
- Il -

Beszámoló az MKBT Oktatási Bizottságának 1977. évben végzett
munka .iáról

Az Oktatási Bizottság megszervezte, lefolytatta, illetve 1978 évre áthúzódóan folytat
ja a barlangi biztonságtechnikai és elsősegélynyújtó tanfolyamot, mintegy 30 fő részére, 
Budapesten. Felelőse és közvetlen vezetője Dr. Dénes György. A tanfolyaraot az Országos 
Mentőegyesület orvosainak és a Magyar Vöröskeresztnek a lcözremüködésével szerveztük. A 
résztvevők elméleti és gyakorlati oktatást kapnak. A tanfolyam végén, a tanfolyamon ered
ményesen részt vettek igazolást kapnak.

Az MKBT vezetőségének felkérésére kidolgoztuk és javaslatot tettünk egy kereken 100 
órás tanfolyam anyagára, felsorolva vázlatosan az anyag tematikáját, meghatározva hozzá 
a szükségesnek vélt elméleti és gyakorlati órák számát, sőt az egy-ogy témakörre kívána
tos egy vagy több előadót. Ez a tanfolyam a "Barlangi Kutatást Vezetők Tanfolyama" lenne, 
rövidítése a jövőben "BKVT".

Javasoltuk a hivatásszerűen barlangban idegenvezetéssel foglalkozók most használt is
mertető szövegének folyamatos értékelését, ha ez szükséges az anyaguk helyesbítését. Ez
zel egyetértve merült fel az a gondolat és javaslat, hogy a hivatásszerűen barlangban 
idegenvezetést folytató személyek részére tanfolyamot szervezzünk, illetve annak az anya
gát sokszorosítva az idegenvezetők részére megtanulás végett megküldjük, majd a Termé
szetvédelmi Tanács illetékeseivel az anyagból vizsgatételre szólítsuk fel őket. Barlangi 
Idegenvezetők Tanfolyama, rövidítve BIT. Az anyag mintegy kO gépelt oldalt tenne ki, igen 
jónak tetsző tervezetet Dr. Kessler Hubert állított össze. /А Bizottságunk 1977» decem
ber 13-án tartott ülésén, ahol Dr. Láng Sándor elnökünk is jelen volt és a vitában részt 
vett, Dr. Kessler Hubertet arra kértük, hogy ezt a tanfolyamot közvetlenül az illetékes 
hatósággal tárgyalja meg, és ha lehet az ő költségükre tartassuk meg, illetve adassuk 
sokszorosításra./

Torveztük egy "Barlangosok Zsebkönyve" szerkesztését és kiadását. Ezt anyagi fedezet 
hiányában elnökségünk elhalasztotta, annál is inkább, mert hasonló tárgyú könyvön már 
dolgoznak a Barlangtani Intézet munkatársai. E könyv megjelenese után tei’vezzük a kez
dők részére összeállítandó alapfokú tanfolyam anyagának összeállítását,megszerkesztését 
azzal, hogy a tanfolyam anyaga hol fordul elő irodalmunkban, mi legyen annak tanácsolt 
tanmenete. Ehhez fényképsorozatot, illetve diasorozatot is szeretnénk összeállítani, 
mint központunktól kölcsönkérhető anyagot, /itt kérjük mindazokat az MKBT tagokat, akik 
a fenti sorozatokba beilleszthető képanyaggal rendelkeznek, közöljék azt titkárságunk
kal./

Felmerült egy - későbbi időben szerkesztendő - "Barlangkutatás Lexikona" anyag ösz- 
szeállitása is.

1977-ben 5 ülést tartottunk és több rész-megbeszélést folytattak a bizottság tagjai. 
Ezeken nemcsak tanfolyami kérdések merültek fel, hanem figyelemmel kisértük a Budai 
Vár—barlang megnyitására vonatkozó tárgyalásokat is, mert ott a múlt tapasztalatai sze
rint évi 20 ezer olyan nem barlangos személy, vári sétáló ismerkedett meg barlangi lát
nivalókkal, ami közmüvelődésileg is országosan jelentős. A MTESZ által megkívánt "Köz- 
művelődési Bizottság" esetenként adott feladatait jelenleg az Oktatási Bizottságunk lát
ja el.

A MTESZ Központi Oktatási Bizottságának hivatalból tagja az MKDT Oktatási Bizottságá
nak vezetője, Barátosi József tanár. A MTESZ KÖB ülésén az MKBT képviseletében 5 alka
lommal vett részt. Elsősorban a szakközépiskolák tantorvei fejlesztésében, a szakmát ta—
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nitó iskolák hivatásra nevelésében és a felnőtt-oktatás nehézségeinek leküzdésében közre
működő albizottságokban szólalt fel, vállalt'részmunkát, szervezést. Hat ilyen rész-meg
beszélésen, szervezésben vett részt, 1-2 hozzászólása nyomtatásban is megjelent.

Az Oktatási Bizottságban a fentiekből látható "belső" és "külső" egymástól szakmailag 
is eltérő feladatok miatt, 1975« október 5-i ülésünkön két munkacsoportra oszlottunk. A 
MTESZ KÖB feladatait elsősorban a pedagógus oklevéllel rendelkezők, az MKBT tanfolyamait 
a barlangjárással aktívabban foglalkozó Oktatási Bizottsági tagok látják el, ami lénye
gében azt jelenti, hogy a rövid határidejű, vagy rendkívüli sürgős esetben elsősorban a 
megfelelő csoport tagjait kell csak összehívni, majd a történtekről az Oktatási Bizott
ság teljes ülését tájékoztatják.

Oktatási Bizottságunk tartja a kapcsolatot a Budapesti Műszaki Egyetem Továbbképző 
Tanfolyamainak Vezetőségével /összekötőnk Dr. Iíordos László/, melynek eredményeként 1977- 
ro több előadásból álló, barlangi tudnivalókat felölelő 2 tanfolyam meghirdetése az Or
szágos Mérnöki Továbbképző Tanfolyamok Tájékoztatójában megjelent..Ebben az évben volt az 
első és reméljük ez a további években sem marad el.

Az összefüggő tanfolyamokra vonatkozó terveinken és szervezéseinken túlmenően munka
tervünknek megfelelően előadókkal segítettük a csoportoknál indult tanfolyamokat, ha 
ilyen kéréssel fordultak hozzánk. Ennek a munkának, azaz a különböző tanfolyamokra a ké
résnek megfelelő szakelőadók küldésének felelős szervezőjéül Dr. Dénes Györgyöt kérte 
fel a bizottságunk, aki az Oktatási Bizottság társulati /tanfolyami/ munkaosoportjának 
vezetője, ilyen vonatkozásban az Oktatási Bizottság vezetőjének teljes jogú helyettese. 
Erre a munkánkra példa a Kőbányai Barlangkutató Csoport, amely több előadásra kért és 
kapott előadót, bizottságunkból Dr. Dénes György és Dr. Kordos László is részt vettek.

Az Oktatási Bizottság f. évi decemberi ülésén Dr. Kordos László Társulatunk Ifjúsági 
Bizottságán elhangzott indítvány alapján javaslatot tett alapfokú tanfolyam anyagára és 
annak az 1978/79 tanévre történő megszervezésére Budapesten. A 18 előadásból álló tan
folyam megszervezését, próbaképpen Budapesten, az Oktatási Bizottság elfogadta, szerve
zésének megkezdésére Dr. Kordos Lászlót felkérte azzal, hogy ezzel a tervünkkel is el
nökségünkhöz fordulunk előzetes hozzájárulást kérve a megszervezéshez.

Barátosi József


