
K o n g re s s z u s  e lő tt
Megkezdődött a visszaszámlálás a hazánkban rendezendő X. Nemzetközi Szpeleológiai 

Kongresszushoz!
A magyar barlangkutató társadalom előtt még soha nem állt olyan nagy feladat, mint egy 

világtalálkozó megszervezése. Sorainkat a múltban és a jelenben is vélt sérelmek, érdekellenté
tek bontották meg. Elérkezett az idő, amikor a nemzeti összérdeket a kicsinyes egyéni gondok 
elé kell helyezni. A kongresszus megrendezése nem egyszerűen a Magyar Karszt- és Barlang- 
kutató Társulat feladata, hanem az egész magyar barlangkutatás ügye, sikerében vagy sikerte
lenségében a magyar barlangkutatók nagy családjának minden tagja osztozik.

A Társulat — szűk apparátusával és korlátolt anyagi lehetőségeivel — önmagára hagyatva 
képtelen lenne a kongresszus szervezésének és lebonyolításának szerteágazó feladattömegét 
megoldani. A siker érdekében valamennyi barlangkutató csoport és egyéni tag példamutató 
összefogására van szükség. Szeretnénk a világ minden részéből idesereglő barlangkutatók 
számára bemutatni az évszázados hazai barlangkutatás eredményeit, féltve őrzött karsztjainkat 
és barlangjainkat. Hogy ezt megtehessük, minden egyes barlangkutató aktív segítőkészségére, 
gyakorlati közreműködésére van szükség. A kongresszus nemcsak a vendégeknek jelent él
ményt, haszonnal járhat minden magyar barlangkutató számára: új szakmai kapcsolatok ala
kulhatnak ki, modern tudományos ismeretekre tehetünk szert, új feltárási módszereket sajátít
hatunk el és nem utolsósorban baráti szálakat fonhatunk a hasonló érdeklődésű külföldi ven
dégeinkhez.

A kongresszus ügye tehát mindannyiunk ügye. Sikere — mindannyiunk sikere lesz!

B e fo re  C o n g re s s
The countdown fór Hungárián speleologists to the start of the 10 th International Speleologi- 

cal Congress, a major assembly of cave explorers from all parts of the world, has begun. Hun
gárián cave explorers look back upon centuries-old traditions and their group counts thou- 
sands of people. Within the narrow limits of the Congress they would like to present their achie- 
vements, successful cave explorations and in generál the various karst regions and caves of 
various types in this small country. In addition to providing academic information, it is alsó 
considered important to promote the relationships between speleological organisations all over 
the world and to make the friendship between people of common commitment more profound.

The whole cave-exploring society of Hungary gives a hearty welcome to the speleologists of 
the world visiting Budapest, a city of caves.

2


