
A találkozó résztvevői

hogy nem is tudtunk mindegyiken megjelenni. Kis kiállításunkon az Archeoparkunk bemutatásán kívül 
a Nemzeti Parki védjeggyel elismert kőeszköz rekonstrukciói, valamint Alex hangszerei voltak népsze
rűek.

A jövőt tekintve megegyeztünk a jövő évi találkozóban, melyen egy hét a mostanihoz hasonló for
mában, négy nap pedig szigorúan kőkori körülmények között telne el. Természetesen szeretnénk ezen 
is részt venni.

Az új előadásommal itthon is szeretném az archeológia és az ökológia összefüggéseit népszerűsíteni, 
és már készülök arra is, hogy Albertsdorfban bővebben kifejtsem a két tudományág kevésbé ismert, de 
nagyon előre mutató kapcsolatát.

Regős József

17. NEMZETKÖZI BARLANGTANI KONGRESSZUS

A 17. Nemzetközi Barlangtani Kongresszust (Inter- 
national Congress of Speleology - ICS) az Ausztrál Bar
langász Szövetség (Australian Speleological Federation 
- ASF) szervezte 2017. július 23—27. között Sydney-ben. 
A szokásoknak megfelelően az ICS a Nemzetközi Bar
langtani Unió (Unión Intemational de Spélélogie — UIS) 
közgyűlésének első ülésével kezdődött, és a záró ese
mény a második ülés volt, így foglalva keretbe az egész 
rendezvényt.
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V

Mivel Ausztrália a barlangászok nagy többségétől távol van, a résztvevők száma is alacsonyabb volt, 
mint az előző Kongresszusokon. Összességében 481 résztvevő volt jelen (ebből 7 fő magyar), akik 
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1.1
UIS

46 országot képviseltek. A kongresszusi események központja a Penrith Panthers rögbicsapat klubháza 
volt, amely minden tekintetben megfelelt a rendezvény színvonalas lebonyolításához.

A megnyitó részeként a jelenlévők először megemlékeztek az előző Kong
resszus óta elhunyt azon barlangászokról - köztük dr. Dénes Györgyről - akik 
az UIS eddigi története során valamilyen módon meghatározó szerepet játszot
tak a szervezet életében. Ezt követően került sor Kirgizisztán és Fülöp-szige- 
tek tagfelvételére. Ezzel 56-ra bővült az UIS tagországok száma. Az alapdoku- Unión Internationale 
mentumok, köztük az Alapszabály módosítása azt a célt szolgálja, hogy az UIS de Spéléologie 
aktívabb és gyakorlatiasabb szerepet tudjon vállalni a világ barlangászainak 
életében.

A Kongresszushoz kapcsolódó írott anyagokat csak a legszükségesebb mértékben biztosították pa
píron - pl. a szervezési és program infonnációkat tartalmazó 166 oldalas Kézikönyvet - de az előadá
sokat tartalmazó két teljesértékűen megszerkesztett, összesen 860 oldalas kötetet pendrive-on adták át 
a regisztrált résztvevőknek. Ezzel nemcsak papírt takarítottak meg, hanem a résztvevők csomagjának 
súlyát is csökkentették, így a zömmel repülővel érkezőknek ez különösen előnyös volt. A szerkesztési 
hibák kiküszöbölését, illetve a későn beküldött előadásokat is tartalmazó kongresszusi kötetek második, 
javított kiadása az UIS honlapjáról (http://www.uis-speleo.org) letölthető.
Összességében a 3 plenáris előadást követően 21 szekcióban közel 250 előadás hangzott el. A 60 poszter 
bemutatónak a főépület mellett felállított hatalmas sátor adott helyet. A magyar szerzők, illetve magyar 
szerző részvételével megtartott előadások a következők voltak:
• Eszterhás István, Szentes György: Adalékok a magyarországi nemkarsztos barlangok kutatástörténe

téhez
• Hegedűs Gyula: Barlangászok a barlangászokért - az UIS CRC tevékenysége az elmúlt 50 évben
• Novosel, Ubertino, Dennstedt, Vlaykova. Baksic, Auer, Allwright, Hegedűs, Djonlagic, Neageli, Merela, 

Zakrajsek: Az Európai Barlangi Mentő Szövetség, mint ernyő szervezet
• Leél-Ossy Szabolcs, Stieber József: Különleges szén-dioxid értékek egy alsó-felső kijárattal rendelke

ző magyar barlangban
• Surányi, Molnár, Barnaföldi, Hamar, Oláh, Varga: Üregkutatás és 3D sűrűség térképezés müon to

mográfiával
A Kongresszus záró eseményeinek részeként került megtartásra az UIS közgyűlésének második ré

sze. Itt került sor a 18. ICS helyszínének eldöntésére. Ennek eredményeként elfogadásra került, hogy 
2021-ben Lyonban (Franciaország) legyen a következő Kongresszus.

Ugyancsak ekkor került sor az UIS következő 4 évi vezetőségének megválasztására. A szavazás ered
ményeként az UIS 2017-2021 évi időszakra megválasztott vezetősége:

elnök: George VENI (USA)
alelnökök: Efrain MERCADO (Puerto Rico)

Zdenék MOTYCKA (Cseh Köztársaság) 
főtitkár: Fadi NADER (Libanon)
gazd. vez.: Nadja ZUPÁN HAJNA (Szlovénia) 
titkárok: Baerbel VOGEL (Németország)

Bemard CHIROL (Franciaország) 
HEGEDŰS Gyula (Magyarország) 
Mladen GARASIC (Horvátország) 
Nivaldo COLZATO (Brazília) 
Satoshi GOTO (Japán) 
Tim MOULDS (Ausztrália)
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Az új vezetőség következő négy évre vonatkozó tervei között kiemelt helyen szerepel a Barlangok 
és a Karszt Nemzetközi Évé”-nek 2021-i megrendezése (Intemational Year of Caves and Karst - IYCK 
2021).

A Kongresszus eseménysorát lezáró banketten került sor a szokásos szpeleo-olimpia ügyességi ver
seny, a képzőművészeti, a fotó és a térképkiállítás díjazottjainak kihirdetésére és a díjak átadására. A ban
kett kulturális eseményeit színesítette az UIS leköszönő elnökének, a dél-koreai Kyung-Sik Voo-nak gitár 
játéka és éneke, melyhez a jelenlévők is csatlakoztak. Az UIS zászlajának levonásával és a következő ICS 
szervezőinek történő átadásával véget ért a 17. ICS.

Ezúton is köszönöm a Magyar Barlangi Mentőszolgálat támogatását, amely nagyban hozzájárult ah
hoz, hogy részt vehettem a Kongresszuson.

Hegedűs Gyula
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