
A barlang látogatottságáról
A barlangot a nagyközönség számára kiépítették. 

Az első felfedezők még a Grave-zsombolyon keresz
tül jutottak a barlangba, a mai látogatók azonban 
már lift segítségével gyorsan és kényelmesen eresz
kedhetnek le, s kiépített járdán, villanyvilágítás 
mellett gyönyörködhetnek a barlang szépségeiben.

A növekvő érdeklődést legjobban a számszerű 
adatok bizonyítják. 1950-ben 63 700 látogató kereste 
fel a barlangot, ami 1952—53-ban 70 000-re emel
kedett és ez a szám évről-évre rohamosan növek
szik. 1957-ben már 90 000 látogatót fogadtak. Az 
érdeklődés fokozásához szerencsésen hozzájárul a 
barlang közvetlen környékének számtalan történelmi 
és folklorisztikai látnivalója is.

A barlangot és környékét a fokozodó látogatott
ság és érdeklődés arányának megfelelően fejlesztet
ték. ízléses kilátótorony, barlangiroda és nem utol
sósorban két elegáns szálloda teszi kényelmessé, 
kellemessé a barlang és környékének megtekintését, 
felejthetetlenebbé az itt szerzett csodálatos élménye
ket.

INTERNATIO NAL
J O U R N A L
OF S P E L E O L O G Y

Új, színvonalas nemzetközi kiadvánnyal gazdago
dott a szpeleológia világirodalma. Megjelent az 
„International Journal of Speleology” (szabadon 
fordítva: Nemzetközi Szpeleologiai Közlöny).

Idézünk az első füzet előszavából: ,,A különböző 
elveket valló kutatók, akiknek szívügyük a szpele
ológia, úgy látják: elérkezett az idő egy nemzetközi 
tudományos közlöny létrehozására, amely össze
fogja a szpeleológia minden ágát.”

Ebben a szellemben alakult meg a közlöny szer
kesztő bizottsága, mely három szekcióra tagolódik: 
botanika-mikrobiológia, zoológia, geológia-geo
morfológia. A szerkesztő bizottságot „tanácsadó 
szerkesztő testület” egészíti ki. Örömünkre szolgál, 
hogy ebben — két külföldön élő magyar szakembert 
nem számítva — hazánk három nemzetközileg is 
jól isméit szaktekintélye, dr. Dudich Endre, dr. 
Kessler Hubert és Palik Piroska is helyet kapott.

Ugyancsak megtisztelő számunkra és a magyar 
szpeleologiai kutatások nemzetközileg is elismert 
eredményeit tükrözi az, hogy az első kötetben 
(1964. I. kötet, 1—2. füzet) megjelent 19 tanulmány 
közül négyet magyar szerzők írtak. Ezek: Palik 
Piroska: Új Aulakochloris-faj az Abaligeti-cseppkő- 
barlangból, Palik Piroska: A magyarországi bar
langok algavilága, Boros Ádárn: A villanyvilágítás 
következtében barlangokban megtelepült mohák 
Magyarországon és Csehszlovákiában, Farkas Tibor 
(Barberspan Madárkutató Állomás, Délafrikai Köz
társaság): A magyarországi pleisztocén barlangi 
madárfauna jelentősége. Az idézett magyar írások 
is jelzik, hogy az első számban túlteng a biológiai 
tárgykörű anyag.

A kiadványban megjelenő tudományos értekezé
sek nyelve: angol, francia, német, olasz és spanyol. 
A közlöny kiadója a nyugatnémet j. Cramer cég. 
A tervek szerint évente négy füzet jelenik meg 
összesen 400—500 oldal terjedelenben. Sajnos, a 
közlöny előfizetési ára igen magas (80 nyugat
német márka, átszámítva 582 forint), ezért a kiad
vány a magyar kutatók számára meglehetősen nehe
zen hozzáférhető.

B. D.

Kristálycéklák. (A cikk keretében közölt fényképeket 
a Ccistellanci-barlang igazgatósága bocsátotta rendel
kezésünkre, a felvételeket G. Guglielmi készítette)
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