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A régebben már felmért barlangokról is jelentős újabb felmérés érkezett, melyek többnyi
re többet mutatnak az előző felmérésnél, vagy ugyanazt több sikban ábrázolják.

Beszámoló az Oktatási- és Közművelődési Bizottság 1978-80. évi munkájáról

Barátosi József

Az MKBT Oktatási és Közművelődési Bizottságát a MTESz központja kérésére szervezte meg, 
azaz hivta újból életre társulatunk. A Bizottság alakuló ülését 1978. V. 30-án tartotta, 
azon megvitatta, majd elfogadta azt a munkatervet amelyik szerint kívánt dolgozni. 1979. 
XI. 30-án dolgozta ki a következő évi munkatervét és 1980 novemberében kidolgozott egy 
munkaterv-javaslatot az 1981. évben megválasztandó Bizottság részére is.
A Bizottság két, egymástól különböző, feladatot lát el. Az egyik feladata, hogy az 
MKBT-,t megfelelően képviselje az MTESz Központi Oktatási és Közművelődési Bizottságának 
munkájában mint az MTESz egyik tagegyesülete. A másik feladata Bizottságunknak, hogy az 
MKBT-n belül segitse a kezdő barlangászok elméleti tudását országosan egységes alapfokra 
emelni, illetve rendezni, mint minimális követelményt. Végül a közművelődési területen 
igyekezzen valamennyi magyarországi idegenforgalmi barlangban az ismertető szövegeket 
összegyűjteni és azt a tároláson túlmenően -ha szükséges- történelmileg és szakmailag 
kibőviteni vagy helyesbiteni.
A Bizottság munkájának részletezése:
I. A Bizottság a MTESz KÖB munkában eredményesen vett részt. A két és fél év alatt több 
mint ezer oldal gépelt anyagot tanulmányozott, azt megvitatta és Írásban vagy szóban
-a kívánság szerint- állásfoglalását közölte. Ezek egy része a MTESz kiadványaiban is 
megjelent. Minden meghívásnak eleget tettünk, mintegy húsz ülésen vettünk részt, azokon 
fel is szólaltunk.
II. 1979-ben elértük azt is, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Tanfo
lyam vezetősége a "Karszt- és Barlangkutató" tárgyú két előadásssorozatunkat elfogadta, 
meghirdette. Sajnos csak az egyik előadássorozatra volt elegendő jelentkező, ezt meg is 
tartottuk,,a másikat el kellet hagynunk.
III. Összeállítottuk és sok hozzászólás és vita utón sokszorosítva a barlangkutató cso
portokhoz eljuttattuk a kívánatos alapismeretekre rámutató "alaptanfol.vamok kérdéseit". 
Célunk ezzel az, hogy társulatunk tagjai részéről lényegében azonos ismeretek megszerzé
sére törekedjünk, mint nélkülözhetetlen, szükséges alapismeretekre.
IV. Az alaptanfolyamokon megbeszélt anyagra kell épülni a "továbbképző tanfolyam" anya
gának. 1978-79-ben, az Ifjúsági Bizottság javaslatára, az MKBT meg is szervezte, le is 
vezette az első ilyen tanfolyamot. Több mint 80 fő jelentkezett a 17 előadásra, melyet 
60 &-uk végig is hallgatott. A továbbképző tanfolyam 17 előadásának tematikáját minden 
hallgatónk megkapta, az elhangzott előadások teljes anyagának felét mór sokszorosítottuk 
és könyv alakjában megküldtük a résztvevőknek, a még hiányzó előadások anyagát az előa
dók folyamatosan készítik, ha együtt lesz az anyag, ezt is kiküldjük.
V. Az alap- és a továbbképző tanfolyam anyaga nem foglalkozott a barlangi kutatások spe
ciális szakágaival. Ezért körlevéllel fordultunk az MKBT szakbizottságaihoz azzal a ké
réssel, hogy szakmájuk anyagát felölelő kérdéscsoportot állítsanak össze és ezzel tegyék 
ismertté munkájukat, ezzel könnyítsék meg a kezdőknek a munkájukba való bekapcsolódást. 
Ennek alapján lehetne "különpróbát" tenni a kezdőknek. Ezzel az MKBT oktatási anyaga 
teljes lenne.
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VI. Körlevél útján kértük hazánk barlangi idegenvezetőinek ismertető szövegét. Részben 
gyűjteménynek, részben közművelődési célkitűzésűnknek megfelelően kiegészítés, esetleg 
helyesbítés, korszerüaitéa céljából. Eddig már hét szöveganyagot megkaptunk.
VII. A Magyar Vöröskereazttel együtt 2 alkalommal szerveztünk Budapesten "barlangbizton- 
aági és mentő" tanfolyamot.
VIII. Néhány estben felkérésre gondoskodtunk tanfolyamok részére szakelőadókról. Néhány 
esetben meghívásra részt vettünk résztvettünk tanfolyamot zéró vizsgákon.
IX. Figyelemmel kisértük a Budai Várbarlang újból való megnyitására vonatkozó erőfeszí
téseket és segítettük azt tőlünk telhetőleg, mert közművelődési lehetőségnek tekintettük 
a várbarlangban történő vezetés ismeretterjesztő anyagát, amit 1961-1975 között átlagban 
évenként 20 ezer sétáló budavári vendég hallgatott meg, közülük sokan először ismerkedtek 
barlanggal, annak szépségeivel.
X. Felkerestük a Barlangtani Intézetet is egy alkalommal, sajnos már a működésének utol
só napjait élte.
XI. 1979. évben kapcsolatot találtunk romániai, erdélyi barlangkutatókkal. /Dr. Cornelius 
Plesa/ Megkaptuk tőlük a "Barlangászok Könyvét". /Magyar nyelven, Egri László szerző, 
Kriterion kiadás, Bukarest/. Mi pedig megküldtük az "alapfokú barlangkutatók-tanfolyamá
nak" kérdéseit.
XII. Az Oktatóéi és Közművelődési Bizottság az elmúlt két és fél év alatt 11 ülést, meg
beszélést tartott. Az ülés anyagának megfelelően néha kibővitett Ülést, egyes esetekben 
csak kisebb taglétszámú "szükebb" ülést.

Jelentés az úsléavtani Szakbizottság 1980. évi tevékenységéről 
Dr. Jánossy Dénes

Szakelőadás hangzott el:
Jánossy D. - Krolopp E.: A süttői édesvízi mészkövek és azok üregeinek, hasadékainak 
pleisztocén gerinces faunái /MFI I960, dec. 3./ *

fa&t&a folyt gerinces őslénytani leletek feltárása céljából a Villányi hegység karsztü- 
regeiben /Somssich-hegy 2. sz. lelethely/

Szórvány csontleleteket hoztak be a barlangokból /részletesen lásd a következő fejezet
ben/.

Megjelent összefoglalás:
Őslénytan: in: 70 éves a szervezett magyar karszt- és barlangkutatás.
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat. Budapest, 1980. pp. 47-49.


