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Gondolatok a Kutatóállomás lehetséges jövőjéről, 
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(részletek egy 1998-ban készült tanulmányból) 
 

A Kutatóállomás lehetséges helye és szerepe egy – a Világörökség listán sze-

replő barlangokat kezelő - Nemzeti Park szervezetében 
 

Az Aggteleki Nemzeti Park egyre több olyan fiatal szakemberrel rendelkezik, 

akik egy-egy szakterületen önálló kutatási tevékenységet végeznek, és jelentős 

helyismeretük révén képesek lennének külső vendég-kutatók, vagy teamek irá-

nyítására is. 
 

Ezeknek a funkcióknak a gyakorlására az ANP új székháza nem igazán alkal-

mas, ezért a kutató-oktató tevékenység súlypontját – a tulajdoni viszonyok tisz-

tázását követően – célszerű lenne a Kutatóállomásra helyezni. Az itt folyó tevé-

kenység egyik alapvonulata a Világörökség részeként kezelendő terület, ill. bar-

langokkal kapcsolatos kutatási tevékenység kellene, hogy legyen. Itt lehetne fo-

gadni, elszállásolni és munkahelyet biztosítani azoknak a hazai- és külföldi ven-

dégkutatóknak, akik a területen dolgoznak. 
 

Ehhez egy olyan szakmai vezető személy állandó jelenlétére van szükség, aki 

alapvetően nem a „létért való küzdelem”, hanem az ott folyó munka vezetője, és 

aki a teljes kapcsolattartási eszközrendszer birtokában van. 
 

Régi, törlesztendő adósság lenne egy olyan dokumentáció-tár létrehozása, amely 

a terület valamennyi hazai fellelhető irodalmát, az elmúlt évtizedek kéziratos je-

lentéseit, és valamennyi összegyűjtött, és korszerű eszközökkel soha fel nem 

dolgozott adatait tartalmazná. Ehhez természetesen megfelelő infrastrukturális 

feltételrendszer (tároló eszközök, számítógépek, másológép, FAX, Internet elér-

hetőség, stb.) hozzárendelése is szükséges. 
 

A kutatóállomáson kialakítható lenne egy olyan bázis gyűjtemény, amely a terü-

let földtani (ásványok, kőzetek), biológiai (fauna, flóra) jellegzetességeit érzé-

keltetné az ide látogatóval, a területet megismerni szándékozó kutatóval. 
 

A Kutatóállomás létesítményeiben művelhető szakterületek, ezek specifi-

kumai, súlypontjai, lehetséges tudományos programok  
 

A Kutatóállomás lehetőségeinek lényegét az alábbi feltételek együttes megléte 

határozza meg: 

 

 egy jelentős karsztterület középpontjában helyezkedik el; már megközelítése 

közben számtalan – karszttal kapcsolatos jelenséget tanulmányozhat az ide 

látogató (karsztforrás, szurdokvölgy, töbrök, karsztfelszín, felszíni kőzetki-

búvások, karsztos növénytársulások, stb.); 
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 a közelében nyíló Vass Imre-barlang bejárati szakaszában a jellegzetes bar-

langi formakincs, képződménytípus jól tanulmányozható, a rövidesen vil-

lanyvilágítással is ellátott szakasz kiváló „bemutató barlang”, de alkalmas a 

barlangok megismerésével, tanulmányozásával kapcsolatos alapismeretek 

„tan-barlangi” körülmények közötti elsajátítására; 

 

 a Kutatóállomás építményeiben eredetileg kialakított labor-műhely helyisé-

gekben kis költséggel újra létrehozhatók azok az eredeti funkciók, amelyek 

egyszerű helyszíni méréseket, vizsgálatokat lehetővé tesznek; 

 

 a „kis-csoportos” oktatás, képzés, továbbképzés résztvevőinek elszállásolása 

az objektumon belül, ill. nyári időszakban az állomás közelében (sátrazás) 

megoldható; 

 

 a Kutatóállomás környezetében lévő számtalan forrás igen alkalmas alapvető 

hidrológiai megfigyelések, mérések elsajátítására és végzésére (vízhozam, 

hőmérséklet, vezetőképesség, stb.); 

 

 a Kutatóállomásról – élményt nyújtó felszíni túrákkal – könnyen felkereshe-

tők a terület jellegzetes zónái (Nagyoldal, Haragistya, Ménes-völgy, Alsó-

hegy, stb.), nagy barlangjai (Kossuth-, Béke-, Baradla-, Meteor-, Esztramosi 

barlangok, Alsó-hegy zsombolyai, stb.); 

 

 a Kutatóállomáson – bár jelenleg egy automatikus üzemű meteorológiai 

adatgyűjtő-továbbító rendszer működik – adott a feltétele a hagyományos 

eszközökkel történő észlelésre alapozott meteorológiai alapmegfigyelések 

időszakos, vagy folyamatos végzésére. Az elmúlt évtizedek archivált adatso-

rai kutatási vagy oktatási célra kitűnő összehasonlítási alapot, ill. bázis adat-

állományt képeznek. 

 

 a Kutatóállomás közelében lévő Vass Imre-barlangban korábban eredménye-

sen folytatott klimatológiai megfigyelések folytatása, módszertani fejleszté-

sek végzése; 

 

 a Kutatóállomás éjszakai fényszegény környezete igen alkalmas csillagászati 

bemutatók tartására, amatőr csillagászati megfigyelések végzésére (a 60-as 

években ifj. Bartha Lajos ezt már bizonyította); 

 

 a Kutatóállomás otthont adhatna a hazai természetvédelem három nagy prog-

ramja (komplex természeti állapotfelvétel, természetvédelmi információrend-

szer, biodiverzitás-monitorozó hálózat) regionális részfeladatainak is; 
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A specifikumok és súlypontok meghatározását a fentiekben vázolt adottságokra 

kell építeni. Itt sem szabad és lehet törekedni a „mindenütt kutatunk valamit, de 

sehol sem mindent” (Dr Tardy János: Gondolatok egy nemzeti parki kutatási 

konferencia kapcsán; Proceedings of the „Research, Conservation, Manage-

ment” Conference; Aggtelek, 1996., május 1-5, Volume I., p = 19-23.) ellent-

mondás felszámolására. Kutatni természetesen itt sem lehet mindent, de mindazt 

érdemes és kell, amit jelenleg Magyarországon csak itt lehet. 

 

A kutatások súlypontját azokra a helyszíni megfigyelésekre és adatgyűjtésekre 

kell helyezni, amelyeket akár személyes, akár telemechanikus úton a Kutatóál-

lomáshoz, mint központhoz köthetők. Ezek vázlatszerű számbavétele azonnal 

megadja a Kutatóállomás egyik lehetséges tudományos programját is, az alábbi-

ak szerint: 

 

 az Aggteleki-karszt hidrológiai adatbázisának létrehozása (a korábbi adatok 

feldolgozásával), mérő-adatgyűjtő rendszerének korszerűsítése, üzemeltetése; 

 

 a terület fokozottan védett barlangjainak részletes, leltár-mélységű állapotfel-

vétele (képződmények, kitöltések, élővilág, antropogén hatások); 

 

 a terület barlangjai különleges ásványtársulásainak genetikai, ásványtani, 

alaktani vizsgálata (Esztramos barlangjai, Rejtek-zsomboly, Baradla-, Béke-, 

Vass Imre-, Kossuth-, Szabadság- barlangokban); 

 

 karszt felszín-alaktani kutatások beindítása, a teljes karsztterület atlasz-szerű 

feldolgozása; 

 az évtizedek óta folyó faunisztikai kutatások folytatása a terület természetvé-

delmi kezelési módjának meghatározására. 

 

 

A Kutatóállomás szerepe és lehetőségei a környezeti nevelésben (alsó-, kö-

zép- és felsőfokú oktatásban), ill. a megújult Magyar Szpeleológiai Oktatási 

Rendszer működtetésében 

 

A Kutatóállomás létesítési helyéből adódó kiváló adottságait az előzőekben már 

bemutattuk. A környezeti nevelésben újra elfoglalható helyét alapvetően ezek az 

adottságok, részben az elmúlt évtizedekben itt folytatott ilyen jellegű tevékeny-

ségek (általános iskolai táborok, technikumi-szakközépiskolai szakmai gyakor-

latok, egyetemek, főiskolák terepgyakorlatai) már bizonyították. 

 

A terület barlangjaiban vezethető különböző nehézségi fokozatú túrák, a karsz-

tos felszín legfontosabb jellemzőit tematikusan bemutató tanösvények (Baradla-
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tanösvény, Tohonya-Kuriszlán tanösvény), felszíni és barlangi földtani alapszel-

vények, a terület különleges faunáját és flóráját feldolgozó szakanyagok képezik 

a bázisát az itteni ismereteknek. 

 

Mindezek a helyszínt jól ismerő, kutatásával évek-évtizedek óta foglalkozó 

szakemberek által történő bemutatása olyan hatékony környezeti-nevelési esz-

köz, amely rövid idő alatt (néhány napos, 1 hetes) igen mély élmény-anyaghoz 

juttatná a résztvevőket, egyben igen jó propagandául szolgálhatna a Nemzeti 

Parknak. 

 

A hazai felsőoktatási intézmények közül – részben az eddigi, több évtizedes 

kapcsolatrendszer és tudományos kötődés figyelembevételével – az alábbiak ku-

tatási-oktatási programja kapcsolható a Kutatóállomáshoz: 

 

 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 

 Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest 

 Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 

 Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger 

 Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza 

 József Attila Tudományegyetem, Szeged 

 

A megújítás alatt álló Magyar Szpeleológiai Oktatási Rendszer (továbbiakban 

MSZOR) tervezett háromszintű képzési rendszere (Alapfokú tanfolyam – 35 óra 

elmélet, 77 óra gyakorlat; Középfokú tanfolyam – 36 óra elmélet, 76 óra gyakor-

lat; Barlangi túravezetői tanfolyam – 43 óra elmélet, 52 óra gyakorlat; Kutatás-

vezetői tanfolyam – 92 óra elmélet, 70 óra gyakorlat) optimális (6-10 fős) cso-

portlétszámmal igen jól szervezhető lenne a Kutatóállomás bázisán. 

 

A barlangtani ismeretek jelentős része barlangi környezetben lenne bemutatható, 

az elméleti és gyakorlati képzés mindhárom szinten, a Kutatóállomáson, ill. el-

érhető közelségű környezetében megoldható. 

 

Az ma már senki által nem vitatott, hogy ezek a tanfolyami képzések csak tandíj 

fizetése mellett történhetnek, ill. esetleges pályázati úton elnyerhető forrásokból 

finanszírozhatók. Ebben a megközelítésben a Kutatóállomás meghatározó szere-

pet vállalhatna, jól hasznosítva a területen (ANP) dolgozó ill. kutató szakembe-

rek tudását, elméleti és gyakorlati tapasztalatait. 
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Még néhány H-Szabó fotó a hajdani jósvafői hársfáról 

 

     
 

A nagy hársfa a tragédia előtt (fent) és után (lent) 

 


