
Д Vörös Meteor Barlangkutató Szakosztály foly
tatta a bódvaszilasi Meteor-barlang feltárását, amely
nek hossza kb. 1 km-re , mélysége mintegy 150 méter
re becsülhető. Megkezdték a barlang felmérését is. 
A nyári expedíción kívül két ízben létesítettek több 
napos földalatti tábort a Meteor-barlang mélyén. 
Megkezdték a barlangbejárat kialakítását. Feltárták 
a Meteor-barlang közvetlen közelében a Nagyvizes- 
töbri-víznyelőbarlangot. Folytatták az Alsóhegy 
magyar részének részletes geológiai felvételezését 
és elkészítették a Meteor-barlang környékének 
1 ; 5 000 méretarányú részletes földtani térképét. 
Biológiai gyűjtést végeztek a Meteor-barlangban. 
Hidrológiai vizsgálatokat folytattak az Alsóhegy 
valamennyi magyar és csehszlovák területen fakadó 
forrásánál. A csoport több tagja külföldi tanulmány
utakon vett részt.

Czáj/ik István dr. Dénes György

Magyarország legmélyebb 
barlangjai

(1962. dec. 31-i állapot)
1. Létrástetői-barlang (Bükk) 166 m
2. Meteor-barlang (É-Borsodi-karszt) kb. 150 m
3. Pénzpataki-víznyelőbarlang (Bükk) kb. 130 m
4. Jávorkúti-víznyelöbarlang (Bükk) kb. 115 m
5. Kisköháti-zsomboly (Bükk) 110 m
6 . Almási-zsomboly (É-Borsodi-karszt) 93 m
7. Nagykőmázsavölgyi-barlang (Bükk) 93 m
8 . Mátyáshegyi-barlang (Budai-hegység) 92 m
9. Szeleta-zsomboly (Bükk) 90 m

10. Vecsembükki-zsomboly (É-Borsodi-
karszt)  ̂ 83 m

11. Szabópallagi-zsomboly (É-Borsodi-
karszt) 82 m

12. Bolhási-víznyclöbarlang (Bükk) 80 m

MAGYAR BARLANGOK IDEGENFORGALMA 1961—62 ÉVEKBEN

1962-ben ismét százezrek látogatták a magyar 
föld nagyszerű természeti kincseit, az idegenforgalmi

Aggteleki Baradla-barlang...........................................
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Miskolc-Tapolcai barlangfürdő ...............................
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Abaligeti-barlang .......................................................
Pálvölgyi-barlang .......................................................

Összesen : ........................... ... ...................................

Míg a hazai barlangok összlátogatóinak száma 
1962-ben lényegileg azonos az előző évivel, addig 
ezen belül örvendetesen emelkedett a külföldi láto
gatók száma. 1962-ben már kb. 17 000 külországi 
turista fordult meg barlangjainkban (a látogatók 4, 
%-a). Legtöbben világhírű barlangunkat, a Baradlát 
keresték fel (6000), de igen nagy népszerűségnek 
örvendett a Miskolc-Tapolcai-barlangfürdő is (5000 
külföldi vendég).

Kevésbé örvendetes a kép, ha a barlangjainkban 
megforduló külföldi turisták számát a környező 
országok adataival hasonlítjuk össze. Baradlánknak 
közel évszázados riválisa a jugoszláv Postojna-barlang. 
Elő Garzarolli-tól, a barlang igazgatójától kapott 
tájékoztatás szerint 1962-ben a Postojnai-barlangnak 
281.059 látogatója volt, ebből 144.215 külföldi 
(51,3%). A külföldiek zöme közép- és nyugat
európai turista.

A Postojnai-barlang földrajzi fekvése kétségkívül 
sokkal kedvezőbb a mi Baradlánkénál, de úgy 
hiszem, nem csak itt van hiba. Sokkal nagyobb propa-

célokra kiépített cseppkőbarlangjainkat. A látogatók 
számának összesítése a következő képet mutatja:

Látogatók száma 
1961-ben 1962-ben

Index
(1961 =  100)

116644 109 667 94, %
47 062 44 288 94,1 %
44 105 46 395 105,2 %

127 300 123 971 97,4 %
54 506 68 559 125,8 %
30 790 27 741 90,1 %
13 270 9 647 73,1 %

433 677 430 268 99,2 %

gandát kellene kifejtenünk, hogy a hazánkba láto
gató külföldi turisták figyelmét már otthonukban 
felhívjuk hazánk e nagyszerű természeti kincsére.

Balázs Dénes

Der Fremdenverkehr der ungarischen Höhlen in 
den Jahren 196/ 62

Die sieben bekanntesten Höhlen Ungarns, die zu 
Zwecken des Fremdenverkehrs ausgebaut worden 
waren, wurden 1961 von 433,677, 1962 von 430 268 
Touristen besucht. 1962 betrug die Zahl der aus
ländischen Touristen 17 000.

Посещаемость венгерских пещер туристами 
в 1961-62 гг.

Семь наиболее известных пещер Венгрии, 
устроенных для туристических целей, было 
посещено в 1961 г. 433,677 туристами и в 1962 г. 
430,268 туристами. В 1962 г. число иностранных 
туристов составляло 17 0 0 0 .
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