
A MISKOLCI ANKÉTTŐL -  
A XVII. MISKOLCI BARLANGNAPIG

Mint ismeretes, 1955 augusztusában került sor 
Miskolcon arra az ankétra, amelyet a Magyar 
Hidrológiai Társaság szervezett. A miskolci ankét 
mondta ki: kívánatos, hogy „a z  ország barlangkuta
tó it egy egységes szerv fo g ja  össze” . A leendő 
társulat megalakulásáig az ankéton „Központi 
Karszthidrológiai és Barlangkutató Bizottságot” 
alakítottak.

E határozat óta tizenhét év telt el. Közben létre
jött a magyar karszt- és barlangkutatók erős, 
egységes egyesülete, de a miskolci ankét másik 
határozatára sem borult feledés: minden évben 
megrendezték változó helyeken a barlangkutatók 
egyre szélesedő táborának országos seregszemléjét. 
E rendezvények közül — a kezdeményező város 
— Miskolc első alkalommal 1963-ban kapta meg a 
rendezés jogát. A színvonalas és sikeres találkozó 
megszervezése után kilenc év telt el, amikor ismét 
a miskolci barlangkutatókat érte az a megtisztel
tetés, hogy 1972-ben újra ők rendezhessék meg a 
barlangkutatók soron következő országos sereg
szemléjét.

Az immár XVII. barlangnap szervezését a MKBT 
újonnan alakult Borsodi Területi Osztálya Vállalta. 
Most is, mint 1963-ban, az Ady Endre Művelődési 
Ház adott otthont az országból összegyűlt barlang- 
kutatóknak.

Június 17-én délután, dr. Láng Sándor, az MKBT 
elnöke nyitotta meg a rendezvényt. A barlangnapra 
eljöttek azon miskolci vállalatok képviselői is, akik 
közvetve vagy közvetlenül támogatják barlangku
tatóink tevékenységét. A megnyitó után Rózsa 
Kálmán, Miskolc megyei város Tanácsának álta
lános elnökhelyettese köszöntötte a barlangnap 
részvevőit, ismertetve azokat az eredményeket,

amelyek reprezentálják a barlangkutatók tevékeny
ségét.

Az ankét bevezető előadását Várszegi Sándor 
tartotta „A miskolci barlangkutatás múltja és 
jelene” címmel. Ezt követően Mészáros Károly, 
Kutas Tamás és Gyenge Lajos tartott igen érdekes, 
színvonalas előadást a Biikk-hegység legújabb 
barlangkutatási eredményeiről. Az ankét Iegmeg- 
hatóbb pillanata következett. Dr. Láng Sándor 
elnök méltató szavak kíséretében átnyújtotta 
Gyenge Lajosnak, a Herman Ottó barlangkutató 
csoport vezetőjének több évtizedes feltáró és 
kutató tevékenysége elismeréséül a „Vass Imre” 
emlékplakettet. A megszűnni nem akaró taps után 
színes diapozitívekkel kísért előadás hangzott el a 
bükki barlangkutatásokról. A népitánc bemutató 
után dr. Dénes György főtitkár köszönte meg a 
házigazdák kedvességét.

Az ülést követően hangulatos fogadáson vettek 
részt a jelenlevők és közösen tekintették meg a 
XVII. barlangnapot ismertető képsorokat. A foga
dás után kirándulást tettünk Lillafüredre, ahol meg
látogattuk a polihisztor Herman Ottó emlékmú
zeummá alakított házát, majd a Vadászkürt étterem
ben baráti beszélgetéssel zárult az első nap.

Még az éj folyamán, majd másnap vasárnap a 
találkozó mintegy 250 résztvevője a miskolci bar
langkutatók vezetésével felkereste a Biikk-hegység 
ismertebb barlangjait.

A barlangnapok után érkezett köszönő levelek 
bizonyítják, hogy az utóbbi évek legsikeresebb 
seregszemléjét sikerült megrendeznünk, valamint 
azt, hogy csak összefogással lehet komoly eredmé
nyeket elérni a barlangkutatásban.
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