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Hagyományos barlangosnapunkat 1965-ben Vesz
prémben, június 19—20-án tartottuk. Az ország 
különböző részeiből, így elsősorban Budapestről és 
az északdunántúli barlangkutató csoportoktól ösz- 
szesen mintegy 80 barlangkutató gyűlt egybe a Vesz
prémi Vegyipari Egyetem egyik előadótermében. 
A találkozó résztvevőit a Veszprém megyei Termé
szetbarát Szövetség részéről Hódossy Lajos elnök, 
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és a 
Magyar Természetbarát Szövetség részéről dr. 
Dénes György, társulatunk főtitkára üdvözölte.

A program szombat délután dr. Bertalan Károly: 
„A bakonyi barlangok kutatásának története és 
jövőbeni kilátásai” c. előadásával kezdődött. Ezt 
követően Németh Péter, a veszprémi Bakony Mú
zeum régésze ismertette a bakonyi barlangok régé
szeti kutatásának eredményeit.

Az átfogó előadások után a hagyományoknak 
megfelelően az egyes barlangkutató csoportok rövid 
beszámolói következtek, melyekben az elmúlt évben 
elért legfontosabb kutatási eredményeiket ismertet
ték. Különösen érdekesek voltak azok az adatok, 
melyek a Mátyáshegyi-barlangban feltárt legújabb 
szakaszokra vonatkoztak, és amelyekből kivilág
lott, hogy már a Mátyáshegyi-barlang járatainak

összhosszúsága is 4 km körül van és így jelenleg 
szinte „versenyfutás” folyik a Ferenchegyi- és a 
Mátyáshegyi-barlang között Magyarország harma
dik leghosszabb barlangjának rangjáért.

Az ankétot az ÉKME barlangkutatói által a 
jósvafői kutatóállomásról és a Vass Imre-barlangról 
készített hangosfilm bemutatása zárta le. A hangu
latos, jól összeállított film hű képet festett az 
ÉKME barlangkutatók munkájáról, hatását az 
ügyesen összeválogatott kísérőzene is nagyban 
fokozta.

Másnap, vasárnap, a barlangosnap résztvevői 
autóbusz túrán vettek részt, melynek keretében meg
tekintették a balatonfüredi Lóczy-barlangot, a nagy
vázsonyi Kinizsi várat és a kabhegyi Bujólik-víz- 
nyelőt. A legvállalkozóbb szelleműek a víznyelőből 
nyíló barlangot is végigmászták, míg egy másik 
kisebb csoport a Kabhegy 3 nagy víznyelőjét, a 
Fenyvesi-, az Öregköves- és a Macskalyuk-víznyelőt 
tekintette meg kellemes gyalogtúra keretében. A kü
lönböző túrákon résztvevők végül Úrkuton gyűl
tek össze, ahonnan már egyenesen Veszprém külső 
pályaudvarra, a budapesti vonathoz szállította őket 
az autóbusz.
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