csákvári-barlang (maximum 4 példányos) denevérállományának alakulására vonatkozó megfigyelések 
emelhetők ki.

•k

A két pályázat eredményeinek ünnepélyes kihirdetésére a Társulat hagyományos őszi szakmai fóru
mán, a 2017. november 3—5. között Székesfehérváron, illetve 2018. november 16—18. között Sopronban 
“egrendezett Szablyár Péter Szakmai Napok keretében került sor.

Takácsné Bolner Katalin
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25 ÉVE MŰKÖDIK A KARSZT ÉS BARLANG 
ALAPÍTVÁNY

Bár a Karszt és Barlang Alapítvány (KBA) Fővárosi Bíróság általi bejegyzése és ezzel hivatalos meg
alakulása 1990 decemberében megtörtént, de természetesen ebben és a következő évben érdemi munkát 
végezni még nem tudott. A megalakulás részleteiről a Karszt és Barlang folyóirat 2007. I—II. számában 
részletesen beszámoltam, így itt a 25 év alatt végzett tevékenységet kívánom bemutatni.

Az alapítás időszakában a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MKBT) által rendelkezésre bo
csátott 3 millió HUF az évek során további forrásokkal egészült ki az alábbiak szerint:

A magyar adójogszabályok egy idő óta lehetővé teszik, hogy magánszemélyek a személyi jövedelem
adójuk 1%-át civil szervezetek részére ajánlják fel. Ez a forrás az elmúlt években a következők szerint 
gyarapította a KBA vagyonát:

• 2011 79 ezer HUF
• 2012 54 ezer HUF
• 2013 25 ezer HUF
• 2014 5 ezer HUF
• 2015 3 ezer HUF
• 2016 11 ezer HUF
• 2017 3 ezer HUF
2010-ben egy Európai Unió által kiírt pályázat keretében kapott támogatás 3 004 375 HUF
A KBA Alapító Okiratban megfogalmazott célja, hogy szervezeti és pénzügyi támogatást nyújtson 

olyan szervezeteknek és természetes személyeknek, akik az alábbiakkal foglalkoznak:
• tudományos kutatás;
• dokumentáció;
• oktatás;
• természetvédelem;
• népszerűsítés;
vagyis összefoglalóan a magyar barlangászat támogatása.
Ezen túlmenően azonban volt egy fő cél, mégpedig az MKBT „Karszt és Barlang” (K&B) című folyó

irata kiadásának támogatása. Ennek eleget téve a KBA összesen 5 540 799 HUF összeget fordított erre 
a célra.

Az Alapítvány működtetését és a pályáztatási feladatokat az MKBT közgyűlése által megválasztott 
5 fős kuratórium végezte, illetve végzi. 1991. április 20-án megválasztásra került az első kuratórium, 
melynek elnöke Dr. Zámbó László, tagjai pedig Adamkó Péter, Dr. Csepregi István, Dr. Rádai Ödön és 
Dr. Végh Zsolt voltak. Megbízatásuk öt évre szólt, ezért az 1995. évi MKBT Közgyűlésen került sor a kö
vetkező kuratórium megválasztására: Dr. Rádai Ödön elnök, Dr. Hevesi Attila, F. Nagy Zsuzsa, Hegedűs 
Gyula, Dr. Végh Zsolt tagok.

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

102



2000. szeptember 27-i MKBT Közgyűlésen megválasztva
megbízatás: 2004. június 30-ig)

Hegedűs Gyula elnök
Borzsák Sarolta titkár
Dr. Végh Zsolt gazdasági vezető
Dr. Leél-Ossy Szabolcs
Schafer István

2004. április 24-i MKBT Közgyűlésen megválasztva
megbízatás: 2004. július 1.-2008. június 30.)

Hegedűs Gyula elnök
Borzsák Sarolta titkár
Dr. Végh Zsolt gazdasági vezető
Tamai Tamás
Polacsek Zsolt
Polacsek Zsolt MKBT elnökségi taggá választása miatt 
2007. július 1-től Börcsök Péter

2008. április 19-i MKBT Közgyűlésen megválasztva
megbízatás: 2008. július 1.—2012. június 30.)

Hegedűs Gyula elnök
Borzsák Sarolta titkár
Dr. Végh Zsolt gazdasági vezető
Tamai Tamás
Börcsök Péter

2012. május 6-i MKBT Közgyűlésen megválasztva
megbízatás: 2012. július 1.-2016. június 30.)

Hegedűs Gyula elnök
Hajnal Ágnes titkár
Dr. Végh Zsolt gazdasági vezető
Borzsák Sarolta
Eszterhás István

2016. május 21-i MKBT Közgyűlésen megválasztva
megbízatás: 2016. július 1.-2020. június 30.)

Hegedűs Gyula elnök
Borzsák Sarolta titkár
Dr. Végh Zsolt gazdasági vezető
Hajnal Ágnes
Zentay Zoltán

Az Alapítvány az elmúlt 25 évben 19 alkalommal írt ki pályázatot az alábbi célokra:
• feltáró kutatás;
• tudományos kutatás;
• dokumentáció;
• rendezvényszervezés;
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• rendezvény részvételi díja;
• publikáció;
• felszerelés- és eszközvásárlás.

1992 és 2017 közötti pályázati kiírások eredménye a következőképpen alakult:
Pályázatok száma (db)

igényelt vissza nem térítendő 
ebből jóváhagyott
igényelt visszatérítendő 
ebből jóváhagyott

314
198
26
10

Pályázott összeg
igényelt vissza nem térítendő 
ebből jóváhagyott
igényelt visszatérítendő 
ebből jóváhagyott

28 897 390 HUF
11 631 799 HUF

1 520 000 HUF
660 000 HUF

A KBA pénzügyi helyzete
KBA alapításakor (1990-1991)
2017. december 31-én 
pénzügyi többlet

A KBA 25 éves pénzügyi teljesítménye 
pénzügyi többlet 
vissza nem térítendő támogatás 
ÖSSZESEN

3 000 000 HUF
10 527 000 HUF
7 527 000 HUF

7 527 000 HUF
11 631 799 HUF
19 158 799 HUF

Hegedűs Gyula 
a KBA kuratóriumának elnöke
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BARLANGNAPOK

2017-61. BARLANGNAP

Június 23-25. között az Aggteleki-karszton, Szögligeten 
ezajlott a 61. Barlangnap. Az idei találkozót az MKBT ren
dezte, számos szervezet, csoport és magányos hős segítségé
vel. 271 regisztrált résztvevő (köztük 107 MKBT tag) és közel 
31 vendég töltötte a hétvégét a szögligeti Nyárádi Major Turis- 
■-házban berendezett bázison és a környékbeli barlangokban. 
22 barlangban összesen 26 féle, különböző nehézségű túra le
hetőségét tudtuk biztosítani országhatáron innen és túl. Alsó
hegy: Almási-zsomboly, Széki-zsomboly, Baglyok szakadéka 
a Mozdonyig) és egy végponti túra, Vecsembükki-zsomboly, 
-ejtek-zsomboly, Frank-zsomboly, 404-es zsomboly, Meteor
ra., Fenyves-zsomboly. Esztramos: Rákóczi II.-bg.-Földvári 
- ladár-bg.-Surrantós-bg.; Jósvafő-Aggtelek: Vass Imre-bg. 
gyerek túra és végponti túra, Kossuth-bg.; Baradla-bg.: Szé
kely Kinga vezetésével átmenő „kul-túra”, Hosszú-túra, Klasz- 
szikus hosszútúra Pecze Imrével, Retek-ág, Domica-Csernai- 
ig. Domica-Styx átmenő; Égerszög: Szabadság-bg.; Szlovák 
: dal - rozsnyói barátaink jóvoltából: Milada-bg., Gombaszögi-bg. idegenforgalmi szakasz és overállos 
éra (szifonig), Majkó-bg., Barázdálás-zsomboly, Feneketlen Lednice-Szilicei jégbarlang körtúra.

A 69 túrán a résztvevők 641 leszállást tettek, a szlovákiai barlangok különösen népszerűek voltak. 
-50 méter kötelet, 110 karabinert, 35 nittfület használtunk a barlangok kiépítéséhez. Megettünk három 
~agy üstnyi ragulevest, kiittuk a csapolt sört a büféből. A leginkább elhivatottak megküzdöttek a Marcel 
Loubens Kupáért, míg mások agysérvet kaptak, miközben a Kessler Hubert kupa kérdéseire keresték 
. választ. Táncoltunk, ugráltunk az Adrenalin Tourist Rock Bánd koncertjén, éljeneztük a kupagyőzte
seket.

Az idei barlangnapot Zsólyomi Zsolt, Frédi emlékének szenteltük - Frédi ott volt velünk... Meg
emlékeztünk róla a koncert előtt, kedvenc számaira táncolva, egymás között felidézve őt sírva-nevetve. 
Örültünk, hogy Frédi felesége, Andi és gyerekeik is velünk töltötték a hétvégét.
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Akadtak persze kisebb-nagyobb szervezési bakik, és sajnos nem juthatott el mindenki minden barlang
túrára, amire szeretett volna, de a részvételi adatok, a formális és informális visszajelzések alapján az éves 
barlangász seregszemle sikeresnek mondható. Sokan dolgoztak sokat azon, hogy jól érezzük magunkat, 
és minden működjön a Barlangnapon. Ezúton is köszönetét mondunk a szervezésben és lebonyolításban 
közreműködő barlangászoknak, szervezeteknek, csoportoknak odaadó segítségükért:
— az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnak, mint társszervezőnek, és különösképpen Gruber Péter

nek, hogy lehetővé tették, és minden lehetséges módon segítették a barlangtúrákat, hogy megszervez
ték az Inverz Everest kiállítást, aminek a megnyitója egyben a Barlangnap hivatalos megnyitója lett, 
és hogy segítőikkel csodálatos vadragulevessel lakattak jól 300 barlangászt szombat este;

— rozsnyói barátainknak, a Speleo Roznava klub tagjainak, valamint Gaál Lajosnak, hogy lehetővé tet
ték, és lebonyolították a szlovákiai barlangokba irányuló túrákat, melyek kétségtelenül a legnagyobb 
népszerűségnek örvendtek. Köszönjük Repaszky Miki, Kinyik Nándi, Jani Drenko, Jakab Gabi, Sze
les Péter kedves és értő kalauzolását és a türelmüket;

- a MAFC csoportnak a komplett Alsó-hegyi hadműveletet és az ezernyi fontos információt, valamint 
hogy mindig rendelkezésre álltak, ha helyismeretet igénylő kérdés merült fel; MAFC-osok minden
ben odatették magukat: Németh Zsolt Kutya vállalta a transzportot a hegyre, Köblös Csabi szalago
zott, Dányi Hajni főzött a hegyen lévőknek, az egész csapat be- és kiszerelt az Alsó-hegyen;

— az MKBT Oktatási Szakosztályának a felszerelés jelentős részének kölcsönzését és a beszereléshez 
nyújtott segítséget.

- a Magyar Barlangi Mentőszolgálat BBMSz-el és a BMÉE-vel közös ügyeletét és a koncerthelyszín- 
ként szolgáló sátrat;

- a BEAC-nak a kölcsönkapott köteleket.
Szponzorként támogatott minket a Tengerszem Túrabolt a Marcel Kupa nyerteseinek felajánlott vá

sárlási utalvánnyal; a Speleo Sport - Kocsis Bandi a Marcel Kupára felajánlott nyereményekkel; aNa- 
tional Geographic 3 féléves előfizetéssel a Kessler Kupa nyerteseinek; a Magyar Természetjáró Szövet
ség minden regisztráltnak felajánlott (barlangos) Turista Magazinnal; a Földgömb folyóirat ingyenesen 
elvihető magazinokkal; az Explo.hu - Zih József (Gema) a barlangnapra vásárolt 400 m kötélre adott 
kedvezménnyel.

A fő szervező az MKBT volt, az MKBT pedig minket, barlangászokat jelent. Közülünk kerültek ki 
azok, akik a legtöbb energiát, szabadidőt, munkát, pénzt fektették a Barlangnap előkészítésébe, megszer
vezésébe, lebonyolításába, és akiknek különösen sok köszönettel tartozunk:

Mindenek előtt és fölött Csépe-Muladi Beáta, aki a szervezés lelke volt, sok száz telefont bonyolí
tott, millió dolgot észben tartott, rengeteg beszerzést elintézett, utolsó pillanatban hangosítást szervezett 
a koncertre. A helyszínen a túrajelentkezéseket intézte, profin és higgadtan, ezerféle igényre, kérésre 
figyelve, alig szakadt el a regisztrációs pulttól, barlangnak még a közelébe se jutott. Huber Kilián, a szer
vezői triumvirátus másik kulcsfigurája magára vállalta a technikai előkészületeket és eszközök biztosítá
sát. Koordinálta a beszereléseket, megszervezte a Marcel kupát, péntektől vasárnapig helyt állt a hegyen, 
majd visszagyűjtötte és leltározta a beszerelést. Fleck Nóra intézte a szállást, tartotta számon az utalá
sokat, intézte a programfüzet nyomtatását, kezelte a kasszát és posztolt a regisztrációnál Hazslinszky 
Tamással együtt/felváltva. Szabó Zolinak köszönhetjük a programfüzet szakmai tartalmát, térképeit, 
a gyönyörű átnézeti térképeket a falon (amit a végén a helyszín tulajdonosának ajándékoztunk), valamint 
az MTSz-től kapott támogatást. Utólag remek kis cikket írt a Barlangnapról a Turista Magazin online 
verziójába: http://www.turistamagazm.hu/ilyen-volt-a-61-barlangnap.html. Csépe Zoli Beáta mellett 
helyt állva az előkészületekben, kérdőívekben és beszerzésekben segített, a helyszínen univerzálisan 
bevethető túravezetőként segített minket. Ambrus Gergőnek köszönhetjük a National Geographic-tól és 
a Földgömbtől kapott támogatást. Adamkó Péter állította össze a Kessler Kupa kérdéseinek többségét, 
értékelte a válaszokat és csináltatta a kupákat. Füredi Zoli tervezte a strandzászlókat és a pólót, szervezte
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_ szitázást, amit Kovács Ferike villám-határidővel
illáit. Krkos Márk a helyszín kiépítéséhez biztosí- 

:: tt ezer és egy eszközt, anyagot, felszerelést és fo- 
amatos segítséget, az útjelző tábláktól a kiszala- 

z ezáson át a kiépített kötélpályákig és alkalmasint 
_ barlangbeszerelésekig. A szállásadónk, Nyárádi 
Attila elképesztően rugalmas és segítőkész volt, 
i végén pedig elámult, hogy milyen fegyelmezett 
i társaság (semmi kártétel, semmi szemét egy há- 
■ Jtnnapos 300 fős rendezvény után).

Hálával tartozunk a 69 túra vezetőjének: Székely 
Kingának a pénteki Baradla-túráért; Bérezik Pál 
íz Esztramos gyomrában kalauzolta a (túl) sűrűn 
s-kezö csoportokat; Kagyó és Tapsi beszerelte és ej 
• es-zsombolynál; Horváth Gábor és Szerencsi Judit bármikor-bárhol bevethető beszerelő-túravezető- 
■ szerelő csodafegyverként cikáztak az Alsó-hegy és a tábor között; ifj. Adamkó Péter a Vecsembükki- 
ombolyban adott végig ügyeletet, Spáda Ágival és Tóth Attilával beszerelték a barlangot; Juju végig 

elsősegély ügyeletet adott, Sári Attila túrázókat fuvarozott, a végén pedig szemétmentesítette a területet. 
A fentebb felsoroltakon kívül túrát vezetett Angyal Dorka, Andrássi Zoli, Bartha László, Berentés Ági, 
Erdélyi Balázs, Fekete István, Gyarmati Gábor, Hajnal Ági, Hegyes Péter, Katona Józsi, Klenk Péter, 
Kocsis Ákos, Kotán Dávid Márk, Lukács Laca, Mészáros József, Mimlits Gábor, Molnár Mária, Nagy 
észter, Nagy Gergely Domonkos, Nagy Imre, Németh Tamás, Nyírő Artúr, Polónyi Emese, Pózna And
rás, Szabó Dénes, Szatyor Miklós és Szeredi Anna.

Mindennek persze semmi értelme nem lett volna a résztvevők nélkül. Köszönjük a pozitív visszajel
zéseket és az építő/kritikai észrevételeiteket is.

Kessler Hubert vándorkupa
Harmadszor került megrendezésre a Kessler Hubert vándorkupa, mely egyéni elméleti verseny. A ver

seny célja, hogy a barlangászok elméleti tudásukat is tudják csillogtatni. A vándorkupát az első helye
zettek fél-fél évig tarthatják maguknál, talpazatába nevüket bevésetjük. Az idei kupa első öt helyezettje:

Hegedűs András (Juju)/Ifj. Adamkó Péter 79-79 pont, 2. Fleck Nóra 73 pont, 3. Szlatki Gabriella 
Csibe) 65 pont, 4. Szabó Zoltán (SzabóZé) 62 pont, 5. Bartha László (Kölyök) 59 pont.

Gratulálunk a résztvevőknek és a nyerteseknek.

cikkben szereplő fotókat Laufer Csaba készítette.)

A szervezők nevében:
Kosztra Barbara
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2018 -62. BARLANGNAP

62. barlangnap 
2018. június 22-24.

budapest

2018. június 22-24-én lezajlott az MKBT történetének 62. Bar
langnapi rendezvénye. Az időjárásában hűvös, de a találkozások
nak köszönhetően szívmelengető hétvégén ebben az évben is szép 
számmal gyűltek össze az aktív és kevésbé aktív, de a barlangász
társaságot hiányoló barlangászok.

A rendezvény helyszínein, az adyligeti Sztrilich Pál Cserkész
parkban és a budapesti barlangokban összesen 197 résztvevő for
dult meg (80 MKBT tag, 75 nem tag, 20 gyerek, 8 baba, 6 fo zene
kar, 8 fő csak az esti bulira regisztráló), szombat este hivatalosan 
kb. 150-en voltunk a Cserkészparkban.

A résztvevők 18-féle túra közül választhattak, összesen 40 al
kalommal: Bátori-barlang, Ferenc-hegyi-barlang, Gellért-táró és 
Ös-forrás, Harcsa klasszik (Harcsaszájú-barlang), Hideg - Harcsa 
- Hideg, Hideglyuk-barlang, Mátyás-hegyi-barlang (light és hard), 
Meglepetés-túra, Rácskai-barlang képződményei és a Remete-szur

dok geológiája, Régészeti körtúra a Remete-barlang és környékén, Pál-völgyi-barlang, Solymári-ördög- 
lyuk (light és hard), Szemlő-hegyi-barlang, Szemlö kiépítetlen szakasz, Szemlő geológiája, Vár-barlang. 
A túrákra 410 jelentkezés futott be. A Meglepetés túra volt a legnépszerűbb, ott összesen 89-en fordultak 
meg. (Sajnos a létszámkorlátok miatt nem mindenki jutott el mindenhova, ahova szeretett volna.)

A Marcel Loubens Kupán 5 csapat indult, összesen 24 fővel, a Kessler Kupa kérdéseit is körülbelül 
ennyien töltötték ki.

A legjobbak bőséges jutalomban részesültek, hála támogatóinknak: Tengerszem Túrabolt, Magyar 
Természetjáró Szövetség, Függőágybolt, Explo.hu, Földgömb Magazin és a BEBTE.

Szervezeti támogatóink voltak még a DINPI (akiktől Kunisch Gyöngyvér (Tapsi) közbenjárására meg
kaptuk a Speleoboxot), az MKBT Oktatási Szakosztály (felszerelés).

A helyszínen a Magyar Barlangi Mentőszolgálat 
tartott ügyeletet, újraélesztési bemutatót és gyakor
lást, de sok felszerelést is tőlük kaptunk kölcsön.

Ismét rengeteg ember dolgozott azon, hogy min
denki megtalálja a kedvére való időtöltést a hétvé
gén:
- 31 túravezetö: Ádám Bence, Borzsák Sári, Csá

pé Zoltán, Csorba Kázmér, Farkas Vince, Fe
kete István (Steve), Füredi Zoltán, Gulyás Ág
nes, Gyuricza Sámuel, Hajnal Ágnes, Hegedűs 
András, Horváth Gábor, Huber Kilián, Katzer- 
Sölétormos Anna, Kovács Richárd, Kraus Sán
dor, Kun Botond, Nagy András, Nagy Gergely
Domonkos, Német Tamás, Németh András, Németh Tamás, Nyíró Artúr, Pólyák Ádám (Pás), Regős 
Bálint, Szabó Eszter, Szabó Zoltán (Zé), Újhelyi Ferenc, Zentay Péter, Zentay Zoltán,

- Muladi Bea Csépe Zolival (regisztráció, túraszervezés), Borzsák Sári (engedélyek), Köblös Gabi 
(pénzügyek, regisztráció), Szabó Zé (műsorfüzet), Lénárt Ibszi (Barlangnap lógó),

- Adamóczky György (Gyurci), Barcza Barbara, Bodnár Ferenc (Cipoo), Gonda Péter (Gonzó), Pajor
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Gergely (PG) és Várkonyi Andi (kocsma), Kosztra Barbara, SzabóZé, Szilágyi Eszter + a kocsma
csapat (szombat esti vacsora),

- Huber Kilián és Kunisch Péter (Kagyó) és tettestársaik (Marcel Loubens Kupa), Adamkó Péter (Kessler 
Hubert Kupa),

- Adrenalin Tourist Rock Bánd (koncert), Krkos Márk és a Hungárián Stage Rental (hangosítás),
- Czunge és fia, Gergő (regisztráció sátor), Kovács Feri (póló szitázás), Sári Attila (logisztika).

2018. évi Marcel Loubens kupa eredménye
„A mellizmon túl” - Mihályi Gebe Tibor, Kökény Áron, Gyolcsos Ferenc

2. „JAJNE” — Mészáros Melinda, Varga Eszter, Fialowski Melinda
3. „Átúszott a folyón” — Kovács Judit, Dr. Nagy Dénes, Németh András
- „Majd kitaláljuk holnap” - Katzer-Sölétormos István, Povázsay Zoltán, Dr. Zádor Zsófia Erzsébet
5. „Kell egy harmadik” - Tóth Magdi, Bárdos Gyula

Az első helyezett csapat tagjai egy-egy ejtőernyőselyem függőágyat (a Függőágybolt 10 éves ga
ranciájával), a második helyezettek 10 000 Ft-os, a 3 helyezett csapat egy-egy 5000 Ft-os Tengerszem 

■ ásárlási utalványt kapott.

2018. évi Kessler Hubert vándorkupa eredménye
Dr. Zádor Zsófia Erzsébet 28 pont

2. Kalotai Zsófi 19 pont, holtversenyben vele
Bartha László 19 pont

3. Nagy Gergely Domonkos 17 pont
Az első három helyezett oklevelet és az alkalomhoz készített érmét kapott, valamint a Barlangász 

Klasszikusok könyvsorozat Kessler Hubert: Föld alatti ösvényeken c. reprint kötetét, a BEBTE támo
gatásával.

Mindkét verseny minden helyezettje egy-egy Magyar Természetjáró Szövetség ajándékcsomagot ka
pott.

A cikkben szereplő fotókat Laufer Csaba készítette.)

A szervezők nevében:
Kosztra Barbara
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BARLANGKUTATÓK „SZABLYÁR PÉTER” SZAKMAI 
TALÁLKOZÓI

2017. NOVEMBER 3-5. SZÉKESFEHÉRVÁR

ATársulat 2017. november 3-5-én rendezte meg a Barlangkutatók „Szablyár Péter” Szakmai Találko
zóját, amelynek immár harmadik alkalommal Székesfehérvár, ezúttal az Árpád Szakképző Iskola adott 
otthont. A 137 regisztrált résztvevő két nap alatt 32 előadást hallgathatott meg hat témakörben. Az elő
adások előtti napon, pénteken az érdeklődők az Oroszlányi Bányászati Múzeumban, az egykori XX- 
as akna fennmaradt létesítményeiben ismerkedhettek meg a jelenkori szénbányászat mindennapjaival, 
technológiájával, gépeivel, eszközeivel. Az értő, saját élményekkel fűszerezett szakvezetést egy volt 
bányász tartotta. A péntek este programja volt Egri Csaba és Borzsák Sári 3D vetítése, amelyen idén 
Csabáék legújabb alsóhegyi és ausztráliai fényképei mellett a cseh Marék Audy filmjeit láthattuk a ve
nezuelai tepui-k homokkő barlangjairól és iráni sóbarlangokról.

Elnöki köszöntőjében Hazslinszky Tamás rövid áttekintést nyújtott a szakmai napok eddigi történeté
ről, melyben azt is tisztázta, hogy a mostani a 23. ilyen rendezvény a Társulat életében.

A szakmai programot változatos és színvonalas előadások jellemezték, melyek témájában a hazai 
feltáró kutatás és módszertan dominált a külföldi feltárásokhoz képest. Az előző évi visszajelzésekre 
hallgatva idén is igyekeztünk betartatni az előadások időkeretét, több-kevesebb sikerrel. Ugyancsak 
a tavalyi észrevételekre reagálva a leginkább közérdeklődésre számot tartó, barlangász közéleti szekció 
után 45 perces vita-lehetőséget iktattunk be. Ennek eredményeképpen javaslat született a természetvé
delmi szervek és a barlangkutatók közötti érdekegyeztető munkacsoport létrehozására, melynek elsőd
leges célja a vagyonkezelői hozzájárulással kapcsolatos javaslatok, észrevételek megvitatása, kezelése.

A legjobb előadásra vonatkozó szavazólapokat összesítettük, melyek alapján a résztvevők Horváth 
Gábor 'Navigáció és mozgáskövetés a barlangban’ című előadását értékelték a 2017. évi szakmai napok 
legjobb előadásának. Az előadó jutalma egy egyéves Földgömb folyóirat előfizetés, az Elnökség fel
ajánlásában. A Szakmai Napok előadásai pdf formátumban az előadók hozzájárulásának függvényében 
elérhetőek a barlang.hu Dokumentumtárában a Rendezvények/Szakmai Napok 2017 könyvtárban.

Idén első ízben került megrendezésre Adamkó Péter kezdeményezésére a Maucha Lászlóról elneve
zett, elméleti kérdésekből álló verseny. Az első helyet, így a Maucha László Vándorserleget Hegedűs

Regisztráció (fotó: Timkó Attila) A XX. akna bejárata (drónfotó: Hegedűs András)
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Egri Csaba előadása Látogatás az Oroszlányi Bányászati Múzeumban
(Laufer Csaba felvétele) (fotó: Timkó Attila)

András, második helyet dr. Ambrus Gergely, megosztott harmadik helyet Fleck Nóra és Kalotai Zsófia 
szerezték meg.

A rendezvény sikeres lebonyolítása rengeteg munkát igényelt, amelyért minden segítőt nagy köszönet 
let, közülük is kiemelve Szarka Gyulát, aki helyszíni szervezőként gondoskodott a technikai háttérről, 

szállásról, (nagyon bőséges) étkezésről, valamint Csépe-Muladi Beátát és segítőit, akiknek a zsíroskenyér 
rarty lebonyolítását köszönhetjük. Köszönjük továbbá Egri Csabának és az Adrenalin Tourist Rock Band- 
_ek a péntek, illetve szombat esti remek szórakozást.

Kosztra Barbara

\ 2017. évi Szakmai Találkozó programja:

\ovember 4. szombat
■legnyitó:

• Hazslinszky Tamás: Elnöki köszöntő;
• Takácsné Bolner Katalin: A Cholnoky pályázat eredményhirdetése;
• Kosztra Barbara: Időugrás részletekben, avagy mi valósult meg az MKBT elnökség terveiből az el

múlt egy évben.

E löadások:
szekció — Hazai feltáró kutatás 1.

• Szolga Ferenc: 55 év kutatás a Tési-fennsíkon;
• Ba Julianna—Polacsek Zsolt: Kutatási eredmények 2013-2017;
• Kovács Richárd: Patakok nyomában a Pilis mélyén.

I. szekció — Tudományos kutatás
• Eszterhás István: Barlangszerű löszüregek Ságvár környékén;
• Szeredi Anna-Nyírő Adám Artúr: A TöRész terepbejárásai a 2017-es évben;
• Szabó Géza: Trogloxén, Troglofil, Troglobiont? Méta menardi?;
• Virág Magdolna-Leél-Ossy Szabolcs-Szieberth Dénes: Víz alatt és víz felett a Molnár János-bar- 

langban;
• Lenkei Péter-Stieber József: Légszennyezők a barlangban?;
• Kraus Sándor: (Nálunk) Alig ismert barlangképződés - a kénsavas üregesedés (poszter).
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III. szekció — Módszertan
• Hegedűs András: Expedíciós beszerelés - tények és tévhitek;
• Horváth Gábor: Navigáció és mozgáskövetés a barlangban;
• Hegedűs Gyula: Barlangászó űrhajósok (20 p);
• Andrássi Zoltán: Barlangi térképezés - Húscafatok keresése a lerágott csonton (elmélet - részlet) 

(15 p);
• Lénárt László: A Víz Világnapi Fotóposzter Pályázat barlangos képei.

IV. szekció- Társulati élet, csoportélet
• Hegedűs Gyula: Az Európai Barlangi Mentő Szövetség bemutatása;
• Csákváriné Lődi Krisztina-Köblös Gabriella-Ligeti Melinda: „Te is más vagy, te sem vagy más” 

Barlangászás sérült fiatalokkal a Verocs Mozgás- és Elményterápiás Szakosztályban;
• Gyovai Tamás: Magyarországi barlanglátogatások engedélyeztetésének és a vagyonkezelőkkel kap

csolatos problémák ismertetése, megoldásainak keresése;
• Borzsák Sarolta—Kunisch Gyöngyvér: BALTAZÁR, avagy vagyonkezelői hozzájárulás másképp;
• Egri Csaba: Barlangvédelem a gyakorlatban, hazai és külföldi példákon keresztül.

A szekció előadásainak megvitatása.

November 5. vasárnap
V. szekció - Külföldi feltáró kutatás, élménybeszámoló

• Csepreghy Ferenc József: (Nemcsak) a mélység bűvöletében, de azért...;
• Takácsné Bolner Katalin-Hegedűs András—Gyovai Tamás: Montenegró 2017;
• Tóth Attila: Quimby Mucsaröcsögén;
• Hajnal Agnes-Zentai Péter: A barlangkutatás és a Tao, avagy nem csak Bánkon lehet robotolni;
• Hegedűs Gyula-Egri Csaba: Beszámoló a 17. Nemzetközi Barlangtani Kongresszusról;
• Leél-Óssy Szabolcs: Dél-Kína karsztvidékein;
• Baloghné dr. Kováts Boglárka-Vajda Gábor: Az Alpok kanyonjaiban.

VI. szekció - Hazai feltáró kutatás II.
• Slíz György: Kisebb felfedezések a Pilisben, a Bükkben és a Naszályon;
• Lengyel János: AMyotis csoport 2017 évi tevékenysége;
• Horváth Sándor-Szilaj Rezső-Szittner Zsuzsa: A Kessler Hubert-barlang;
• Tóth Attila: Lujza Lyuka avagy e pasi nevű barlang feltárása;
• Pataki Róbert: Szalajka-forrás kutatásának eredményei;
• Kraus Sándor: A Kopolya-rendszer FELTÁRHATÓ bejárata (poszter).

Kosztra Barbara
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2018. NOVEMBER 16-18. SOPRON

2018. november 16-18-án a Soproni Egyetem kampuszán szerveztük meg a 24. Barlangkutatók 
„Szablyár Péter” Szakmai Találkozóját. Ismét szép számmal gyűltek össze a barlangkutatók, hogy jó tár
saságban hallgassák, lássák a legfrissebb és legérdekesebb barlangos eredményeket és közösségi életet 
éljenek. A korán érkezők pénteken két, a terület bányászati múltjához kötődő programon vehettek részt. 
Először a Központi Bányászati Múzeumot mutatta be nekünk Bircher Erzsébet igazgatónő, hallatlanul 
érdekes és élvezetes vezetés keretében. Ezután felautóztunk Brennbergbányára, ahol a Brennbergi Bá
nyászati Emlékházat és Magyarország egyetlen kocsmával egybeépült templomát, azaz Kocsmatemplo
mát, a Szent Borbála bányásztemplomot látogattuk meg (utóbbi melléküzemágából meglehetősen nehe
zen szabadult a társaság egy része), Rövid kirándulást is tettünk az egykori határzár mentén az osztrák 
oldalon lévő kilátóig, majd az István-akna és Újhermes érintésével vissza. Péntek este Egri Csaba és 
Borzsák Sári (ismét) lenyűgöző 3D vetítéssel repített minket körbe a földgolyó barlangjain, Új-Mexi- 
kótól Podóliáig.

Szombat-vasárnap a 124 résztvevő 34 előadást/posztert/vetítést nézett meg. A szombat este a szoká
sos Zsíroskenyér Partyt Adrenalin Tourist Rock Bánd koncert, majd az élénk soproni diákélet legendás 
helyszíne, a Schmauser meglátogatása követte.

A szakmai napokon megrendezésre került Maucha László vándorserleg helyezettjei:
1. Hegedűs András (Juju)
2. Lenkei Péter
3. Sári Attila-Matuszka Fanni

60 pont
51 pont
48 pont

A szakmai napok megszervezésében két elnökségi tagunk (Gyovai Tamás és Kosztra Barbara) sop
roni kötődése igen sokat segített, a lebonyolítást pedig ismét népes önkéntes csapat segítette, amelynek 
minden tagját nagyon nagy köszönet illeti meg munkájáért.

A 2018. évi Szakmai Napok programja

November 16. péntek
• 1100-től Szakmai kirándulás - Központi Bányászati Múzem, Brennbergbánya;
• 2000-tól Péntek esti gálaműsor: Egri Csaba és Borzsák Sarolta 3D vetítése - Új-Mexikótól Podóliáig.

Ebéd közben is zajlanak az eszmecserék (Timkó Attila felvételei)
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November 17. szombat
Megnyitó:

• Kosztra Barbara: Köszöntő;
• Gyovai Tamás: Selmeci-soproni diákhagyo

mányok - ismerjük meg a helyszínt, Sopront;
• Takácsné Bolner Katalin: A Cholnoky pályá

zat eredményhirdetése.

Előadások:
I. szekció - Hazai feltáró kutatás

• Lengyel János: A Myotis Csoport tevékeny
sége;

• Horváth Sándor: Kab-hegy legújabb feltárá- Gyovai Tomi előadása (Laufer Csaba felvétele)
sai;

• Kovács Richárd-Tóth Zoltán: Fokozatoss-ág a Csévi-szirteken;
• Kraus Sándor: Feltárási lehetőségek a Szemlő-hegyi-barlangban (poszter).

II. szekció - Módszertan
• Surányi Gergely—Lieber Tamás: A Sátorkőpusztai-barlang 3D felmérése;
• Börcsök Péter-Hegedűs András: Irányvonalak, tendenciák az Oktatásban;
• Baloghné dr. Kováts Boglárka: Kanyonos kötéltechnika, veszélyek és megoldások.

III. szekció — Tudományos kutatás 1.
• Balázs Gergely: A Movile-barlang különleges világ;
• Nyíró Adóm Artúr-Szeredi Anna: Lerágott csont? — avagy a Róka-ág ismeretlen arca;
• Béres Sándor—Cserpák Ferenc: 2018. évi ásatás a Zöld-barlangban;
• Virág Magdolna: Pleisztocén termálvízszint változások nyomai a Szemlő-hegyi-barlangban;
• Kotán Dávid Márk-Polónyi Emese: Les Pixarelles barlang régészeti kutatása (Spanyolország, Ka- 

talónia, poszter).

IV. szekció - Történeti áttekintés
• Hegedűs Gyula: A Karszt és Barlang Alapítvány 25 éve;
• Dr. Komlóssy Attila-Czakó László: A Thai barlangi események a mentőorvos (oxyológus) szemé

vel (20 p);
• Hegedűs Gyula: Legenda és valóság;
• Kraus Sándor: Nem is kopolya-völgy a neve (poszter).

V. szekció - Társulati élet, barlangvédelem
• Kosztra Barbara: Időugrás első félidő;
• Köblös Gabriella—Fleck Nóra: Változások az úgynevezett „osztrák biztosítás” feltételeiben;
• Borzsák Sarolta-Egri Csaba: Barlangok védelme a Carlsbad Caverns Nemzeti Parkban;
• Gyovai Tamás: Segédlet barlanglátogatási kérelmek benyújtásához, barlangászok érdekképviselete 

az észrevételek alapján.

Beszélgetés/vita.
„Zsíroskenyér party”.
Vetítések:

• Faragó Tamás: JÁZI (10 p.);
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• Lerner Balázs-Balázs Gergely: Inverz Everest film - az őszinte változat (50 p).
Koncert: Adrenalin Tourist Rock Bánd

Xovember 18. vasárnap
VI. szekció - Külföldi feltáró kutatás

• Takácsné Bolner Katalin-Hegedüs András: Beszámoló a 16. Montenegrói Barlangász Kutatótá
borról;

• Fodor Balázs-Hegedűs András—Lenkei Péter—Tényi V. Gusztáv: A Sólyom-barlang feltárása - 
Montenegró 2018) ;

• Mede Márton—Deák András—Dianovszky Tibor: Duboki Do 2018;
• Zentay Péter-Hajnal Ágnes: Aki keres az néha talál (valamit)... ;
• Diana Popa: Once upon a time — angol nyelvű előadás;
• Hegedűs András: Montenegrói Jeges-barlang és Sólyom-barlang térképe (poszter).

VII. szekció — Tudományos kutatás 2.
• Barta Károly-Egri Csaba—Csépe Zoltán—Csépe-Muladi Beáta-Bauer Márton-Havasi Ildikó: Fo

kozottan védett és megkülönböztetett védelmet igénylő barlangok újbóli állapot-felmérésének ta
pasztalatai a Mecsekben;

• Kocsis Ákos: Lehetséges víznyelő-forrás kapcsolatok a Déli-Bakonyban;
• dr. Ambrus Gergely-dr. Leél-Ossy Szabolcs: Kirgizisztán föld alatt és föld felett (20 p.);
• dr. Leél-Ossy Szabolcs: Elnöki zárszó.

Kosztra Barbara

TÁRSULATI MEGJELENÉSEK 
KÜLSŐ RENDEZVÉNYEKEN

Társulatunk 2016-ban megválasztott elnöksége kiemelt feladatának, szívügyének tekinti a barlangok
kal, karsztokkal és azok élővilágával kapcsolatos társadalmi szemléletformálást, minél szélesebb közön
ség elérését, kicsik és nagyon játékos formában történő oktatását. Törekvésünk sikerét a standjainkon 
megforduló látogatók csillogó szemű érdeklődése, és Társulatunkhoz érkező meghívások szaporodása 
is jelzi. A 2017-2018-as időszakban is számos rendezvényen voltunk jelen standdal, ismeretterjesztő 
atékokkal, kötéltechnikai feladatokkal, mászófallal, műbarlanggal, közvetlenül több száz, közvetetten 

:obb ezer embert elérve.
Állandó oktatójátékaink:

- Kövesd a víz útját a fold alatt a nyelőktől a barlangokon át a forrásokig „locsolgatós” karsztmodellün- 
kön! A modellt Szalai Vera készítette, és Szabó Zoltán valamint Krkos Márk tartja karban.

- Cseppkő simogató és felismerő-játék: barlangi képződmények testközelből, Borzsák Sarolta és Kraus 
Sándor jóvoltából.

- Denevér-kvíz: ki tud többet a bőregérről? A játékot kitalálta és elkészítette Borzsák Sarolta.
Egyéb játékaink a barlangi állatokkal, a barlangrajzokkal, a barlangokra leselkedő veszélyekkel, a bar

langász eszközökkel, barlangi mászótechnikával ismertetik meg a látogatókat, de a Denevér Klubban azt 
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is kipróbálhatják, milyen érzés fejjel lefelé lógva vizet inni. Az ügyes megfejtőknek apró ajándékokkal 
kedveskedünk, sokszor részt veszünk hálójátékokban (pontgyüjtés a rendezvény standjain, kisebb nye
reményekért). Számos rendezvényen előadásokkal, vetítésekkel is megjelentünk. A rendezvényeken szá
mos civil szervezettel, nemzeti park igazgatósággal működtünk együtt, gyümölcsöző kapcsolatokat építve 
és rengeteget tanulva egymástól.

A kitelepülések nem valósulhattak volna meg sok lelkes önkéntesünk befektetett munkája, ideje nél
kül. Nekik ezúton is szeretnénk nagy köszönetét mondani az eredményes és jó hangulatú rendezvénye
kért. A nagysikerű és népszerű mászófalat a Hungárián Stage Rental cég és Krkos Márk bocsátja rendel
kezésünkre.

A társadalmi szemléletformáló kollektíva munkáját az MKBT 2018-as Közgyűlése „a karsztok és 
barlangok jelentőségét és védelmük fontosságát a Társulat képviseletében, külső rendezvényeken meg
jelenítő tevékenység(ük)ért" Hermán Ottó emléklappal honorálta.

A 2017-18-ban az alábbi rendezvényeken jelentünk meg:

Föld Napja a Pál-völgyi kőfejtőben — 2017. április 23. Budapest
A Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság által 

szervezett rendezvényen a Magyar Barlangi Men- 
tőszolgálat immár hagyományosnak számító be
mutatója mellett idén újra kitelepült az MKBT is. 
A rendezvényen körülbelül 2000 ember vett részt. 
Mivel pontgyűjtő állomás voltunk, csaknem min
den gyerek megfordult nálunk is. Lelkesen locsol- 
gatták a Krkos Márk és Szabó Zoltán jóvoltából 
újra régi fényében ragyogó, töretlen népszerűségű 
karsztmodellt, ügyesen megoldották Borzsák Sári 
tüneményes denevér-kvízét, illetve a szintén általa 
rendelkezésünkre bocsájtott képződmény-felisme- 
rős játékot.

Külön köszönet illeti Kraus Sándort, Rehány 
Nikit, Szlatki Gabit, Kunisch Gyöngyvért és Sári 
Attilát, akik egész nap az árnyékba fagyva állták 
a rohamot.

Képződményfelismerés a Föld Napján a Pál-völgyi 
kőfejtőben (fotó: Kosztra Barbara)

Felfedezők Napja — 2017. április 29. Millenáris
A Földgömb Magazin által szervezett Felfedezők Napjának fókuszában 2017-ben a vízkincsünk állt. 

Az MKBT és a Magyar Barlangi Mentőszolgálat közös standján több száz család fordult meg. Többsé
gük csemetéit jól meghintáztattuk a mászóköteleken, jó néhányat becsomagoltunk a hordágyba, és soka
kat okosítottunk ki karszthidrológiából. A látogatók egy része saját bevallása szerint már tavaly is részt 
vett a kiképzésen és már számolta a napokat, hogy mikor ismételhet. A túlélők idén is boldogan távoztak. 
A rendezvényt ismét Borzsák Sári koordinálta nagy lendülettel, rajta és az előadókon kívül még Tóth 
Attila és Füredi Zoltán várta a látogatókat standunknál.
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A rendezvényen négy barlangos témájú előadás hangzott el:
- Egri Csaba: Felszín alatti vizek nyomában - 3D vetítés hazai és külföldi barlangokról (2 alkalommal);
- Leél-Ossy Szabolcs: Víz a barlangokban;
- Ambrus Gergely—ifi. Adamkó Péter—Tóth Attila: Inverse Everest — fotó-expedíció a világ legmélyebb 

barlangjába.

Művészetek Völgye — 2017. július 20—22. és 28—30. Kapolcs
A sokunk által ismert és szeretett kapolcsi Művészetek Völgye fesztivál természeti környezete és kö

zönsége okán jó apropó arra is, hogy a színes programkínálatban megjelenjen valamilyen módon a ter
mészetvédelem témaköre.

A kapolcsi Faluházban berendezett Művészetek Zöldje udvarban az idei évben a Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulat is hozzájárult a fesztivál látogatóinak szórakoztatva tájékoztatásához, a felszín 
alatti világ és élettelen kincseinek és élőlényeinek megismertetésével. Két hétvégén voltunk jelen há
rom-három napot, rengeteg gyereknek és felnőttnek mutatva meg a víz útját a fold alatt a locsolgatós 
•;arsztmodellen, és elmagyarázva a cseppkövek keletkezését a tapogatható képződmény kiállításon.

A denevér-kvízzel számos csúf tévhitet oszlattunk el a bőregerekről, a legkisebbek pedig készíthettek 
ienevérbábot, sőt a Denevér Klubban azt is kipróbálhatták, milyen érzés fejjel lefelé lógva vizet inni. 
Borzsák Sári 3D-s vetítésén tátott szájjal bámulták a barlangok csodáit.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat mellett a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, a Ba- 
rton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a Bakony-Balaton Geopark, a WWF Magyarország, a Jane 

Goodall Intézet, a Greenpeace, az FM Vadonlesö Programja, a Magyar Természetjáró Szövetség, az Öko- 
gyülekezet és a Tudatos Vásárlók Egyesülete nyújtott változatos és minden korosztályt megmozgató prog
ramkínálatot. Nemcsak a látogatók, hanem a résztvevő szervezetek is sokat tanultak egymástól, számos 
övőbe mutató kapcsolat alakult ki a résztvevők között.

Nevéhez méltón a Művészetek Zöldjében a természetvédelem és az előadóművészet kéz a kézben 
art: hol Gryllus Vilmos énekelt az ürgék titkos életéről a gyerekeknek, hol Beck Zoliék a 30Y zenekar 
-arlangjáró filmjének bemutatójával szórakoztatták a kisebbeket-nagyobbakat.

A Társulat standján helytálló és az építés-pakolás-szállításban segédkező barlangász csapat névsora: 
Kosztra Barbara, Krkos Márk, Lénárt Ibolya, Matuszka Fanni, Molnár Zsolt (Messner), Povázsay Zol
án, Sári Attila, Szlatki Gabriella, Tóth Éva Mária.

Kutatók Éjszakája — 2017. szeptember 30. Óbudai Egyetem
Tényi Varga Gusztáv és az Óbudai Egyetem barlangászai jóvoltából a Kutatók Éjszakája látogatói 

a barlangkutatás módszereiről és szépségeiről hallhattak előadást, majd jópáruknak módjuk nyílt a har
angi kötéltechnika kipróbálására is.

Földtudományos Forgatag - 2017. november 11-12. Magyar Természettudományi Múzeum
A Magyarhoni Földtani Társulat, mint főszervező a Földtudományi Civil Közösség (FöCiK) társegye

sületeivel közösen, 2017-ben is megrendezte a „Földtudományos forgatag” nevű interaktív geokiállítást. 
A rendezvényre ezúttal is meghívást kaptunk, így ezen a hétvégén a barlangkutatás, barlangvédelem, 
■.arszt-védelem témájával is megismerkedhetett a Magyar Természettudományi Múzeum belső kiállítási 
csarnokát meglátogató 2-3000 ezer érdeklődő. A Társulat standjánál megforduló néhány száz felnőtt és 
gyerek a locsolgatós karsztmodell segítségével betekintést nyerhetett a karsztban zajló folyamatokba, és 
figyelemmel kísérhette a víz útját a felszín alatt. A denevérkvízt és a barlangi képződmény felismerő já- 
:ekot helyesen megoldók saját készítésű denevér hűtőmágnest vihettek haza. A legügyesebbek a méltán 
népszerű csattogós denevér hajtogatásának fortélyaival is megismerkedhettek, míg a szakmai csemegék
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re vágyók barlangos kiadványok, szakkönyvek közül válogathattak. A geokiállítás mellett előadások, 
filmvetítések, többek között Leél-Ossy Szabolcs Ausztráliáról szóló vetítése színesítették a programot. 
A barlangász standnál Kosztra Barbara, Köblös Gabriella, Krkos Márk, Sári Attila, Steierlein Ildikó, 
Sűrű Péter, Szlatki Gabriella és Tóth Éva Mária álltak helyt, de az odalátogató barlangászok közül is 
többen beálltak segíteni. A szerencsésebb látogatók például Börcsök Péter előadásában, első kézből hall
hattak az árvízveszélyes barlangok kutatásának nehézségeiről és szépségéről.

Lelkes Ásványbörze és GEO Napok - 2018. április 7-8. Lurdy Ház
Interaktív, földtudományos játszóházban mutattuk be föld alatti világunkat, ahol múzeumokkal és 

egyetemekkel karöltve a „GEO Tanösvény” egyik állomása voltunk. A standunkon több mint száz gyer
mek fordult meg és érdemelt pecsétet. Önkéntesek: Kraus Sándor, Kosztra Barbara, Köblös Gabriella, 
Krkos Márk.

Föld Napja a Pál-völgyi-kőfejtőben - 2018. április 22.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága szervezésében hagyományosan megrendezett családi na

pon már több éve veszünk részt. Idén a frissen alakult TöRész szakosztály is kitelepült, kőbalta-készí- 
téssel színesítve a palettát. A Természetismereti hétpróba keretében 166 gyerek próbálta ki standunknál 
tudását a cseppkövekről és a denevérekről. A standon helytálló csapat: Köblös Gabriella, Kraus Sándor, 
Krkos Márk, Sári Attila, Matuszka Fanni, Huber Kilián, Tamasi Dóri, Köblös Csaba, Szlatki Gabriella, 
Nyíró Ádám Artúr, Polony Emese, Kotán Márk Dávid, Szilágyi Eszter, Nagy Imre.

Felfedezők Napja - 2018. április 28. Millenáris
A Földgömb magazin nagyszabású rendezvényén 2018-ban kiemelt helyet kaptunk, amire rá is szol

gáltunk. A látogatók körében nagy népszerűségnek örvendett a VEROCS szakosztályunk által péntek 
este felépített és kifestett kartondoboz műbarlang („igazi” barlangajtóval, denevérekkel, cseppkövekkel, 
proteus-szal és pókkal), mely egész nap állta a sarat; valamint a mászatás, ahol a jelentkezők kipróbál
hatták az egyköteles mászótechnikát. Megjelenésünkkel a BMSZ-t is képviseltük, akiktől játékokat és 
embert is kaptunk „kölcsön”. Mivel a programpont a négynapos hétvége szombatjára esett, különösen 
nehéz volt segítőket találnunk. Cserébe viszont a forgalom is kissé csendesebb volt a szokottnál: stan
dunkon 279 résztvevő hétpróba-útlevélét érvényesítettük. Leél-Össy Szabolcs „Cseppkőbe zárt klíma
változás” címmel tartott előadást az év témájához kapcsolódóan.

Külön öröm volt, hogy a Földgömb Expedíciós Kutatásért Alapítvány kuratóriuma egy MKBT tagnak 
adományozta a Magyar Felfedező Nagydíjat. A díjat Czajlik Zoltán, az ELTE BTK Régészettudományi 
Intézetében működő Archeometriai és Régészet-módszertani Tanszék tanszékvezető egyetemi docense 
vehette át, a légi régészet terén a Kárpát-medencében végzett nemzetközi hírű feltáró tevékenységéért, 
a rokontudományok sikeres bevonásával folytatott terepi régészeti kutatásaiért, valamint kimagasló ku- 
tatásszervezö, csapatépítő munkájáért.

Az előkészületekben, a bemutatásban és foglalkoztatásban, a szállításban, az ötletekben és a játé
kok elkészítésében rengetegen vettek részt: Csákváriné Lődi Krisztina, Csömör Miklós, Faragó Tamás, 
Göröcs Dorottya, Keresztes Anikó, Kosztra Barbara, Kotán Dávid Márk, Kovács Ákos Balázs, Köblös 
Csaba, Köblös Gabriella, Kraus Sándor, Krkos Márk, Lénárt Ibolya, Ligeti Melinda, Nagy Imre, Nyírő 
Ádám Artúr, Pletser Ágnes, Polónyi Emese, Rikk Péter, Rögös Dóra, Sári Attila, Slíz György, Sűrű Péter, 
Tinn József, Tömör Benedek és Zentay Zoltán.

Művészetek Völgye — 2018. július 21—29. Kapolcs
Július 21-29. között a kapolcsi Művészetek Völgyében, a Zöld Udvarban találkozhattak velünk és nyolc 

másik, a természet védelmében tevékenykedő szervezettel az érdeklődők. Azok a lelkes ifjak és nagyok,
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akik az összes szervezet standján sikeresen oldot- 
ták meg a szórakoztató-ismeretterjesztő feladatokat, 
jutalmul felmászhattak az égigérő paszuly — azaz 
az MKBT által felállított és üzemeltetett mászófal - 
tetejére. Az udvarnak és a mászófalnak hatalmas 
sikere volt, rengeteg pozitív és lelkesítő visszajel
zés érkezett hozzánk, és tovább mélyítettük 2017- 
ben kialakult szakmai kapcsolatainkat is. A mobil 
mászófal a Hungárián Stage Rental által ingyen biz
tosított Layher állványzatra épült, a mászófelületet, 
a felszerelést és a mászófal összeállítását Krkos Márk
nak köszönhetjük. A bontásban és elszállításban Sári 
Attila segítsége volt pótolhatatlan. A stand és a má

Mobil mászófal a Művészetek Völgyében 
(fotó Kosztra Barbara)

szófal üzemeltetésében jeleskedő csapat: Illés Andrea, Faragó Dorottya és párja, Lénáit Ibolya, Molnár 
Zsolt (Messner), Horváth Ágnes, Csépe-Muladi Beáta, Csépe Zoltán, Köblös Gabriella, Rikk Péter, Szil- 
. ási Tamara (Tárni), Pintér Laca, Sári Attila, Matuszka Fanni, Németh Zoltán (Enzo), Szlatki Gabriella 
(Csibe), Sűrű Péter (Szifon), Földesi Niki, Szabó Zoltán (SzabóZé) és Kosztra Barbara.

Magyar Földrajzi Múzeum családi délután — 2018. szeptember 1. Érd
Ezúttal a Magyar Földrajzi Múzeum hívott meg minket, ahol a barlangok és a barlangászok világát 

bemutató családi délutánon ezúttal az érdi gyerekek próbálhatták ki ismeretterjesztő játékainkat. Külön 
erre az alkalomra kölcsönkaptuk a múzeum medvéjét, „akinek” segítségével az érdeklődők megismer
kedhettek a kötéltechnika alapjaival. A standokon Csákváriné Lődi Krisztina, Kraus Sándor, Rikk Péter 
és Köblös Gabriella segédkeztek.

Magyar Természetjáró Fesztivál - 2018. szeptember 8—9. Verőce
Szeptember második hétvégéjén a Magyar Természetjáró Szövetség által szervezett első Természet

járó Fesztiválra hívtak minket a verőcei Csattogó-völgybe. A szabadtéri rendezvény a természetjárást 
és a természeti sportokat sokszínű, aktív programok kínálatával szeretné népszerűsíteni: szombaton és 
v asámap vezetett gyalog-, kerékpáros és vízitúrák (önállóan, és jármódok kombinálásával, pl. kerékpá
ros + kenutúra is), továbbá különféle sportprogramok, esti koncertek és termékkiállítások várták a láto
gatókat.

Társulatunk standjánál a szokásos játékok mellett a barlangi kötéltechnikát próbálhatták ki a kicsi 
és nagyobbacska turisták. Az MKBT csapat tagjai voltak: Kraus Sándor, Sas Dorottya, Mátéka László 
• Gomba), Steierlein Ildikó, Sümegi Zoltán, Monori Zsanett, Németh Tamás, Tóth Magdolna, Szabó Zol
án és Kosztra Barbara.

Munkánkat a következő években folytatjuk, újabb játékokkal, ismeretterjesztő anyagokkal folyama
tosan bővítve eszköztárunkat. Minden segíteni vágyó barlangász önkéntest szívesen fogadunk a csapat
ban.

Kosztra Barbara
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MKBT TANULMANYUTAK

ERDÉLY

2017. június 10-17. között egy hetet töltöttünk az Erdélyi-szigethegységben (Muntii Apuseni) találha
tó Körösréven. A Romániában kitört kanyarójárvány több állandó túratársunk kedvét is elvette az utazás
tól, így végül 20 fővel indultunk útnak. Ezúttal Miskolc volt a kiindulási pontunk, ahonnan szokásos „Kó
nya buszunkkal” vágtunk neki a túrának. Útközben csak Debrecenben álltunk meg, ahol a TESCO-ban 
az egész heti közös főzéshez bevásároltunk. Szállásunk a Corimen vendégházban volt, mely a közelben 
nyíló Révi-szoros bejáratánál remek kiinduló pontnak bizonyult.

A vársonkolyosi Szelek-barlangjába (Pestera Vántului) vezető túránkat még itthonról szerveztük meg 
Vári Lacival és csoportjával. Ok kérték meg az engedélyt is. Mivel a kolozsvári barlangászok csak vasár
nap tudtak velünk jönni, így erre a túrára mindjárt másnap sort is kerítettünk. Laciék egy rövidebb és egy 
hosszú túrát szerveztek a csoport számára. Természetesen az 50 kilométeres barlangnak csak töredékét 
sikerült bejárni, de így is nagy élményt jelentett a túra mindenkinek. Barlanglátogatás után a rövid túra 
résztvevői a szoroson keresztül gyalog jöttek haza, s közben több kisebb-nagyobb barlangot is felkeres
tek még, míg a többieket a kolozsvári barlangászok hozták haza.

A következő napot a Révi-szorosban töltöttük, ahol a szoros jobb és bal oldalán, jelzett ösvényeken 
túráztunk, de via ferrátázni is lehetett, így mindenki kedvére választhatott programot. A kilátás a Sebes- 
Körös völgyére mindenesetre fantasztikus volt.

Szelek-barlangja (Timkó Attila felvételei)
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A Nagy Magyar-barlanghoz vezető függőhíd 
(a szerző felvétele)

A negyedik napon a Misid-völgy barlangjainak 
felfedezése szerepelt a programban. Útikalauzunk 

zumbil Attila, túránk első állomása pedig a Nagy 
'■fagyar-barlang (Pestera Unguru Maré) volt. Mi- 
_tán megérkeztünk a parkolóba, a pénztárépületet 
tárva találtuk. Szerencsére néhány telefonváltást 
követően megérkezett a segítség, és sikerült bejut- 
~.i a barlangba. A Sebes-Körös túlpartján feltáruló 
27 m magas és 42 m széles bejáratot a folyón át
vezető függőhídon át lehet elérni. Az idegenfor
galmi barlang túl sok látnivalót nem tartogatott, 
• iszont a benne folytatott ásatásokból kikerült lele
tei jelentősek. Ezeket a barlang elején berendezett 
posztereken mutatják be. Innen következett a Kis 
Magyar- illetve a Meszes-barlang, ahová már be 
kellett öltözni. Aznap délutánra terveztük még a Bíró 
Lajos-barlang meglátogatását is, ahová még sokat 
kellett volna gyalogolni, az idő viszont jócskán elő
rehaladt, így azt másnapra halasztottuk.

Következő nap Körösrévröl vonattal mentünk át 
a Zichy-barlanghoz, rendkívül jutányos áron, hi
szen az előzetes tájékoztatás szerint várt, fejenkénti 
kb. 3 lej helyett 20 fős csoportunk összesen 7 lejt 
fizetett, jegyet persze nem kaptunk.

A kréta időszaki mészkőben kialakult 1 km hosszan ismert barlang zömmel keskeny, gyakran 20 m 
magas járatainak nagy részén ma is végigfolyik a patak. Csak a bejárat közeli részeken találunk ma
gasabban húzódó, száraz járatokat. Cseppköképzödmények is ez utóbbi részeken találhatók. A Zichy- 
rarlangban vezető nélkül szabadon kóborolhattunk, s végre annyit fényképezhettünk, amennyit csak 
akartunk, a belépődíj pedig, amit kértek tőlünk, még a gyermekjegy áránál is kevesebb volt. Túra után 
gyönyörködtünk a barlangból kifolyó patak szép vízesésében, majd elszörnyülködhettünk a bejárat mel
lett épült egykori turistaház állapotán, melyről az 1987-ben megjelent Barlangtúrák 8 országban című 
könyvünkben még azt írtuk, ott kaphatunk szállást. Ezután kétfelé váltunk, s úgy beszéltük meg, hogy 
a gyalogosok és a busszal menők a Misid-völgy bejáratánál találkoznak, ahonnan együtt megyünk el 
a Vizes Bíró Lajos-barlanghoz (Pestera Moanei). Bíró Lajos mielőtt 1894-ben elindult volna Új-Gui- 
□eába, kutatásokat folytatott a Biharban, s akkor fedezte fel a később róla elnevezett 1170 m hosszú 
barlangot, és benne az ugyancsak róla elnevezett Drimeotus Chyzeri Bíró nevű vakbogarat.

Az eltervezett találkozás végül mégsem jött össze, így mire a buszosok a barlanghoz értek, a többiek 
már jócskán bent túráztak. Ez a program is jól sikerült, bár egy szűkület többek számára a túra végét 
jelentette. Zárásként még a Száraz Bíró Lajos-barlang (Pestera Lesiana) is belefért a napba, majd igye
kezni kellett haza a jól megérdemelt vacsorára.

Az út hátralévő részében nagyobb távolságokra merészkedtünk. Elsőként Biharfuredet céloztuk meg. 
.Az odáig vezető úton számos szép vízesést néztünk meg, így például többek között a Iadolina vízesést, 
majd Biharfüreden a Csoda-forrástól a Kis-Havas fennsíkjára kapaszkodtunk fel.

Utolsó napunkon előbb Almásgalgón a nevezetes Sárkányok kertjének homokkőből és konglomerá
tumból álló bizarr formáit kerestük fel. A terület tudományos kutatása dr. Cholnoky Jenő nevéhez fűződik. 
A különös alakú tornyokat, gombákat, állatokat ábrázoló formákat az erózió alakította ki. Magasságuk
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Szűkület a Vizes Bíró Lajos-barlangban 
(Timkó Attila felvétele)

Jellegzetes formák a Sárkányok kertjében 
(a szerző felvétele)

átlagosan 10-12 m. Élettartamuk a tetejükön található védőrétegtől függ. A kertben található látnivalókat 
egy tanösvény mentén jártuk végig.

A Sárkánykert után kultúrprogram keretében Zsibón, a „zsibói bölény”, Wesselényi Miklós kastélyát 
látogattuk meg. Erdély egyik legszebb barokk kastélyának tartott épületet 1778-ban kezdték el építeni. 
A munkálatok több mint harminc évig tartottak. Az épületen barokk és klasszicista építészeti elemek 
keverednek, nagy árkádos lodzsája és a középkori hagyományoknak megfelelő négy sarokbástyája kü
lönösen látványos.

A kastély egykori angolkertjében Vasile Fati, a zsibói líceum egykori biológia tanára által alapított és 
róla elnevezett arborétum kapott helyett. A szép kialakítású botanikus kertben több mint 5000 növény 
található a világ minden tájáról. A növénykülönlegességek mellett vadaspark és egy kétszintes akvárium 
is helyet kapott.

A hazautazás napjára, az Élesd melletti Sólyomkő várához tervezett túránkat hatalmas eső mosta el, 
amit nagyon sajnáltunk. Összességében azért így is szép és tartalmas programot zártunk.

A túrák lebonyolításához nyújtott segítségért ezúton is köszönetét mondunk Czumbil Attilának és 
Vári Lászlónak.

AUSZTRIA-NÉMETORSZÁG

A tanulmányútra 2017. augusztus 4-13. között 25 fö részvételével került sor. Az ötletet a 2012-ben 
Svájcban megtartott Speleodiversity2012 konferencián kezünkbe került ismertető adta. Ebben 2 auszt
riai (Tischoferhöhle, Hundalm Eishöhle) és 2 bajorországi barlang (Grafenloch, Wendelsteinhöhle) sze
repelt, melyek az Európai Unió Interreg (határon átnyúló) pályázati programjában elnyert támogatásból 
„Inntaler Unterwelten” (Inn-völgy alvilágok) címmel együttműködést hoztak létre. Valamennyi objek
tumhoz egységes megjelenésű tájékoztató táblákat helyeztek el, ahol szükséges volt, az odavezető utakat 
felújították, illetve egységes kivitelű propaganda anyagot jelentettek meg. A program megvalósításá
hoz nagy segítségünkre volt régi kedves ismerősünk, a Tiroli Barlangkutató Szövetség vezetője, Renate 
Tobitsch, aki mind az előkészítésben, mind a helyszíni kalauzolásban aktív részt vállalt.

A nagy távolságra való tekintettel első nap az osztrák Dunakanyarban, a Wachau-ban iktattunk be 
megállást, s még az utazás napján a Melki Apátságot kerestük fel, majd másnap Bad Traunstein környé
kének néhány nevezetes gránit formáját, a Wachsteint (Vigyázó-kő) és a Franzosensteint (Francia kő) 
néztük meg. Estére érkeztünk meg Tirolba, ahol a Thiersee partján fekvő kempingben volt a szállásunk 
a túra ideje alatt. Néhány fix program kivételével túráinkat igyekeztünk az időjáráshoz igazítani, de 
mindjárt a Renate által vezetett kirándulásunk második részében nagyon megáztunk. Vasárnap délelőtt
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a Tischofer-barlanghoz még borongós időben ju
tottunk fel. Itt többek között jelentős - 380 állattól 
származó — barlangi medve csontok kerültek elő, 
de számos bronzkori leletanyagot is találtak, me- 
lyet a kufsteini várban található helytörténeti mú
zeumban állítottak ki. Délután már Bajorország
ban a Grafenloch felfedezésére indultunk, szakadó 
esőben. Szerencsére az utolsó métereket egy 6 m 
hosszú létrán megtéve a barlang impozáns bejárá
si szádájába értünk, ahol védve voltunk az esőtől. 
A barlangot is menedék céljára használták a 10. és 
13. század között, mint azt a 2008-as ásatás is iga
zolta. A program zárásaként még vendégül láttuk 
kísérőinket egy süteményre és kávéra, majd elbú
csúztunk. Otthon azután hideg zuhany várta a csapatot, sok sátor teljesen elázott, vagy felgyűlt alattuk 
a víz. Szerencsére a kemping társalgója megmentette a helyzetet, az út hátralévő részére jól belaktuk, itt 
ettünk, főztünk, énekeltünk.

Csapatunk a Tischoferhöhle bejáratában 
(a szerző felvétele)

Hétfőn az 1520 m tszf. magasságban nyíló Hundalm-jégbarlang szerepelt a programban. Ehhez két 
helyről is el lehet jutni, de a két és fél órás gyaloglást nem lehet megúszni, ami kicsit megrostálta a csapa
sd. így két részletben néztük meg a nem különösebben impozáns barlangot, ahol egy másik régi ismerő
sünk, Barbara Wielander várt bennünket. A Tiroli Barlangkutató Szövetség által üzemeltetett barlangnál 
a túravezetők hetenként váltják egymást fent, de ők terepjáróval majdnem a barlangig el tudnak jutni. 
A barlang aljának nagy részét jég tölti ki, s a jégképződmények tavasszal a legszebbek. Mellettük né
hány cseppköképződmény is látható, melyek inkább csak azért érdekesek, mert magashegyi barlangban 
képződtek. A mindössze 180 m hosszú látogatható szakasz bejárása után társaságunk mászósabb része 
a gerincen át túrázott vissza a kempingbe, míg a többiek visszafelé is ugyanazt az utat választották. Sze
rencsére az idő teljesen megváltozott, s így maradt a következő két napon is.

Kedden ismét Bajorországba mentünk. Renate elintézte számunkra, hogy a Brannenburg-ból induló 
fogaskerekű vasúttal 34 euro helyett, 17 euros gyerekjegy váltásával jussunk fel a Wendelstein hegy
csúcsra (1838 m), illetve ingyen keressük fel a hasonló nevű barlangot, amelyben még overállos túrát 
s tehettünk. A végállomáson már vártak bennünket, s mindjárt be is engedtek a barlangba, ahol egyébként 

nincs vezetés, mindenki egyénileg teheti meg a túrát. Benne 4 állomásból álló tematikus kiállítás várja 
i látogatókat, ahol interaktív információs oszlopok 
segítségével ismerkedhetnek a biológia, pszicholó
gia, geológia és filozófia barlangi vonatkozásaival. 
Miután a 170 méter hosszú kiépített részt végigjár
tuk, elbúcsúztunk azoktól, akik az overállos túrára 
mentek, s elindultunk az egyéb látnivalók megis
merésére. A viszonylag kis területű hegyen többek 
Között volt kis kápolna és egy kilátó. Ez utóbbiból 
olyan körpanoráma tárult elénk, főleg az Alpok köz
ponti gerincének jelentős csúcsaira, amilyet még 
sosem láttunk, s szerencsére csak kicsit volt párás 
a levegő. Ugyancsak a hegyen működik a bajor rá
ció adótornya, amelynek épületében még vendéglő 
és egy történeti kiállítás is helyet kapott. Aki akart, 
még szépen kialakított szerpentinen felmehetett

A Wendelsteinhöhle bejárata a sziklafalban 
(a szerző felvétele)
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Részlet a barlangból 
(Timkó Attila felvétele)

a tényleges csúcsra is, ahol egy obszervatórium is áll, de ide 
már nem lehet bemenni. Jól kihasználva a napot, az utolsó 
fogaskerekűvel jöttünk le. Sajnos ezzel a barlangos látni
valók végére is értünk, s következtek a hegyi programok.

Szerdán nyugat felé indultunk, és az Achen-tó partjáról 
induló Rofan felvonóval mentünk fel 1831 m-re, ahonnan 
több túralehetőség közül is választhattunk. Felérve még 
csodálatos panoráma tárult elénk, később azonban felszállt 
a felhő, s délutánig takarásban maradtak a csúcsok. Legkö
zelebbi túracélpont a 2039 magas Gschöllkopf volt, mely
nek tetejére a Sasfészek nevű kilátó épült. A társaság jó né
hány tagja viszont eljutott a Rofanspitze (2259 m), illetve 
a Hochiss (2299 m) csúcsra is. Néhányan még kipróbálták 
az Airrofan nevű szerkezetet is, amely a Gschöllkopf-ra húz
za fel egy sasszárnyhoz hasonló szerkezeten az embereket, 
ahonnan azután 80 km/órás sebességgel száguldanak visz- 
sza a starthoz.

Még két hegyi programot terveztünk, mindkettőt a szál
lásunk közelében található Wilder Kaiser hegységben, de 
az időjárásjelentés nem sok jóval bíztatott, így azt a tú
rát hoztuk előre csütörtökre, amelyik jobban megmutatja 
a hegység karakterét. Ehhez Ellmau település közelében 
található Wochenbrunnenalm parkolójában álltunk meg, 
ahonnan először felgyalogoltunk a Gaudeamus turistaházhoz. A Wilder Kaiser semmivel össze nem téveszt
hető bizarr sziklatűi azonban most vastag ködben tartózkodtak, s semmi remény sem mutatott arra, hogy 
előbújjanak. A társaság nagyobb része mégis nekivágott, hogy felkapaszkodjon legalább az Ellmau-i ka
puhoz, s még szerencséjük is volt, mert ha nem is teljes panoráma tárult eléjük, de valamit megmutatott 
jellegzetes formájából a hegység. A túra után még fényképezhettük a kis vadaspark szarvasait, majd 
szinte a teljes csapat összegyűlt a vendéglőben, ahol a gasztronómiai élvezeteknek is hódolhattunk.

Péntekre jelezték a legtöbb esőt, így távolsági busszal bementünk Kufsteinbe, ahol közösen néztük 
meg a várat, benne történelmünk szomorú emlékeivel. A Császár torony a 18—19. században börtönként 
funkcionált, ahol a Habsburgok ellen harcoló politikai foglyok raboskodtak, köztük számos neveze
tes magyar is, mint a nyelvújító Kazinczy Ferenc, vagy a korábbi erdélyi túránk során már megismert 
„zsibói bölény”, idősebb Wesselényi Miklós. De a börtön lakója volt a híres betyár, Rózsa Sándor is. 
A várlátogatás után mindenki egyénileg indult a város felfedezésére. Sajnos az időjáráselőrejelzés be is 
vált, így sok időt nem is töltöttünk bent.

Szombaton székes felvonóval indultunk volna Kufsteinből ismét a Wilder Kaiserbe, de az időjárás 
ismeretében lemondtunk erről a programról, s helyette Schwazba utaztunk, az ottani ezüstbánya meg
látogatására. A bányába a már több helyen is megismert kisvonatos szállítással vitték be a látogatókat, 
majd a szokásos vetítés, illetve szöveges vezetés keretében ismerhettük meg a bánya történetét és a lát
ványosságokat. A forgalom azonban akkora volt, hogy 10 percenként indultak a csoportok, s szinte végig 
rohanásban tettük meg a fold alatti utat, pedig lett volna mit nézni. A bányalátogatás után még maradt 
idő városnézésre is. Este még összegyűltünk egy kis hangulatos búcsú-éneklésre, de csomagolni kellett, 
mert másnap indultunk haza.

Utolsó napunkon még megálltunk Grieskirchen mellett, hogy a Tollet nevű kastélyban a Kulturama 
program keretében berendezett Barlangok és mesterséges üregek című kiállítást megtekintsük. Itt Brigitte 
Macaria bécsi barlangász ismerősünk volt segítségünkre, aki elintézte nekünk, hogy nyitvatartási időn 
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kívül is nagyon szívesen fogadjanak minket, s készsége
sen végigkalauzoljanak a rendkívül színvonalas kiállításon. 
Mindenki meg volt lepődve, hogy egy ilyen, az idegenfor
galomtól távoli helyen milyen gazdag és változatos anyagot 
sikerült felvonultatni. A diavetítésen a világ valamennyi je
lentős barlangjából a legjobb minőségű fotókat mutatták be, 
de a kiállítás tematikája is tökéletesen alkalmas volt arra, 
hogy a laikus nagyközönség betekintést kapjon a barlang
kutatás valamennyi szakágába. Kár, hogy nálunk hasonló 
összefoglaló anyagot még nem sikerült létrehozni, pedig 
igény volna rá. Talán egyszer majd ez is elkövetkezik.

Részlet a kiállításból (Timkó Attila felvétele)
DUNÁNTÚL

2017. szeptember 29-október 1. között 19 fő részvétel a Ság- és Somló-hegy térségében jártunk, hogy 
tanulmányozzuk az egykori vulkáni tevékenység ma is látható jellegzetességeit.

Pénteki napunkon elsőként a Gaja-szurdok felfedezésére indultunk. Bakonynána felől ereszkedtünk 
le a szurdok legjelentősebb látnivalójához, a Római fürdőhöz. Az idő rövidsége miatt alaposabb bejá
rásra, így a Savanyú Jóska-barlangjának felkeresésére sem jutott idő, mert az ajkai Bányászati Múzeum
ba pontosan kellett érkeznünk. A múzeum számos látványosságot tartogatott számunkra, ahol a bánya 
egykori munkatársa vezetett minket, akitől sok érdekes történetet is megtudtunk a korabeli működésről. 
Aznapi utolsó programunk az úrkúti őskarsztra vezetett, ahol a szépen kiépített ösvényeken mind alul
ról, mind felülről jól tanulmányozhattuk a mangánérc kitermelésével feltárult 100 millió éves eredeti 
formákat.

Űrkúti őskarszton A Ság-hegy kráterében
(a szerző felvételei)
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Szállásunk Celldömölkön, a minden kényelemmel felszerelt Edit vendégházban volt, amelyről kide
rült, hogy társulati tagunk, Vravuska Levente édesanyja üzemelteti. Levente és fiai a terepi programok 
lebonyolításában nagy segítségünkre voltak, amelyért ezúton is köszönetét mondunk nekik.

Miután berendezkedtünk a szálláson, megfőztük a vacsorára szánt milánói makarónit, s szokás sze
rint jó hangulatban töltöttük az estét.

Szombaton Levente fiainak kalauzolásával a Ság-hegy vulkánosságát tanulmányoztuk. Végigjártuk 
a tanösvényt, leereszkedtünk a kráterbe, illetve megmásztuk a legmagasabb kiemelkedéseket is, ahonnan 
remek kilátás nyílt a környékre. Ezután a Ság-hegyi Múzeumot kerestük fel, melyben az egykori bánya
üzem működését, valamint a hegy élővilágát és kultúrtörténetét is bemutató kiállítás látható. Innen egy 
villámlátogatás erejéig megismertük Celldömölk központját, és az ott álló Szűz Mária kegytemplomot, 
majd a Kemenes Vulkánpark Látogatóközpontba tartottunk, melynek komor épületében igen jól össze
állított és kivitelezett kiállítás mutatta be a tűzhányók világát. A legmodernebb technikával elkészült 
bemutatók keretében a látogatók mindent megtudhattak a Föld vulkánjairól, illetve a legfelső szinten 
a Kárpát-medence, illetve a Ság-hegy vulkánjainak működéséről.

Délutáni programunk előtt Mesteriben, a Vul- 
cano Étteremben egy csalódást keltő gulyáslevest 
ettünk ebédre, ami legalább átmelegítette a gyom
runkat mielőtt nekivágtunk volna az újabb terepi 
programnak. Levente kalauzolásával először Vásá- 
rosmiskére mentünk, ahol egy kis felhagyott kő
fejtőben gyűjtögettünk kristályokat és még barlan
got is találtunk, majd a Kissomlyó vulkáni krátere 
zárta a felszíni programot, ahol nagyon látványos 
gázbuborék-maradványokat is láthattunk.

Estére visszatértünk a Ság-hegyhez, igaz most 
csak a lábához, ahol kellemes, éneklös borkóstolás 
zárta a napot, amit még kicsit folytattunk a szállá
son is.

Vasárnap először a Somlóra látogattunk. A szépen gondozott szőlők és pincék között a legmagasab
ban fekvő parkolóig buszoztunk, onnan pedig gyalog vágtunk neki a hegynek. A legelszántabbak fel
jutottak egészen a hegy túlsó oldalán álló várromig, a többiek pedig a kilátót célozták meg, amit sajnos 
zárva találtunk. Lefelé még megálltunk egy nyitott pincénél, ahol kimért és palackozott bort is lehetett 
venni, „arany áron”, így túl nagy üzletet nem kötöttek velünk.

A nap hátralévő részére már csak kulturális programok maradtak, elsőként Herenden a Porcelánmú
zeumot, majd Várpalotán a Thury várat látogattuk meg.

Igaz, hogy ezen az úton a barlangok háttérbe szorultak, mégis rengeteg látnivalóval gazdagodtunk.

Gázbuborék-maradványok a Kissomlyó kráterében 
(a szerző felvételei)

FELVIDÉK-LENGYELORSZÁG

Társulatunk ez évi első külföldi tanulmányútjára 24 fő részvételével 2018. június 29-július 7. között 
került sor. Utunk első részében a Felvidéken, majd a továbbiakban a Lengyel-Tátra és Krakkó környékén 
kalandoztunk. Programunkat Kassán kezdtük. Miután elfoglaltuk szállásunkat a belváros közelében, fél
napos városnézés keretében végigjártuk a legfontosabb látnivalókat. Bepillantottunk a Rodostói Házba, 
tisztelegtünk II. Rákóczi Ferenc sírjánál a dómban és Márai Sándor szobránál, illetve emléktáblájánál is. 
Végül jó hangulatú sörözéssel fejeztük be a közös sétát.
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A felújított látogatóútvonal a Bélai-barlangban 
(Timkó Attila felvétele)

Következő napi programunk jó zsúfoltra sikeredett. Először a Szalánczi-hegységben található Arany
bányára (Zlata Bana) igyekeztünk, ahol a közelmúltban megnyitott opálbányát szerettük volna felke
resni. A fogadóépület helyett meglepetésünkre csak egy konténert találtunk, s az előzetesen lelevelezett 
időpont helyett jó 1 órát vártunk a bejutásra. 2012 óta ismét folyik az opálbányászat a térségben, s a tu
risták a József tárnán keresztül nyerhetnek betekintést a föld alatti részekbe. Vezetőnk magyar nyelvű 
magnókazettával járta velünk végig a látogatható szakaszt. Sajnos a fordítás nagyon sok kívánnivalót 
hagyott maga után. A bányalátogatást követően eperjesi városnézés következett, melynek szépen felújí
tott központja nagy élmény volt számunkra. Aznapi utolsó látnivalóként a Rossz-lyuk vagyis a Zlá diera 
szerepelt a programban. A turista jelleggel kiépített barlanghoz 20 perces sétával jutottunk el, s Gaál La
jos barátunknak köszönhetően csak gyerekjegyet kellett váltanunk. Amíg várakoztunk a bejutásra, ámu
lattal néztünk a kis fa pénztár- és fogadóépület képeslapokból, hűtőmágnesekből, bögrékből és egyéb 
ajándéktárgyakból álló választékát. A főnök is előhozta gitárját, s néhány ismert magyar szám közös 
éneklésétől mindjárt jó hangulat is kerekedett. A tulajdonképpen mindössze egy teremből álló barlangban 
is jól megmászattak bennünket, így igazán jól zárult volna a napunk, de mindezt elrontotta aznapi szállá
sunk. A Tátrán Hegyi Üdülő szép fekvése ellenére igazi szocreál hangulattal és üres étteremmel fogadott. 
Végül mégis sikerült elérni, hogy legalább sonkás tojást kapjunk vacsorára.

Harmadik napunkon a Magas-Tátra volt a cél
pontunk, igaz nem a hegyre, hanem a Bélai-bar- 
langba igyekeztünk. Itt már várt minket Gaál Lajos, 
akivel különtúra keretében jártuk végig a nemrég 
felújított barlangot. Az előzetesen jelzett fejenként 
0,10 cent helyett végül nem fizettünk semmit sem, 
s annyit fényképeztünk, amennyit csak akartunk, 
miközben Lajos végezte a mintavételi munkáját. 
Ezúton is köszönet Lajosnak a barlangi programok 
előkészítésében és lebonyolításában nyújtott segít
ségéért. A kellemesen együtt töltött délelőtt után 
a Bachleda-völgybe mentünk, ahol egy 24 méter 
magasságban kanyargó lombkorona tanösvény lé
tesült, melynek fő attrakciója a 32 magas kilátó. 
A megközelítést megkönnyítő felvonó éppen nem üzemelt, így nem mindenki vállalta a kiinduló ponthoz 
vezető gyalogtúrát. Szállásunk mostantól 3 éjszakán át a Willa Tatarzanka volt Zakopanéban. Még a meg
érkezés estéjén úgy döntöttünk, hogy felfedező útra indulunk, de legalább egy kellemes vacsorázóhelyet 
keresünk. Meg is találtunk egy helyi specialitásokat felvonultató éttermet, ezzel kárpótolva magunkat 
az előző napi soványka ellátásért.

Lombkorona tanösvény a Bachleda-völgyben (Timkó Attila felvételei)
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Első lengyelországi látnivalónk a Koscielisko-völgy volt, melynek bejárására egy teljes napot szán
tunk. A kényelmesebbek lovaskocsival, a sportosabbak gyalog vágtak neki az útnak. A Nyugati-Tát- 
ra legszebb völgyében található a Fagyos- (Mrozna), az Útvesztő- (Mylna) és a Raptawicai-barlang. 
Ugyancsak nagy élmény a Krakkói-szurdok (Wawóz Kraków) bejárása a Sárkány-gödörrel (Smocza Jama). 
Csapatunk legvállalkozóbb szellemű tagjai mindenhová eljutottak, s még az Ornak menedékház fölötti 
tengerszemet sem hagyták ki a látnivalók sorából.

Következő napra a legsportosabbak a Giewont 1894 m magas csúcsának meghódítását választották, 
mely kemény egész napos túra volt. A Gáspár (Kasprowy) csúcsra vezető felvonónál meglátva a hatalmas 
várakozó tömeget, megnyugodtunk, hogy jól döntöttünk, amikor erről az attrakcióról még otthon lemond
tunk. A társaság többi tagja a Kalata-rétig sétált fel, ahol kellemes sörözésre nyílt alkalom, majd délután 
a városba visszajutva siklóval mentünk fel a Gubalowka hegyre, ahonnan szép kilátás nyílt a Magas-Tátra 
szemközti csúcsaira. Ezután még bőven jutott idő az elmaradhatatlan piac felkeresésére is. Fontos tapasz
talatot is szereztünk a nap folyamán: Zakopanéban semmiképpen sem szabad saját buszunkra hagyatkozni. 
A legtöbb látnivalóhoz nem lehet behajtani, így érdemes a helyi járatokat választani, melyek sűrűn és 
elérhető áron közlekednek a városban.

Másnap búcsút vettünk Zakopanétól, és Nedec várának meglátogatása után, dunajeci tutajozás várt 
ránk. Kiindulási pontunk Sromowce Katy kikötője volt, ahol már hosszú sor várakozott. Hiába szerettem 
volna még otthonról lefoglalni a tutajokat, erre nem volt lehetőség. Szerencsére kb. 1 órás kényszerszünet 
után mi is birtokba vehettünk két tutajt, és nekivághattunk a Pieniny hegységben található 15 km hosszú 
hasadékvölgyben kanyargó folyónak. A meredek, sziklás hegyoldalak között kanyargó vízen a tutaj osok 
teljes biztonsággal kormányozzák a járműveket, miközben gyönyörködhetünk a Sólyomkő szikláiban 
vagy a Három korona jellegzetes 982 m magas csúcsában. Jó hangulatban, nótázással fűszerezett utunk 
végén Szczawnicában kötöttünk ki, ahonnan busszal érkeztünk vissza a kiindulási parkolóhoz. Onnan 
még hosszú út várt ránk, hogy elérjük Krakkót, s négy éjszakai szállásunkat, a Faust Hostel-t. Ez a szállás 
mindössze pár percre volt a belvárostól, ahová azonban semmilyen járművel nem lehetett behajtani. így 
egy kb. 15 percnyi távolságra található parkolóban kellett hagyni buszunkat, s csomagjainkkal kényte
lenek voltunk gyalog nekivágni az útnak. Beköltözés után mindjárt belevetettük magunkat a Krakkóra 
jellemző vidám és változatos esti életbe, amit ettől kezdve minden nap megtettünk. A tanulmányút végé
hez közeledve végre ismét a fold alá vehettük az irányt, hiszen másnap két sóbánya látogatás következett. 
Először a krakkói sóvidéken található Bochniába utaztunk, ahol Lengyelország legrégebbi sóbányáját 
kerestük fel. Az 1248 óta működő bánya nemcsak turisztikai, de gyógyászati szempontból is fontos, 
a fold alatt szálloda is működik benne. A bánya 2013-tól a Világörökség része. Az aknaházban szín
vonalas kiállítás is látható. A leírás 700 lépcsőt és 
legnagyobb bánatunkra nem engedték kipróbálni. 
A bánya egyik legszebb látványossága az 1709-ben 
alapított kápolna, ahol jeles alkalmakkor misét is 
celebrálnak. Bochniából a Wieliczka sóbányához 
indultunk, mely 1978 óta a Világörökség része. Itt 
minden a turizmusról szól. Szerencsére jó előre 
foglaltunk időpontot, e nélkül talán be sem jutot
tunk volna. Miután kifizettük a borsos, 94 zlotys 
belépődíjat, végre liftbe szálltunk, s elindultunk 
a 3 órás túrára. A látogatás csúcspontja valóban a ha
talmas sócsillárokkal díszített monumentális ká
polna, de a fold alatti ajándékbolt is elkápráztatott 
bennünket. Talán sok volt a két bánya aznapra, mert 
a látogatás vége felé már alig vártuk, hogy a fold 

egy 140 m hosszú csúszdát is ígért, ám ez utóbbit

Találó falfestmény a Sárkány-barlanghoz címzett ven
déglőfalán (a szerző felvétele)
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alatti folyosókon való végtelen vándorlás után elérjük a felfelé 
vezető liftet.

Utolsó előtti krakkói napunkon egész napos városnézést ter- 
. eztünk. Ennek részeként közösen látogattuk meg a Wawel alatt 
található Sárkány-barlangot. A barlang bejárata a vár udvará
ról nyílik, ahonnan csigalépcsőkön lehet leereszkedni a három 
nagyobb teremből álló, 276 m hosszúságú barlangba. A kijárat 
a Vistula partjára nyílik, ahol egy hatalmas sárkányszobor áll, 
mely időnként lángnyelvet lövell ki. A barlanglátogatás után 
mindenki szabadprogram keretében ismerkedhetett a várossal.

Utolsó napra az Ojcowi nemzeti park felkeresése maradt, 
mely Krakkótól 30 km-re északra, a Pradnik-patak vadregé
nyes völgyében található. Lengyelország legkisebb nemzeti 
parkja különleges formájú fehér mészkőszikláiról, barlangjai
ról és várairól híres. Itt először egy gyalogos körtúra keretében 
a Lokietek- és a Ciemna-barlangot vettük közelebbről szem
ügyre, majd a Wierzchowska Gorna-barlanghoz buszoztunk. 
In nagyon kedvesen fogadtak, s angol nyelvű vezetés kereté
ren járhattuk végig a régészeti és őslénytani leleteiről neveze

Érdekes sziklaalakzat az Ojcowi nemzeti 
parkban (a szerző felvétele)

tes barlangot. Most is meg kellett állapítanunk, hogy hiába a tíz nap, olyan látnivalók maradtak ki, mint 
a közelben lévő Denevér- vagy a híres Paradicsom-barlang. így biztosan vissza kell jönnünk ide.

Részletek a Ciemna-barlangból

A Wierzchowska Gorna-barlang bejárata és részlet a látogatható szakaszból (limkó Attila felvételei)
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AUSZTRIA- BARLANGNAP ÉS EURÓPAI SPELEFÓRUM

Idei második külföldi tanulmányutunk az ausztriai Ebensee-ben megrendezett Európai Szpeleofó- 
rumhoz kapcsolódva 2018. augusztus 17-26. között került megrendezésre. A résztvevők száma ezúttal 
13 fő volt. Szokás szerint pénteken indultunk, s az utolsó Gosaukamm felvonót céloztuk meg, amivel 
feljuthatunk Gosau-ból a Gablonz turistaházba. Sajnos az osztrák-magyar határon hatalmas sor várako
zott, amikor odaérkeztünk, így esélyünk, hogy elérjük az utolsó liftet, egyre jobban fogyott. Fel kellett 
készülni a legrosszabbra, hogy a csapat kevésbé mozgékony tagjai számára alternatív szálláshelyet kell 
kitalálni, miközben a turistaházban két éjszakára le volt foglalva a szállásunk. Végül mégis sikerült be
hozni a késést, s időben megérkeztünk Gosau-ba, onnan pedig az 1551 m magasan fekvő turistaházba. 
Itt ért csak az igazi hidegzuhany. A gondnok, akinél a szállást lefoglaltuk, meghalt, az utódja, egy nepáli 
férfi pedig közölte velünk, hogy csak egy éjszakára van szállásunk. Ritkán kapom fel a vizet, de most 
úgy kiabáltam, hogy a turistaház összes vendége hallhatta a mondandómat. Az új gondnok minden érvet 
bevetett, hogy elküldjön minket, de végül mégis sikerült megoldást találni, mindenki maradhatott a he
lyén. Mindenesetre a már régóta áhított kellemes hegyi estéből nem lett semmi.

Szombaton a társaság több lehetőségből is válogathatott. A sportosak megcélozták a Grosser Donnerkogel 
2054 m magas csúcsát, de itt is két választásuk volt, a hagyományos út, vagy az Intersport vasalt út, amin 
még egy 40 m hosszú ég és föld között vezető létrát is le kellett küzdeni. A többiek megelégedtek egy ki
sebb sétával a pásztorszállások között, s közben finom hegyi ennivalók kóstolása is következett. Vasárnap 
úgy döntöttünk, hogy reggeli után lemegyünk a völgybe a felvonóval, s a délelőttöt az Elülső Gosau-tó 
körbejárásával, valamint a tóparti vasalt út kipróbálásával töltjük. Délután pedig Bad Goisemben elfoglal
tuk a Nürnbergi Evangélikus Diákok Egyesülete birtokában lévő szállásunkat, ahonnan szintén fantasztikus 
kilátás nyílt a Dachstein-hegységre. Ez lett négy éjszakára a főhadiszállásunk, ahol kényelmesen berendez
kedhettünk, s mindjárt nekiláttunk a közös vacsora elkészítésének, amihez még Budapestről hoztuk a hozzá
valókat. A hétfői napon először a helyi idegenforgalmi hivatalban kiváltottuk a vendégkártyákat, melyekkel

Beszállás az Intersport vasalt útba (a szerző felvétele) Ég és fold között az Óriáslétrán (Timkó Attila felvétele)
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A Hóhér Dachstein az Elülső Gosau-tó partjáról 
(a szerző felvétele)

mindenhol kaphattunk némi kedvezményt, majd Bad 
Ischlbe utaztunk, ahol elsőként a császárvillát és 
parkját látogattuk meg. Itt rajtunk kívül csak magyar 
látogatókkal találkoztunk. Ezután a Katrin felvonó
hoz igyekeztünk, amely 15 perc alatt 1000 m szin
tet legyőzve röpített fel a hegyre, ahonnan még fel 
lehetett kapaszkodni a felső állomás fölötti csúcs
ra és élvezni a fantasztikus panorámát. A délután 
hátralévő részében Bad Ischlben sétálgattunk, majd 
bevásárlás következett a 3 további vacsorához. Ked
den sóbánya látogatás várt ránk Altaussee-ben, ami 
hagyományos bányászköszöntővel, sóval, kenyérrel 
és pálinkával kezdődött, mielőtt elindultunk a fold

alá. A bányatúra során kétszer is volt lehetőségünk csúszdázni, majd eljutottunk egy nagy tóhoz, illetve 
a mellette létesített színpadhoz is, ahol koncerteket szoktak rendezni. Itt egy látványos multimédiás vetí
tésben gyönyörködhettünk, majd szintén vetítettképes bemutatóval elevenítették meg a második világhá
ború idején a bányában elrejtett művészeti alkotások szerencsés megmenekülését is. A bánya után végre 
barlangtúrára készülhettünk, de közben még meglátogattuk az Anzenau-ban működő malommúzeumot is, 
melyben a hajdani molnár személyesen vezetett minket. Ezután az 540 m tszf. magasságban nyíló és 373 m 
hosszú Höllenloch felfedezésére indultunk, melynek megtalálásában egy korábbi osztrák barlangnap ki
adványa segített. A barlang mindenkinek elnyerte a tetszését, utána pedig következett az elmaradhatatlan 
sörözés. Sajnos a nap végére maradt egy szomorú tény is, egyik túratársunk — mint később megtudtuk — 
magashegyi ödémát kapott, s az egekbe szökött a vérnyomása, ezért nem vállalta a hátralévő programot. 
Nem maradt más hátra, riasztani kellett a fiát, aki hajnalban érte jött, s hazavitte. Szerencsére otthon hamar 
rendbejött, így az őszi kirándulásra már újra velünk tudott jönni.

Szerdán az Eurospeleo Fórum színhelyére, Ebensee-be látogattunk, ahonnan a Feuerkogel felvonóval 
vitettük fel magunkat aznapi túráink kiindulási helyére. Itt ismét szétvált kis csoportunk, voltak, akik 
az Alberfeldkogel vasalt útját célozták meg, hogy feljussanak az Európa kereszthez, mások a hagyo
mányos utat választották, de szép, csak kissé párás kilátást nyújtott a Helmeskogel is, s végül érdekes 
volt a karszt- és dolinaösvény, illetve a törpefenyő labirintus is. A túra közben már kedves barlangász 
ismerősökkel is találkoztunk, akikkel sok közös élményt eleveníthettünk fel. Visszaérve a településre, 
benéztünk a rendezvény helyszínére, s sikerült elintéznünk a regisztrációt, megspórolva ezzel a másnap 
reggeli sorban állást. Csütörtökön a házirendben leírt rendkívül szigorú szabályok betartásával sikerült

A Höllenloch bejárata Karrformák a Feuerkogelen 
(a szerző felvételei)

131



átadható állapotba hozni a házat, majd elszámoltunk, leadtuk a kulcsot, s átköltöztünk a rendezvény által 
felajánlott hálózsákos szállásunkra, a helyi iskolába. Itt már minden teremben laktak, így elfoglaltuk 
az utolsót, igaz, itt is volt már egy hálózsák, s az ajtóra ki volt akasztva a horkolós szoba felirat. Ezt mi 
átírtuk magyar szobára, de megnyertük a kedves német barlangász kollégát, aki valóban túltett még az álta
lunk eddig ismert leghorkolósabb magyar túratársakon is. Jót is nevettek ezen később a német ismerősök, 
de csak így tudott együtt maradni a csapatunk. Ez volt az utolsó nap, amikor még jó időjárást ígértek 
számunkra, így aznapra egy kellemes sétát terveztünk a Alsó- és Felső Langbath-tó körül, amit fürdéssel 
is összekötöttünk. Este pedig már várt a fórum megnyitója. A rendezvényről Hegedűs Gyula beszámoló
ja jelen szám 189. oldalán olvasható, így arra most nem térek ki.

Pénteken a Gassel-barlangba mentünk, ahová mikrobuszokkal történt a szállítás odáig, ahonnan már 
csak gyalog lehetett feljutni a kis fogadóépülethez. A fekvése révén tipikus magashegyinek számító bar
lang utolsó termében olyan cseppkögazdagság tárult elénk, hogy nem győztünk ámulni. A túra után termé
szetesen megkóstoltuk a helyi specialitást, a cirbolya fenyő tobozából készített likőrt. Visszafelé ismét 
kettéváltunk, s részben busszal, részben gyalog érkeztünk vissza Ebensee-be, ahol vártak a rendezvény 
programjai. Szombatra teljesen elromlott az idő, felhős, esős, hűvös napnak néztünk elébe, pedig aznap
ra részben hajókirándulást a Traun-tavon, részben vizes barlangokat terveztünk. A hajózást választóknak 
mégis annyi szerencséjük volt, hogy legalább az út során nem esett az eső, és a többiek is sikerrel jártak 
a Rettenbach-völgy barlangjaiban. A vasárnapra Gmundenbe tervezett városnézést a szakadó eső elmos
ta, így legalább időben érkeztünk haza.

ALPOKALJA

Társulatunk szokásos őszi hazai tanulmányútja ezúttal az Alpokaljára vezetett. Erre a térségre a barlan
gok és karsztjelenségek kevéssé jellemzőek, mégis sokak régi kívánsága volt, hogy az írottkő és környéke 
szerepeljen egyszer a programban. A 2018. október 5-7. között megrendezett programon 20 fő vett részt. 
Szállásunk a Szombathelyi Erdészeti Zrt. által szépen rendbe hozott és fenntartott Stájer Házakban volt. 
A pénteki napunk nagy része utazással telt, viszont csodálatos őszi időben maradt néhány óránk, amit 
az ország ékszerdobozaként emlegetett Kőszegen tölthettünk. Sőt a szállás elfoglalása előtt még felkeres
tük a Hét vezér-forrást is, mely nevét a hét magyar vezérről kapta, akiknek nevét kis kőtáblákon olvas
hattuk a hét kifolyó fölött. Már alkonyatban érkeztünk meg a gyönyörű bükkök és szelíd gesztenyék által 
körülvett tisztáson álló Stájer Házakhoz. Itt már várt bennünket Varga László, az Erdészet munkatársa, aki 
miután beköltöztünk, tartalmas előadást tartott a Kőszeg környéki erdőkben folyó erdőgazdálkodásról, 
majd megnézhettük az egyik épületben berendezett nagyon színvonalas kiállítást is a Kőszegi-hegység 
élővilágáról és a Stájer Házak történetéről. Varga László hajnalig is szóval tartott volna bennünket, de 
még meg kellett főzni a milánói makarónit, így elköszöntünk házigazdánktól. Az erdei iskola tanterme 
rövidesen átvette az étkező és társalgó szerepét, ahol kellemesen töltöttük az este hátralévő részét.

Második napunkat a szomszédos Ausztriában töltöttük, ahol sok magyar vonatkozású látnivalót is 
felkerestünk. Az írottkő Natúrpark, mely szép példája a két ország közötti együttműködésnek, 1997- 
ben jött létre. Nevét a határon magasodó 883 m magas írottkő csúcsról kapta. Elsőként mi is ennek meg
mászására készültünk, mely az osztrák oldalról semmi nehézséget nem jelentett. A csúcson létesített ki
látóból jó idő esetén a Balatonig is el lehet látni, de nekünk csak a pára jutott. Következő állomásunk 
Léka (Lockenhaus) vára volt. A gyönyörűen felújított lovagvár önmagában is pompás látnivaló lett volna, 
de minket a néhány évvel ezelőtt berendezett és a denevérek életét bemutató „Az éjszaka barátai” című 
kiállítás vezetett ide. A vár megismerése után végre egy valódi geológiai látványosság következett. A dél
burgenlandi Borostyánkő (Bernstein) község az Európában kizárólag itt fellelhető nemesszerpentinkö 
lelőhelyéről ismert, mely a latin serpens, azaz kígyó szóból ered. A világoszöldtöl a sötétzöld minden
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Látványos képződmények az Óriások útján (a szerző felvételei)

árnyalatáig előforduló nemesszerpentin hasonlít a kínai jáde kőhöz, de nem rokon azzal. A település fő
terén található, példamutatóan kialakított Ottó Potsch szobrászművész magánkezdeményezésével létesült 
Sziklamúzeumban megismerkedhettünk a kitermelési módokkal, és a megmunkálást követően létrejött 
ékszereket és ajándéktárgyak is megcsodálhattuk, de a táróban létesített vitrinekben az osztrák hegyek 
ásványritkaságait is megtekinthettük. A Sziklamúzeumban külön kiállítás mutatta be a balti borostyán
kő történetét, illetve Ottó Potsch nemesszerpentinből készült szobrai, valamint vas- és fémhulladékból 
készített alkotásai kaptak még az épületegyüttesben helyet. A múzeum látogatás után a település fölötti 
dombon álló Almásy várhoz igyekeztünk, melyben szálloda működik, így a kíváncsi látogatók elől zárva 
tart. Nekünk mégis sikerült egy véletlen folytán legalább annyi időre bejutni, hogy lefényképezhettük 
a kapualj falán található emléktáblát, amely a kalandos életű Almásy Lászlónak, a híres utazónak és Af- 
rika-kutatónak állít emléket. Borostyánkő után Máriafalva (Mariasdorf) következett. Itt szerettük volna 
felkeresni a település méltán híres késögótikus templomát, mely számos magyar vonatkozása révén lett 
volna érdekes számunkra. A templomot Steindl Imre vezetésével új ították fel, benne a magyar szenteket 
ábrázoló színes üvegablakok láthatók, számos berendezése a pécsi Zsolnay gyárban készült. A temp
lomhoz érve azonban éppen egy esküvő kellős közepébe csöppentünk be, így meg kellett elégednünk 
egy villámlátogatással. A nap hátralévő részében Tarcsafürdöt (Bad Tatzmanssdorf) látogattuk még meg. 
A település Burgenland legfontosabb gyógyfürdője, három gyógyforrásból nyeri vizét, melyeket a park 
kútjaiban meg is lehetett kóstolni. Többen is kijelentették, hogy ittak a glaubersós vízből, de szeren
csére senkinél nem történt semmi rendkívüli. A hatalmas parkban szelíd mókusok és madarak élnek, 
de most nem találkoztunk velük. Egy nagyon tartalmas nap után nem maradt más hátra, mint egy nagy 
meglepetésbuli Muzits Anikónak, közelgő 70. születésnapja alkalmából.

Vasárnapra véget ért a gyönyörű, napsütéses időjárás, s beköszöntött a ködös ősz. Szerencsére nem 
esett, így nekivághattunk a Bozsokról induló Óriások útja tanösvénynek, mely végre barlangokat is ígért 
nekünk. Néhányakat ugyan elcsábított a gesztenyeszedés lehetősége, de végül is mindannyian elértük 
a leglátványosabb képződményt, a Kalaposkövet, mely egy vulkáni eredetű metamorf kőzetből, a zöld
palából épült fel, s kalap alakjáról kapta a nevét. A közelben még több hasonló bizarr formájú követ talál
tunk, így az Asztal követ és a Széles követ. Köztük kisebb-nagyobb üregek, sziklaereszek is akadnak, pl. 
a Limax-barlang, melynek összhossza 13 méter. A háromnapos kirándulást a cáki műemlékpincesoron 
zártuk, ahol mindjárt fellendítettük a helyi bortermelők üzletét is, felvásárolva a teljes borkészletet. 
A hazai tanulmányutak sorában jövőre a Fertő-tó magyar és osztrák oldalára látogatunk.

Fleck Nóra
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37 ÉV A TÁRSULAT „FOGSÁGÁBAN”

Fleck Nórával, a Társulat 2018 márciusában nyugdíjba vonult ügyvezető titkárával beszélgetett 
utódja, Köblös Gabriella

Fleck Nóra 37 évig látta el a Társulat ügyvezető titkári teendőit. A kis híján négy évtized alatt elnö
kök, elnökségek váltották egymást, a szűk és kevésbé szűk esztendők során volt, hogy a munkabérre 
sem tellett. Az aranykort elvitte a rendszerváltás, a társulatból hivatali formában egyesület lett, az iroda 
több költözés után végül a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületébe települt. E sok változás közepette egy 
dolog nem változott csak: Nóra. Neve egybe forrt a Társulattal. Olyannyira, hogy amikor átvettem tőle 
a stafétát, többen megkérdezték: te leszel az új Fleck Nóra? Mert megtörtént az elképzelhetetlen, Nóra 
2018 márciusában nyugdíjba vonult. Utódja én lettem, azaz Köblös Gabriella, aki az eddigiektől eltérően 
nem teljes-, hanem részmunkaidőben látom el az ügyvezető titkári feladatokat, az első időszakban Nóra 
háttértámogatásával. (Spoiler:) A törvény lehetőséget biztosít a nyugdíj előtt 90 nappal a munkavégzés 
alóli felmentésre, amit Nóra kérésére az Elnökség jóváhagyott, így Nóra 2017 december végéig dolgo
zott. Az elmúlt 37 év kapcsán kérdeztem a kezdetekről, a munkájáról és persze magáról is.

KG: Kezdetben távol állt tőled a barlangászat, hogyan kerültél mégis közel a Társulathoz?

FN: Első munkahelyem az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal volt, ahol megismertem 
Székely Kingát, aki közel két évtizedig volt a Társulat ügyvezető titkára. O kért meg, hogy segítsek

A 2006-os aggteleki Barlangnap recepciójában, háttérben az ikonikus MKBTzászló (fotó: (Hazslinszky Tamás)
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aTársulat adminisztrációjában, mert akkor éppen nem volt, aki elvégezze a munkát. Örömmel vállalkoz
tam a feladatra. Akkor is szerdán délután volt az ún. fogadóóra, ekkor léptem be először a Kossuth téri 
kis irodába. A pici helyiséget csak akváriumnak hívtuk, mert minden fala üvegből volt, így gyakorlatilag 
az összes irodán végig lehetett látni.

KG: A szerelem is itt talált rád, Tamással a hosszú jegyesség után végül nemrég össze is házasodtatok. 
Hogyan ismerkedtél meg a férjeddel?

FN: Kinga felvilágosított, hogy a barlangászok tegezik egymást, így az első embert, akivel az irodában 
találkoztam, nyugodt szívvel én is letegeztem. Ö kissé meglepődött, én meg majdnem elájultam, amikor 
megtudtam, hogy ő nem más, mint Hazslinszky Tamás főtitkár. A munka megtetszett, s amikor pár héttel 
később a Szemlő-hegyi-barlang felfedezésének 50. évfordulóján rendezett ünnepségen Tamás megkér
dezte, dolgoznék-e a Társulatban, igent mondtam.

KG: A következő évet tehát már itt kezdted...

FN: 1980. január 16-án kezdtem el nagy lelkesedéssel és tervekkel a munkát. Ugyancsak ekkor alakult 
újjá Tamás vezetésével a Barlangtani Intézet, és mivel még nem volt irodájuk, Tamás, Kinga és Kárpát 
Jóska is a Társulatban dolgoztak. Olyan kevés volt a hely, hogy négyen már nem fértünk el, így valaki
nek mindig házon kívül akadt dolga.

KG: Mégis talán ez idő tájt volt a legélénkebb a társulati élet...

FN: Ebben az időszakban kezdődtek a nagy feltárások a Pál-völgyi-barlangban. Szerda esténként jöttek 
a Bekeysek a szenzációs új hírekkel. Ilyenkor mindig sokan gyűltünk össze, és a folyosón, mert máshol 
nem fértünk el, néztük a barlang egyre bővülő térképét.

Azután végre átköltözhettünk az Anker közbe, ahol először egy nagyobb helyiséget kaptunk, majd 
némi szerencsével egy két szobából álló iroda lehetett a Társulaté. Itt végre méltó körülmények között 
működhettünk. A belső helyiségben a falak mentén felállított, újonnan beszerzett szekrényekben sike
rült elhelyeznünk a könyvtárat, és a hosszú folyosón is rengeteg szekrényünk volt az iratok tárolására. 
A könyvtárszobában jutott hely a tárgyalónak is, ahol szerdánként mindig pezsgett az élet.

KG: A következő állomás a Fő utcai MTESZ Székház volt...

FN: Sajnos az ún. „aranykor” nem tartott sokáig, mert az épületet a MTESZ eladta egy banknak, s előbb- 
utóbb át kellett költözni a Fő utcába. A mi kis csapatunk elszántan harcolt a kiköltözés ellen, aminek 
az lett a vége, hogy a Fő utcában gyakorlatilag minden normális irodát elfoglaltak, így nekünk csak 
szétdarabolva, a folyosó két oldalán lévő helyiségekben jutott hely. Itt már nem tudtunk szerdánként 
összegyűlni, s az a csapat is lassan széthullott, akikkel annak idején olyan jól együtt tudtuk dolgozni. 
Nagyjából ekkor új fejezet is kezdődött a Társulat életében, hiszen az új egyesületi törvény értelmében 
nemcsak önállóvá, de önfenntartóvá is váltunk.

KG: Az új szervezeti struktúra nyilván rengeteg többletfeladattal is járt.

FN: Meg kellett tanulni a pályázatok felkutatását, a pályázatírást, támogatók keresését. Össze sem tud
nám számolni, de több mint harmincféle szervezethez, több száz pályázatot adtunk be, s ez a tevékeny
ig viszonylag sikeresnek bizonyult, hiszen a legnehezebb időkben is sikerült talpon maradni.

KG: És nem mellesleg egy világszínvonalú, azóta is sokat emlegetett, hatalmas rendezvényt is tető alá 
noztál...

FN: Kétévenként igyekeztünk nemzetközi konferenciákat szervezni, mert ez mindig biztos bevételi for
gásnak bizonyult. Ezek közül is kiemelkedik az 1989-ben megrendezett 10. Nemzetközi Szpeleológiai 
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Kongresszus, ami igazi csapatmunka volt. A több éves előkészülettel lebonyolított rendezvény hatalmas 
kihívás volt az akkori technikai feltételekkel, hiszen összesen egy számítógépünk volt, azt is kölcsön
kaptuk, s nem volt még sem mobiltelefon, sem internet, ami megkönnyítette volna a munkánkat. Mégis 
nagyon élveztem, bármikor belevágnék újra.

KG: Egy többszáz fős egyesület egyetlen alkalmazottjának lenni nemcsak hatalmas felelősség, rengeteg 
munka is. Hogy tudtad összeegyeztetni a családi élettel?

FN: Mint az már a beszélgetés elejéből is kiderült, Tamás kezdetektől nemcsak a főnököm volt, hanem 
a magánéletemben is a társam, később pedig a férjem, akivel remek csapatot alkottunk. Azonos volt az 
érdeklődésünk, a gondolkodásunk. Amit az irodában elkezdtünk, azt otthon folytattuk, terveztünk, szer
veztünk. Úgy gondolom, nélküle nem lettem volna az, aki vagyok, és nem tudtam volna olyan sikereket 
és eredményeket elérni, amire ma büszke vagyok. Azt mondják, minden sikeres férfi mögött ott áll egy 
nő, hát ebben az esetben ez fordítva is igaz volt.

O biztatott, hogy iratkozzam be főiskolára. Nem volt egyszerű a munka melletti tanulás, de hat na
gyon küzdelmes, ugyanakkor szép és eredményes évet töltöttem az egri Eszterházy Károly Főiskolán, 
s végül két diplomát is szereztem. Az idegenforgalmi szakmenedzser és a művelődésszervező-turizmus 
végzettségeket jól tudtam hasznosítani a munkámban is.

KG: Innen jött a tanulmányutak ötlete is?

FN: Tamással nagyon szerettünk utazni, s így az évek során rengeteg külföldi barlangkutatóval ismer
kedtünk meg, akikkel nagyon jó kapcsolatot építettünk ki, ami rengeteget segített a rendezvényszervezé
seknél, illetve később a tanulmányutak lebonyolításánál.

KG: Sok szép és érdekes helyre eljuttattad a társaságot, olyanokra is, ahol bizony nem sokan járhatnak...

FN: Először csak külföldi konferenciákra szervez
tünk buszos utakat. Később azonban úgy gondol
tuk, mutassuk meg másoknak is az általunk meg
ismert különleges helyeket, barlangokat, s persze 
fedezzünk fel számunkra is újdonságokat. Az 1992- 
es belgiumi Európai Regionális Konferenciára és 
az 1997-es svájci Szpeleológiai Kongresszusra szer
vezett utak mellett 2004-től még 50 tanulmányutat 
szerveztünk, melyeken 1108 fő vett részt.

KG: Egy egész életen át kitartottál a Társulat mel
lett. Soha nem fordult meg a fejedben, hogy valami 
egészen mást csinálj?

FN: Nyugodtan mondhatom, hogy a Társulat volt 
az életem. Néha megkísértettek más, jobb állásaján
latok is, de mindig itt maradtam, mert úgy érez
tem, ezt szeretem csinálni, itt tudom megvalósítani 
a céljaimat. Szerettem a munkában a változatossá
got, a szabadságot, a kihívásokat és a nehézségeket 
is. Számomra nem volt 8 órás munkaidő, ha kellett 
éjszaka vagy hétvégén is dolgoztam. Kiadványt gé
peltem, konferencia-fogadásra sütöttem-föztem. Összetett logisztika

(Barlangnap 2007, Tés, fotó: Hazslinszky Tamás)
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Szervezés és lebonyolítás A-tól Z-ig 
(Szakmai Napok 2007, Jósvafő, 

fotó: Hazslinszky Tamás)

És amiért az egész fáradtság megéri: a barlangok és 
a társaság 

(Barlangnap 2018, Szögliget, Milada-barlang: 
fotó: Timkó Attila)

KG: Bár kevesen láttak bele a munkádba, a hatalmas erőfeszítéseid gyümölcsét mindenki élvezhette, en
nek folyományaként a Társulat érembizottsága 2011-ben „a munkaköri kötelességen messze túlmutató, 
3 évtizedes ügyvezetői tevékenységért” Hermán Ottó, majd 2019-ben „a társulati tanulmányutak szer
vezése révén évtizedek óta kifejtett, színvonalas ismeretterjesztő tevékenységért” Papp Ferenc éremmel 
tüntetett ki.

FN: Mindkettő nagy öröm volt számomra, mert éreztem, hogy elismerik a munkámat.

Jubileumi csoportkép a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületében a volt és épp regnáló elnökökkel, főtitkárokkal, 
elnökségi tagokkal, és mind azokkal, akik sokat segítettek Nóra munkája során 

(Budapest, 2006; fotó: Izápyné Wehovszky Erzsébet)
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KG: Miért döntöttél úgy, hogy 37 év után visszavonulsz, és átadod a feladatokat másnak?

FN: 1999-ben nagy reményekkel költöztünk a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületébe, gondolván, hogy 
a barlang közelsége és a Fő utcánál kedvezőbb bérleti díj ismét felpezsdítheti a társulati életet. Ezek 
a reményeink azonban szertefoszlottak. A helyiség nem volt alkalmas a közösségi életre, így szép lassan 
elmaradtak az emberek, az állandó bérleti díj emelése miatt az anyagi helyzet egyre bizonytalanabbá 
vált. Folyamatosan fenyegetett, hogy meg kell válni a könyvtártól, ami nekem különösen kedves volt, 
hiszen nagy részét még én katalogizáltam. Ebben már nem akartam részt venni. A virtuális térben zajló 
új világ sem volt már az enyém. Tamás egészsége is meggyengült, a Solymári-ördöglyuk üzemeltetése 
során begyűjtött gerincsérve egyre inkább akadályozta a járásban, így nem is volt kérdéses számomra, 
hogy élni fogok a 40 év munka utáni nyugdíjba vonulás lehetőségével.

KG: Valójában (és a mi szerencsénkre) mégsem hagytad teljesen abba...

FN: Természetesen ennyi év után nem lehet hátat fordítani mindannak, amit szívvel-lélekkel csináltam, 
ezért is vállalok még számomra kedves feladatokat.

Csoportkép Nóra búcsúztatóján a Szemlő-hegyi-barlang feletti parkban (Budapest, 2018. fotó: Timkó Attila)

Nóra nyugdíjazása után a mai napig részt vesz a Társulati teendőkben, így a felejthetetlen tanulmány
utak, az osztrák biztosítás és a Fosszília Klub szervezésében, valamint 2019-ben, amíg én szülési szabad
ságon voltam, visszatért még egy fél évre. Én pedig nem lettem az Új Fleck Nóra, mert hát hogyan is 
lehetnék. Hogy lehetnék hirtelen az, aki MINDEN valaha volt tagunkat személyesen ismeri, akit külföl
dön mindenhol tárt karokkal, barátként várnak, akinek a kisujjában van egy Szakmai Napok megszerve
zése, és aki soha nem késlekedik a Tájékoztató kiadásával. Próbálok helytállni, de mit tehet az ember, ha 
az elődei olyan magasra tették a mércét.

Nóra népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy pályafutása többeket megihletett. Az eddigi 
két, szélesebb körben ismert költeményből az első munkásságának 25 éves jubileumára Szablyár Péter, 
míg a második pedig bő egy évtizeddel később, már egy következő generáció tollából. Ez utóbbit Hege
dűs András és Nagy Gergely Domokos Nóra nyugdíjas búcsúztatóján adták elő.
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Jubileumodra
Fleck Nórának

25 év nagy idő, s ez nem metafora, 
Ennyi idő óta él köztünk Fleck Nóra. 
Nyolcvanas évek, puha diktatúra, 
Ritkaság még akkor az osztrák sítúra.

Társulatunk akkor néhány válság nyomán 
Fénykorát élte; Barabásné után.
Kossuth-tér után Anker közi zsölye, 
A néhai emkábété oly ’ közkedvelt helye.

Más világot éltünk, a vidám barakkban, 
Gyíkhúst ettünk még a központi táborban. 
Hülyék vagyunk, de jól esik; szólt a jelszó, 
Pénzünk sosem volt, ezt állíthatom: becs ’szó!

Nehezen ugyan, de találtunk konszenzust 
Erre építve szerveztünk UlS-kongresszust. 
Jó híre azóta is járja a világot, 
Mint Cser Feri az ausztrál pusztaságot.

Pedig más világ volt, nem jártunk plázába, 
Hot-dogot sem ettünk akkor még szakmányba. 
A Szemlő-hegy se a Gyurcsányról volt ismert, 
Adamkó akkor még a Maróthyval strichelt.

Ebbe a világba állt közénk Fleck Nóra 
S lett belőle a Társulat mindent-tudója. 
Kiszolgált jó néhány főtitkárt, elnököt, 
Szervezésben ritkán mondott csütörtököt.

Párban szép az élet; tartja a mondás; 
így jött be a képbe Hazslinszky Tamás! 
Rendszerváltás ide, MKBT oda, 
A páratlan páros stabil, mint a csoda.

Mit kívánhatnék most e jeles napon, 
Egy kicsit kívülről a partvonalon.
Legyen még egyszer olyan a Társulat, 
Egéről tűnjön el a kis és nagy borulat!

Kétezer-harmincban legyünk újra együtt, 
S ne kelljen akkor pálcikával ennünk, 
Nóra fizetését ne jüanban kapja!
Dőljön az Euró apraja és nagyja!

Vezesse autóját akkor is majd Tamás 
Alkohol-szondával se érje őt sok blamázs! 
Legyen akkor is Szabolcs az elnöke 
Egy virtuális főtitkár legyen a főnöke!

Látom már lankadtok, csökken a figyelem, 
Kezdődjön a party, félre bú, fegyelem!
S hogy szövegem ne hasson, mint éter, 
Köszönt és elköszön most már Szablyár Péter.

Jósvafő, 2006. január 13.
Szablyár Péter
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Harminchét évet éltem én 
az MKBTkebelén 
kemény 
e tény.

Mikor elkezdtem hajdanán 
sokat mondogatták énrám 
vagány 
a lány.

Traviztam, s dülfereztem én 
sok barlang sáros fenekén, 
menő 
e nő.

Egy kis munka soha nem kár 
életem így lett az emká- 
bété 
lété.

A barlangok mellé — ,, mily ’Jó! ” 
jött sok adminisztráció.
Heló 
meló.

Am a civil szféra egén 
úszni nem egy sikerregény: 
szolga 
dolga.

Megmondta az irányt nékem 
az én hűséges vezérem 
Szabolcs 
a bölcs.

Pajtás sincs jobb, mint Adamkó 
fizetségem sem sok bankó... 
Drazsé 
a zsé.

És, ha szerdán néha-néha 
elmehettem szabadságra, 
kopasz 
vigasz.

Feladatot bőven oszt rám 
minden ősszel ez az osztrák 
bizti 
hiszti.

Barlangászat berkeiben
Talált reám a szerelem,
Tamás
a társ

...ulatban is besegített
Karszt és Barlang mindig kész lett 
majdnem
Vagy nem.

Am az én időm már letelt 
helyemre áll immár e telt 
kebles
Köblös.

Nincs ma karbid, s kötélhágcsó, 
Scurionnal jár a mácsó 
kemény 
legény.

Kívánom a most jövőknek
Sötét után várja őket 
a fény
S remény.

Vélhetően Budapest, 2018. szeptember
Nagy Gergely Domokos

140


