
A JÓSVAFŐI KUTATÓÁLLOMÁS  
TÍZ ÉVE

A Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékének 
jósvafői kutatóállomása — fennállásának tizedik évfordulója alkal
mából — 1968. április 25—28. időszakban ünnepélyes ankétot 
rendezett. Ennek keretében a fiatal magyar karsztkutató intézet 
munkatársai és az állomáson tanulmányokat folytató más szak
emberek beszámoltak kutatásaikról, összegezték a tíz éves múlt tudo
mányos eredményeit.

Az ankét alkalmából több neves külföldi szpeleológus érkezett 
hazánkba, így Ausztriából dr. Hubert Trimmei, az Osztrák Barlang- 
kutatók Szövetségének főtitkára, Jugoszláviából Rado Gospodaric 
karsztgeológus, a Postojnai Szpeleológiai Intézet munkatársa, Cseh
szlovákiából Erdős Miklós, a Kassai Múzeum barlangtani osztálya 
vezetője, Romániából pedig Buslig Lajos és Ferenczi Sándor erdélyi 
barlangkutatók.

Az ankét első részét Budapesten rendezték. Április 25-én este a Budapesti Műszaki Egyetemen osztrák 
vendégünk tartott nagy érdeklődéssel kisért vetítettképes előadást „Összefüggések a Mészkő-Alpok pleisz
tocén időszaki barlangképződései és az eljegesedések között” címmel.

Április 26-án, pénteken délután és este a Technika Háza látta vendégül az ankét részvevőit. Itt először 
Mancim László geológus, a kutatóállomás vezetője nyújtott vázlatos összefoglalást az intézmény munkájáról, 
majd Sárvár y  István a karszthidrológiai kutatások, Cser Ferenc pedig az ásványtani vizsgálatok eredményeit 
ismertette. Gádoros Miklós az automatikus mérő- és távjelző rendszer kifejlesztéséről számolt be.

Április 27-én reggel az ankét részvevői vonaton, gépkocsikkal és a MTESZ által rendelkezésre bocsátott 
mikrobuszon Jósvafőre utaztak, és a kutatóállomáson délután folytatódtak a beszámolók. Először Jósvafö 
község lakói nevében Szokoli András tanácselnök köszöntötte a tudományos tanácskozás részvevőit. 
Maucha László a kutatóállomás közelkörnyékének geológiai felépítéséről tartott beszámolót, dr. Bidló Gábor 
a Jósvafö környéki terrarosszák ásványtani vizsgálati eredményeit ismertette. PályiGyulának a cseppkőszine- 
ződések geokémiai vonatkozásairól szóló munkájáról Cser Ferenc számolt be. Gádoros Miklós szemléletes 
módon ismertette a jósvafői Nagytohonya-forrás komplex vizsgálatát, a Debrecenből érkezett dr. Varga 
Zoltán pedig „A Kárpát-medence mészkőhegységeinek szerepe a fauna kialakulásában és a Borsodi Karszt
vidék állatföldrajzi jellege ” címmel tartott előadást.

Április 28-án felszíni és barlangi tanulmányi kirándulásokkal ért véget a sikeres ankét, mely nemcsak 
a kutatóállomáson folyó magas színvonalú munkáról nyújtott keresztmetszetet, de egyben méltó tükre volt 
a magyar karsztológia és szpeleológia nemzetközi színvonalon mozgó eredményeinek.
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