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BAGAMÉRI BÉLA 
Kolozsvár, 1922. augusztus 22– Kolozsvár,  2013. július 29. 

 

 

 
Bagaméri Béla 1940-ben került kapcsolatba az Erdélyi Kárpát Egyesülettel. Elvé-

gezte Rotaridesz István EKTE titkár barlangász csoportvezető túravezetői tanfo-
lyamát, ahol megismerkedett a barlangjárással és barlangkutatással. Lelkes termé-
szetjáróként minden szabadidejében túrázik és a barlangok rejtélyes világát járja. 

1957. április 7-én Vársonkolyos határában a Sebes-Körös völgyében egy öreg 
bányász útmutatása alapján rátalál egy szűk szelelő lyukra, amit a helyiek Szelek 
odújának neveztek. Hosszas erőfeszítés után bepréseli magát, és felfedezi a Szelek-
barlangját, mely napjainkban a Kárpát-medence leghosszabb barlangja, több mint 50 
km feltárt járatrendszerével. 

1961-ben dr. Dan Coman és Tóth Kálmánnal közösen írt könyvet a Szelek-
barlangja címmel, mely Bukarestben jelent meg.  

1966-ban kezdeményezésére, megalakítják a Kolozsvári Amatőr Barlangkutató 
Egyesületet, melynek elnökévé választják. 

1967-ben Budapesti ÉKME barlangkutatók felveszik a kapcsolatot a kolozsvári 
barlangkutatókkal, melynek eredményeként a 70-es évektől kezdve számos Bagaméri 
által vezetett barlangkutató expedíció és tábor résztvevői az anyaországi barlang-
kutatók a Király-erdőben és a Bihar-hegységben. 

1970-ben a Dácia Könyvkiadó Orbán Ferenc tollából megjelentette a „Kockázat 
napjai” című könyvet, mely a Kolozsvári Barlangász Kör Bagaméri által vezetett egyik 
expedíciójának izgalmas történetének leírása. 

Több mint kétszáz barlangfeltárást vezet és irányít a térségben. Legemlékeze-
tesebb feltárt barlangok a Vigyázó-hegy alatti Fehér köveknél lévő montmilch-el borí-
tott Virfuras-barlang, Balogh Ernő-barlang, Monolui-jégbarlang és a Hidak völgyének 
sok bejáratú barlangja. 

A Király-erdőben a mi Béke-barlangunkhoz hasonló Ponorás-barlang mellett a 
Berna-zsombolyt és a Toaja-barlangot, valamint a Tutajos-barlangot említem meg, 
valamint az 1973-ban a Jád-völgyében feltárt Pobráz-zsombolyt, amely feltárása ide-
jén Románia legmélyebb barlangja volt. Béla bátyánk vezetett tábort a Misid völ-
gyében, Rosián, Brátkán, Dámoson és sok csodálatos karsztvidéken. Elválasztha-
tatlan volt az árnyas zöld erdőktől és a csalfa víznyelőktől. 

1997-ban a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteleti tagjának 
választották. 

1998-ban teljesült nagy vágya, Kolozsváron megjelent Lámpafényben a 
barlangvilág című könyve, melyet Márton Ilonával írt. Könyve barlangi felfedezéseit 
összegzi kalandos formában. Számunkra megtiszteltetés, hogy sok magyarországi 
hajdani kutatótársa is szerepel ebben az írásban. 

2007-ben Sonkolyoson, a Szelek barlangja felfedezésének 50. évfordulóján a 
Társulat Vass Imre éremmel tüntette ki, melyben az Erdélyben folyó magas szintű 
barlangkutatást is elismerte. Ugyanekkor jelent meg többek tollából a Szelek barlangja 
50 év című színvonalas, sok szép fényképpel illusztrált fotóalbum is. 
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2012 őszén Kolozsváron a magyar konzulátuson átvehette a Magyar Köztársaság 

Lovagkeresztje állami kitüntetést, melyet a köztársasági elnök nevében a kolozsvári 
konzul nyújtott át Béla bátyánknak. 

Béla bátyám búcsúzunk tőled a budapesti barlangkutató barátaid nevében. Te 
most megtértél halhatatlan kutatótársaidhoz: Egri Laci, Kőmíves Emil, Csoltkó Lajos, 
Kerekes Karcsi, Daubner László, Fábián Sándor, Técsi Péter és Nagy István közé, 
kikkel annyi hősies kalandot hajtottál végre. 

Nem feledjük soha el, mikor a barlangok hűvös patakjában hosszú szárú csiz-
mában ott lépkedtél velünk, vagy amikor hágcsón ereszkedtünk társaságodban. 

Isten veled Béla bátyánk! 
A magyar barlangkutató társaid nevében: 

Adamkó Péter 

 

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 
 

 ELŐADÁSOK  

a Szemlő-hegyi-barlang előadótermében 
 
Szeptember 18. (szerda) 18 óra 
Rácz Zoltán: A klímaváltozásról hisztéria nélkül 

A klímaváltozásról sokat hallani, a téma szakértői azonban ritkán szólalnak meg. 
Rácz Zoltán a statisztikus fizika szakértője, évek óta foglalkozik a klímaváltozás kér-
déskörével is. Az előadásban érdekesen és közérthető módon világítja meg napjaink 
egyik legtöbbet vitatott környezeti problémáját. 
 
 

RENDEZVÉNYEK 
 

 
DR. DÉNES GYÖRGY 90 ÉVES 

a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya, a Magyar Karszt- és 
Barlangkutató Társulat, a Meteor Természetbarát Egyesület és a Barlangi Mentő-
szolgálat közös rendezésében. 

Időpont: 2013. szeptember 16. 14 órától 
Helyszín: volt Magyar Állami Földtani Intézet Díszterme.  
A rendezvény keretében barátok és kutatótársak idézik fel az ünnepelt életútjának 

legemlékezetesebb állomásait.  
A köszöntések után baráti beszélgetés lesz. 

 
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők. 
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BÜKKI SZAKMAI TANULMÁNYÚT 

2013. október 11–13. 
Előzetes program : 
Péntek: szilvásváradi archeo-park, Szalajka-völgy (források, barlangok), gyalogtúra.  
Szombat: overállos túra a Hajnóczy-barlangban, a kora esti órákban denevérhálózási 

bemutató.  
Vasárnap: szomolyai kaptárkövek, Suba-lyuk, cserépfalui Suba-lyuk Múzeum, Lilla-

füreden az Anna-barlang új LED-es világításának megtekintése. 
Szakmai kísérők: Ferenczy Gergely és Gombkötő Péter a Bükki Nemzeti Park munka-

társai, Regős József. 
Utazás : közös busszal péntek reggel Egerből a vasárnap esti miskolci program-
zárásig. Egerig, ill. Miskolcról utazás egyénileg. 
Szállás : Pazsag erdészházban 3, illetve 4 ágyas szobákban, vezetékes víz és für-
dőszoba van, áram este 7–10 között – 3000 Ft/fő/nap, összesen 6000 Ft. 
Ellátás : pénteken és szombaton este közös meleg vacsora, egyébként önellátás. 
Költségek :  
Részvételi díj és autóbuszköltség: 6500–8500 Ft, a jelentkezők számától függően.  
Jelentkezés:  szeptember 18-ig 5000 Ft el őleg befizetésével a Titkárságon . 
 

BARLANGKUTATÓK SZAKMAI TALÁLKOZÓJA 
 

2013. november 9–10. Szeged 

Az idei rendezvényt a Szegedi Tudományegyetemen tartjuk a Természeti Földrajzi 
és Geoinformatikai Tanszéken,  Egyetem u. 2–6. 

A részletes program (előadások, vetítések beosztása, időpontja, helyszíne) a 
Tájékoztató november–december havi számában, illetve a rendezvény honlapján 
(http://szkbe.hu/szakmainapok/) és a Facebookon 
(https://www.facebook.com/groups/szakmai.napok2013/) is megjelenik. 
Jelentkezés: 
Kérjük a rendezvényen előadással, vetítéssel vagy hallgatóként részt venni kívánókat, hogy 
a szervezés érdekében a honlapon legkésőbb október 1-ig szíveskedjenek regisztrálni. 
Részvételi díj:  3500 Ft, MKBT tagoknak kedvezménnyel 1800 Ft (mely a szombat esti 
zsíros kenyér partit is magába foglalja. Az esti szórakozást a Speleo Band  biztosítja. 
Szálláslehet őségek: 
Tekintettel arra, hogy Szegeden a kollégiumi szálláshelyek száma rendkívül kor-
látozott, a rendezvény honlapján megadjuk azokat a lehetséges szálláshelyeket, ahol 
a szállásfoglalást egyénileg  minél hamarabb intézni lehet. 
– Teleki Blanka kollégium: http://www.telekikollegium.hu/index.php/szallas.html 
– További információk a szállásokról: http://szkbe.hu/szakmainapok/ 
Étkezési lehet őségek: szervezés alatt, a Béke Tanszék biztosít számunkra szom-
batra és vasárnapra ebédet.(1 ebéd várható ára 850 Ft/fő) 

További kérdéseket  az alábbi e-mail címre várjuk: szakmai.napok2013@gmail.com  

Szervezők 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
 

 
TÁMOGATÓINK 

      Börcsök Péter               3000 Ft 
      Dr. Szentes György      5000 Ft 

Dr. Gaál Lajos      1000 Ft 
Kollár K. Attila       5000 Ft 

név nélkül 40 000 Ft 
 

Támogatóink nagylelkű adományait szívből köszönjük. 
 

FIGYELEM 
 

Felhívjuk a Cholnoky  Jenő Karszt- és Barlangkutatási pályázaton  részt venni 
kívánó csoportokat, egyéni kutatókat, hogy a pályázat beadási határideje  
szeptember 30.  A pályázat részletes kiírása a Tájékoztató ez év május-júniusi szá-
mának 9. oldalán olvasható. 

 

BESZÁMOLÓK, RÖVID CKIKKEK 
 

BARLANGKUTATÓ  TÁBOR  A  VAJDAVÁR  LÁBÁNÁL 
Borsodnádasd, 2013. július 5–10. 

 
Az idén már a 27. Vulkánszpeleológiai Tábort rendeztük meg. Ez alkalommal a 

sokak által ismeretlen Vajdavár-vidék keleti részét vizsgáltuk át. Nehezen sikerült tá-
borhelyet találni, de végül is a lehető legjobb megoldás nyílt meg előttünk. Az alig ismert 
vidéken szállás- és táborhelyet is nehéz találni. Egy már felépített jurtatábort béreltünk ki 
Borsodnádasdtól 3 km-re, a Remete-völgyben. Az előkészítő tevékenység elhúzódása 
miatt meghirdetni sem tudtuk a tábort (csupán e-maileket küldtünk a számításba vehető 
személyeknek), de ennek ellenére is szép számmal jöttünk össze: 15 kutató, ezek 7 
gyermeke és 9 különféle segítő látogató.  

Fő célunk a Vajdavár legendákban említett felszín alatti erődítmény-rendsze-
rének megtalálása volt. Ez eddig nem sikerült. Csupán „előtanulmányokat” végez-
tünk. A háromszori ostromlás során pontosan bemértük a Vajdavár hegyének föld-
rajzi helyzetét, az ott található sáncok méretét. Igyekeztünk minél részletesebben 
megvizsgálni a hegy déli, meredek oldalát. Bontást végeztünk a legendák szerinti 
legoptimálisabb helyen. A feltételezett üregrendszer csak nem adta meg magát. A 
mért feszíni adatokon túl a helyiektől újabb legendákat is hallottunk és megmu-
tatták a Vajdaváron talált néhány rozsdamarta fegyver, patkó és egyéb eszköz 
maradványát, valamint az 1200-as évek elején vert ezüstpénzeket. Ezeket termé- 
szetesen mind lefényképeztük. 
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Esti hangulat a jurtatáborban 

A tikkasztó hőségben több-kevesebb sikerrel 
bejártunk hat, sziklafalakat is tartalmazó hegyet. – 
E tájon, a Vajdavár-vidéken hegyekről, hegységről 
beszélünk,  még akkor is, ha a turistatérképek Ózd- 

A Kiskő-eresz Tarnaleleszen 

Pétervásárai-dombságnak nevezik. Akik ezt a térképre írták, bizonyára még soha nem 
voltak e vidéken, ahol a legmagasabb Ökör-hegy 542 m, a Vajdavár hegye is 530 m, 
és tetemes szintkülönbségek, 80–120 m-es sziklafalak vannak. – E vidék keleti 
hegyeiben találtunk és megvizsgáltunk négy újabb homokkő-barlangot és megláto-
gattunk néhány korábban ismertté vált üreget. Az idei barlangkataszterező tevé-
kenységgel együtt már 19 természetes barlang és 10 mesterséges üreg vált ismertté 
a Vajdavár-vidéken. 

Eszterhás István 

 

 
 

16. NEMZETKÖZI 
BARLANGTANI 
KONGRESSZUS 

 

 
 

A Nemzetközi Barlangtani Unió (Union Internationale de Spéléologie – UIS) Cseh-
ország második legjelentősebb városában, Brnoban tartotta 16. Kongresszusát 2013. 
július  21–28. között.  A  négy évenként sorra kerülő,  és  jelen  esetben is kitűnően meg- 
szervezett esemény az 1928-ban megnyitott, Európa legnagyobb ilyen jellegű építmény-
együttesei közé tartozó Brnoi Kiállítóközpont területén került megrendezésre. 

7 

 
A rendezők már július 20-tól fogadták az érkezőket. A végső összesítés szerint 61 

országból érkezett 1007 regisztrált résztvevője volt az eseménynek. Természetesen 
számosan – elsősorban a rendező ország barlangászai – vettek részt regisztráció nél-
kül is a programokon. Legnépesebb küldöttséggel az Amerikai Egyesült Államok kép-
viseltette magát (142 fő), amely még a rendező országból érkezők számát (94 fő) is 
meghaladta. A magyar barlangkutatást 17 fő képviselte. 

Még a megnyitó ünnepség előtt tartotta első ülését a Közgyűlés. Számos technikai jellegű 
napirendi ponton kívül itt került sor többek között az UIS Etikai Kódjára tett javaslat elő-
terjesztésére, a 24 szakbizottság beszámolójára, a következő kongresszus megszervezésére 
jelentkező város, valamint az UIS tagságra újonnan jelentkező országok bemutatkozására. Az 
itt elhangzott javaslatokról a Kongresszus egyik utolsó eseményeként megtartott második Köz-
gyűlés hozta meg a döntéseket. Ezek közül a leglényegesebbek a következők: 

• újonnan felvett tagországok: Honduras, Irán, Mongólia; 
• korábban megszűnt tagságú, újra felvett országok: Algéria, Kolumbia, Török-

ország, Vietnam; 
• a következő, 17. Kongresszus helyszíne 2017-ben Sydney (Ausztrália); 
• az UIS 2013–2017 évi időszakra megválasztott vezetősége: 

o elnök:          Kyung Sik WOO (Koreai Köztársaság) 
o alelnökök:   George VENI (USA) 

�      Efrain MERCADO (Puerto Rico) 
o főtitkár:        Fadi NADER (Libanon) 
o titkárok:       Christian DODELIN (Franciaország) 

�      Jean Pierre BARTHOLEYNS (Belgium) 
�      Nadja ZUPAN HAJNA (Szlovénia) 
�      Giovanni BADINO (Olaszország) 
�      Stan FLAVEL (Ausztrália) 
�      Nivaldo COLZATO (Brazília) 
�      Zdeněk MOTYČKA (Cseh Köztársaság) 
�      Mladen GARAŠIĆ (Horvátország) 

 

Egyidejűleg a Köz-
gyűlés a korábbi elnö-
köt, Andrew EAVIS-t 
(Egyesült Királyság) 
tiszteleti elnöknek vá-
lasztotta. 

Az elmúlt évtize-
dekben kialakult az a 
gyakorlat, hogy ami-
kor egy Európától tá-
voli helyszínen kerül 
megrendezésre a so-
ron következő Kong-
resszus, akkor a meg-
előző évben egy eu-
rópai helyszínen regi-   
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onális kongresszuson találkozik az itteni barlangász közösség. Ennek megfelelően az 
5. Európai Barlangtani Kongresszus megszervezésére a Brit Barlangász Társulat 
(British Caving Association) az Európai Barlangkutató Szövetséggel (European Spele-
ological Federation) közösen vállalkozott. A Kongresszus tervezett időpontja 2016. 
augusztusa, helyszíne pedig az Egyesült Királyságban található Yorkshire Dales Nem-
zeti Park, az ország egyik legjelentősebb karsztvidéke lesz. 

A mostani Kongresszus programja keretében üléseztek az UIS szakbizottságai, az 
egyes földrajzi régiók területi szövetségei, bemutatták műveiket a barlangi, illetve 
barlangász témákat feldolgozó művészek. Ugyancsak bemutatott műveikkel vetél-
kedtek a térképészek, a fényképészek és a video, illetve mozgókép felvételeket ké-
szítők. Külön kategóriában mérték össze tudásukat a három dimenziós alkotások 
készítői. A SpeleOlimpia keretében a sport-barlangászok versenyeztek kötél- és hág-
csómászásban, valamint a teherautó gumikból kialakított akadálypálya időre történő 
leküzdésében. 

A tudományos program szekcióüléseken és poszterbemutatón keresztül zajlott. 
Összességében egy 3 előadásból álló plenáris ülés, valamint 15 szekcióban 241 
előadás – ezen belül 8 előadás magyar szerzőktől – és 74 poszter bemutató adott 
számot az elmúlt évek kutatási eredményeiről. 

Az UIS Kongresszusok elmaradhatatlan része egy kirándulás, amely ez alkalom-
mal a Morva-karsztra vezetett. Ennek keretében a résztvevők ellátogathattak a Punk-
va-barlanghoz, illetve a Sloup-Šošůvi-barlanghoz és a 168 méter mély Macocha-sza-
kadékhoz. 

 
Szpeleobazár 
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A Kongresszus kezdő napja egybe esett a Cseh Nemzeti Ünneppel, így a nyitó 

fogadás ennek jegyében zajlott. A záró fogadáson került sor a szervezők munkájának 
megköszönésére, valamint a különböző díjak átadására. 

Utolsó hivatalos aktusként Pavel Bosák, a 16. Kongresszus elnöke és Zdeněk 
Motyčka, a Cseh Barlangkutató Társulat elnöke levonta az UIS zászlaját és átadták 
Stan Flavelnek a következő, 17. Kongresszus képviselőjének. 

 
Találkozunk Sydneyben, 2017-ben! 

Hegedűs Gyula 

 
BESZÁMOLÓ A MAGYARORSZÁGI EL Ő- ÉS 

UTÓKIRÁNDULÁSOKRÓL 
 

Budapest 
 

A XVI. Világkonferenciához kacsolódva tartottuk meg a budapesti termálkarsztos 
barlangokban az egyik előkirándulást VII. 17–20 között. A 15 meghirdetett hely betelt, 
de valaki visszamondta, ill. egy fő közvetlenül az indulás előtt sérült meg, így 13 
vendégünk volt (Brazíliától Svédországig). 

A résztvevők a kapott engedélyeknek megfelelően a Ferenc-hegyi-barlang régi 
részét tekintették meg, a Pál-völgyi-barlangban a Nagy-körön voltak, Mátyás-hegyi-
barlangban az Óriások útján és a Színház-teremben túráztak, a József-hegyi-bar-
langban pedig a Kinizsi-pályaudvart és a Fagylaltos-folyosót járhatták be. Megnézték 
a Szemlő-hegyi-barlang kivilágított szakaszát és a Sziklakórházat is. Esténként 
főztünk, sütöttünk (Leél-Őssy Szabolcs volt a szakács) – a visszajelzések szerint 
nagyon elégedettek voltak mindennel. A végén mikrobusszal szállítottuk át a 
résztvevőket Brnoba. 

A túrákat Fleck Nóra, Hazslinszky Tamás, Laufer Csaba, Leél-Őssy Szabolcs és 
Zsolt, Polyák Ágnes, Regős Szilárd, valmint Zentay Zoltán vezették. Köszönet a 
közreműködésért! 

 
Aggtelek 

Brnóban július 28-án véget ért a konferencia. 29-én reggel egy mikrobusszal 
szállították át a 18 résztvevőt (akik Ausztráliából, Kínából, Brazíliából és Európa 
számos országából érkeztek) Aggtelekre. Első napon a hosszú út miatt csak a Vass 
Imre-barlang kivilágított szakaszára volt idő, de második nap hosszútúrát csináltunk a 
Baradlában. A többség a Retek-ágba is bemerészkedett, de akik nem hoztak csizmát, 
egyenesen a jósvafői kijárathoz mentek. Velünk tartott a leghíresebb kínai karszt-
kutató, a 80 éven felüli Daoxian professzor is a feleségével. Ők csak a két kivilágított 
szakaszt járták be. 

Harmadik nap a professzort és feleségét Szlovákiába vittük a Matlárházi- 
(Ochtina), a Gombaszögi- és a Domica-barlangokba. A többiek két hazai barlangtúra 
közül választhattak: egyik részük a Meteor-barlangba ment, másik részük a pedig 
(akik készültek vertikális barlangokhoz megfelelő felszereléssel, és ahhoz szükséges 
tudással is rendelkeztek) a Baglyokban és az Almási-zsombolyban volt. Néhányan ek- 
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kor már nem kívántak barlangba menni, ők felszíni sétát tettek a Baradla víznyelői, a 
környék tavai és kilátópontjai között. 

Utolsó nap még megnéztük Esztramoson a Rákóczi I. sz. barlangot. 
A szállás a nemzeti park Kövirózsa panziójában volt, amit kedvezményes áron 

bocsátottak rendelkezésünkre (ezért ezúton is köszönetet mondunk). A résztvevők 
esténként meleg vacsorát kaptak (a szakács itt is Leél-Őssy Szabolcs volt). A túra 
után mikrobusszal szállítottuk a résztvevőket Budapestre. 

A csoport tagjai nagy elismeréssel adóztak a környék barlangjai iránt, és nagyon 
köszönték a szervezést. A túrákat Dolgos Miklós, Fleck Nóra, Leél-Őssy Szabolcs és 
Zsolt, ill. Timkó Attila vezették. Őket is köszönet illeti! 

Dr. Leél-Őssy Szabolcs 

 
ERDÉLYBEN JÁRT A TÁRSULAT 

2013. augusztus 16–20. között 34 résztvevővel ötnapos szakmai tanulmányúton 
jártunk Erdélyben. Főhadiszállásunk Torockón, a falu szélén található Gyopár panzió 
és kemping volt, ahol kétszemélyes faházakban laktunk. 

 

Odafelé csak a Farcu-barlang felkeresé-
se szerepelt a programban, melyet véletlenül 
fedeztek fel 1987-ben, amikor a közeli bauxit-
bányába szellőzőnyílást robbantottak. A mind-
össze 250 m hosszan kiépített barlang tavaly 
óta látogatható és helyenként rendkívül szép 
ágas-bogas kristályok láthatóak benne. Mivel 
sokan voltunk, csak két csoportban mehet-
tünk be, így időben jelentősen megcsúsz-
tunk. Tetézte még a késést, hogy az útviszo-
nyok miatt gyakorlatilag sok helyen alig 50 
km-es sebességgel tudtunk csak haladni, s még 
a rendőr is félreállított minket. Végül is az este 7 
órára tervezett érkezésből 10 óra lett (helyi 11 
óra), s a háziasszony már türelmetlenül várt 
bennünket a vacsorával, hiszen a társaság 
több, mint kétharmada félpanziós ellátást igé-
nyelt. Azért arra még volt idő, hogy a magunkkal 
hozott tortával felköszöntsük az éppen 11. 
születésnapját ünneplő Nagy Bencét.  

Utunk második napján Nagyenyed felé vet- 

A Farcu-barlang szimbóluma, a Pillangó 
(H. T. felvétele) 

tük az irányt, s először rövid időre megálltunk az impozáns, helyenként a 250 méteres 
magasságot is elérő Kőközi-szoros sziklafalai között. Sajnos annyi időnk nem volt, 
hogy megkeressük a nagyenyedi diákoknak menedéket nyújtó barlangot. Majd rövid 
nagyenyedi vásárlás után folytattuk utunkat a remetei szoros irányába. Parkolásra a 
remetei turistaszállás volt megadva, de mi igyekeztünk minél közelebb jutni a látvá-
nyosság belsejéhez. A leírások alapján tudtuk, hogy helyenként vízben gázolva, he-
lyenként a falakon elhelyezett kötelek és kampók segítségével haladhatunk majd elő-
re, így sokan már eleve gumicsizmában vágtak neki a túrának. Az út eleinte kisebb 
barlangok és hatalmas lezuhant szikladarabok mellett vezetett, majd elértünk ahhoz a 
helyhez,  ahonnan már látszott a Portál, egy valamikori beszakadt barlang megmaradt  
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A Remete-szorosban (Kraus Sándor felvételei) 
 

bejárata. Innen a szoros összeszűkült, s elég 
sportossá vált a továbbhaladás. A falakon telje-
sen új drótkötelek segítették a mászást, de vol-
tak, akik eleve a patakmederben gázolva halad-
tak előre,  szerencsére most nem volt túl magas 

a vízszint. 
Akik végigjárták a szurdokot, igazi via ferrata élményt szerezhettek. Visszafelé 

még megálltunk a szoros bejáratánál épült hatalmas kolostornál, de a Torockóra 
tervezett sétát már másnapra kellett halasztani. 
 

 

Harmadik napunkon a szál-
lásunk és Torockó fölött maga-
sodó, 1129 m magas Székely-kő 
megmászását vettük célba. Még 
indulás előtt olyan hírek érkeztek, 
hogy ég a hegy, s esetleg meg-
hiúsul a megmászása, de mi már 
csak a nagy, feketére égett ré-
szeket találtuk a hegyen. A társa-
ság több csoportra oszlott, a leg-
erősebb csapat a csúcsmászás 
után a gerincen átkelt Torockó-
szentgyörgyre, majd az ottani 
várromot is felkeresve busszal 
jött vissza Torockóra. A többiek a 
csúcsmászás után előbb-utóbb a   
Forrás Borozóban gyűltek össze, 

Torockó a felette emelkedő Székelykővel  
(H. T. felvétele) 

ahol a hideg sörök mellé a helyi értékek gyűjtője, egy Torockóról szóló könyv szerzője: 
Balogh Szabolcs kiállította az érdeklődők számára a csúcs megmászását igazoló 
oklevelet. (Csak később tudtuk meg, hogy a tanulmányútunk egyik pécsi résztvevője 
írta a Székelykőről azt a verset, mely a borozó falán volt olvasható, s így megvolt a 
személyes kapcsolat, mely lehetővé tette, hogy a búcsúpartyt utolsó este a borozóban 
tarthassuk. De ne menjünk a dolgok elébe.) 
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Ezután kellemes sétát tettünk a szépen 
felújított faluban, s még arra is volt idő, hogy a 
református templomban belehallgassunk egy 
mezőtúri kórus hangverseny előtti próbájába. 
Sajnos hiába marasztaltak, menni kellett ha-
za, mert várt a vacsora. 

Negyedik napunkon a Szolcsvai-búvópa-
tak barlangjának bejárását terveztük. Elő-
zetesen meg is kértük rá az engedélyt, mely-
ben arról nem tettek említést, hogy kulcs is 
szükséges a bejutáshoz. Szerencsére éppen 
a bejáratnál lévő háznál találtuk a barlangot 
kutató csoport vezetőjét, aki  gondosan tanul-
mányozta az engedélyt és beengedte csopor-
tunkat a barlangba. Sajnos a korábban léte-
sített hidak és kapaszkodók már régen tönk-
rementek, így a bejáratnál helyenként mellig 
érrő vízzel szembesült a társaság. Ez meg is 
rostálta a résztvevőket, de a benti élmény 
kárpótolta azokat, akik vállalták a barlang 
bejárását. 

Akik nem túráztak a barlangban, felkapasz- 

Készülődés a Szolcsvai-búvópatak 
bejárásához (H. T. felvétele) 

kodtak a barlang víznyelőjéhez, mely rendkívül látványos volt még úgy is, hogy alig 
folyt víz a patakból a barlangba, s a vízesés sem működött. 

Miután újra összeverődött a csapat, még megpróbáltuk megkeresni a Podsága idő-
szakos forrást, de a nem megfelelő leírás és tájékoztatás hiányában ez nem járt ered-
ménnyel. Így is igyekezni kellett haza, hogy vacsora után átmenjünk a búcsúestére. 

Sajnos a két ország közötti óraeltolódásból többször is kellemetlenségek adódtak, 
többek között a borozóban is, mert egy órával korábbra vártak bennünket, s mivel 
nem jöttünk, egy másik társaságnak adták oda a belső helyiséget. Ez azonban minket 
nem zavart, a jó nagyenyedi bor megtette a hatását, s hamar dalra fakadt a társaság. 
Balogh Szabolcs mondta is, hogy öt éve nem volt ilyen csapat nála, s addig marad-
hatunk, ameddig csak akarunk. Nekünk azonban másnap korán indulni kellett, így fél 
11 tájban elbúcsúztunk, s hazaindultunk. 

Utolsó napunkon a tordai sóbányát látogattuk meg. A jelenlegi kiépítéssel a bánya 
elvesztette a korábbi sejtelmes hangulatát, viszont a mostani megvilágításnál jobban 
érvényesülnek a sóképződmények, s a látványos formák. A látogatást ajánlatos hét-
köznapra és minél korábbra időzíteni, mert rengetegen vannak, s a liftben is mind-
össze 7 ember fél el egyszerre. Másfél órát töltöttünk lent, mert még várt a haza-
vezető hosszú és gyötrelmes út.  

A Bihar és a Királyerdő közelében haladva, egyre több régi emlék idéződött föl 
azokban, akik már jártak itt. A környéket nem ismerők pedig azt kérték, hogy ők is 
hadd részesüljenek ezekben az élményekben, így kezd körvonalazódni egy jövő évi 
látogatás a Pádisra.  

Fleck Nóra 
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HÍREK, HIRDETMÉNYEK 
 

JÖVŐ ÉVI MKBT TÚRATERVEK 
Csehország  – a Morva-karszttól északra található, elsősorban idegenforgalmi (6–7 
db) barlangok, Prága és Világörökség helyszínek – várhatóan 2014 május második 
felében. 
 

Horvátország , Isztriai-félsziget – idegenforgalmi és overállos barlangok, szurdokok, 
szigetek és ékszerdoboz települések – várhatóan 2014 júliusában. 
 

7. EuroSpeleo Forum  – 2014. szeptember 5–7. Herkulesfürdő, Románia 
A rendezvény a Vaskapu Természeti Park területén, a Mehádiai-hegységben kerül 
megrendezésre. 
Látnivalók: többek között Topolniţa-Epuran-barlangrendszer (22 km), Cloşani-barlang, 
Bulba-Ponoarele-barlangrendszer, Muierii-barlang (barlangi medve és őslénytani lele-
tek) és számos érdekes felszíni látnivaló, mint kőhíd, mészkő-járda, szurdokok, víz-
nyelők stb.  
A rendezvény részvételi díja (még nincs megállapítva) az előzetes tervek szerint 
magában foglalja a sátras szállást és a záróbankettet. Részletek rövidesen várhatóak. 
 

Románia  – hosszú hétvége a Bihar-hegységben (Pádis és környéke). 

 
 

 
 

MEGJELENT 
 

a Karszt és Barlang 2011. évi I–II. száma, 
melyet a 2011. évi tagdíjat rendezett tagjaink 
kapnak meg. Kérjük a csoportvezetőket és 
egyéni tagjainkat, hogy a magas postaköltségek 
miatt a kiadványokat lehetőség szerint sze-
mélyesen vegyék át a Társulat Titkárságán. 

 

 

 

 
 



14 

 
A 16. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszuson elhangzott előadásokat tartal-

mazó 3 kötet a kongresszus kezdetére megjelent. A Társulat könyvtára számára a 3 
kötetet a rendezők rendelkezésre bocsájtották. A regisztrált résztvevők a kötetek 
anyagát pendriven kapták meg.  
 

   
 

Az A/3 formátumú, színvonalas kiállítású kötetek szekciók szerint tartalmazzák az 
előadásokat, esetenként azok összefoglalóját. 

A 453 oldalas 1. kötet 103 előadást (köztük 4 magyar), az 507 oldalas 2. kötet 112 
előadást (köztük 3 magyar), a  499 oldalas 3. kötet 101 előadást (köztük 3 magyar) 
tartalmaz. 

 
FÖLD ALATTI TEREK TELJES  

KÖRŰ HASZNOSÍTÁSA ÉS VÉDELME  
NEMZETKÖZI KONFERENCIA A KUNGURI-JÉGBARLANG  
FELFEDEZÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

2014. május 26–31. 

A konferencia programjában 3 napon át szekcióelőadások, kirándulások a jégbar-
langba és a környékbeli kisebb barlangokba, kulturális programok, valamint rafting a 
Sylva-folyón szerepelnek. 

Az előadások szekciói: Felszín alatti terekkel kapcsolatos tanulmányok, Szocio-
gazdasági és történelmi szempontok, Turizmus és rekreáció. Hivatalos nyelv: angol. 

Részvételi díj (magába foglalja a konferencián és kirándulásain való részvételt, a 
kongresszusi csomagot, a Perm és Kungur közötti oda-vissza szállítást): teljes jogú: 
200 euro, diák és kísérő 150 euro.  

A konferencia helyszíne és szállás:  
STALAGMIT Hotel és Tourist Complex  
(e-mail: stalagmit@kungurcave.ru; www.kungurcave.ru) 
A szálláshelyen 50 férőhely van 40–70 euro/fő, és kb. 65 hely 10–20 euro/fő 
kategóriában.  
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További információk és részletek találhatók a konferencia honlapján: 

http://www.mi-perm.ru/information/conference/icecave, ill. jelentkezési lap igényelhető 
a titkárságtól (icecave2014@mi-perm.ru) 

Határidők: 
2013. november 30. Regisztrációs űrlap beküldése 
2014. január 30. Előadás összefoglalók beküldése 
2014. március 15. Második körlevél 
2014. március 30. Előadások megküldése 
2014. április 30. Harmadik körlevél és részletes program. 

 

                 
 
 

A SPELEO SPORT 2013-AS ÁRAI 
 

1000-es Cordura overall:                             24 000 Ft 
500-as Cordura overall:                               21 500 Ft 
"Közepes" overall Cordura foltozással:      18 500 Ft 
"Hobbi" overall:                                          16 000 Ft 
Műnyúl:           9 500 Ft 
Bag 40L:         5 500 Ft 
Bag 60L:         6 000 Ft 
Vertex sisak  19 000 Ft 

Stop              22 000 Ft 
Pantin           13 500 Ft 
Myo RXP      20 500 Ft 
Duo Led 14   32 500 Ft 

Petzl, Kong, CT. mászóeszközök a legolcsóbban! 
    160 lumenes fejlámpa:                                  9 500 Ft 
    400 lumenes fejlámpa, lítium ionos 

aksi + töltő, 22 óra üzemidő!              25 000 Ft. 
 

    Címünk: 1094 Budapest, Balázs Béla u. 30. 
    Tel: 06 1 785-8551    Mobil: 06 20-367-6964 
    E-mail: kocsisandras@speleo.hu  Weblap: www.speleo.hu 

 
Kocsis András 

 


