
A kiállítás célja a felszíni és felszín alatti karsztjelen
ségek, elsősorban a barlangok formakincsének, 
képződményeinek, élővilágának, valamint a bar
langkutatók munkájának bemutatása mind a szak
mai közönség, mind a nagy nyilvánosság számára.

A kiállítás először Budapesten a TIT Természet- 
tudományi Stúdiójában 1976. május 10 21. között
került bemutatásra. Az ünnepélyes megnyitáshoz 
kapcsolódva karszt- és barlangkutatási tárgyú film
estre került sor. Bemutatásra kerültek az „Ismerd 
meg barlangodat" (készítette: Bognár Gy. és
Sárváry I.), ,,A Meteor-barlang és Almási-zsom- 
boly" (Tihanyi Péter) című amatőr filmek, valamint 
az Országos Természetvédelmi Hivatal támogatásá
val készült „Kővévált cseppek birodalma" című, 
a Baradlát bemutató ismeretterjesztő film.

A budapesti bemutatót követően június 4 —11. 
között Miskolcon, a barlangvédelmi ankéthoz 
kapcsolódva került az anyag bemutatásra. Az ünne
pélyes megnyitást ezúttal is a karszt- és barlang
kutatási filmek vetítése követte.

Június 17—25. között Pécsett mutattuk be a 
kiállítást, ugyancsak filmvetítéssel egybekötve. Ez a 
kiállítás a június 17—20. között rendezett Vándor
gyűléshez kapcsolódott.

A kiállítást a három helyen mintegy 1500 látogató 
tekintette meg. Noha Társulatunk jelentős összeget 
és energiát fordított a kiállítás propagálására, a 
vendégkönyvi bejegyzések számottevő része így is 
a nem elegendő propagandát kifogásolta. Ez a jö
vőre nézve tanulságul kell szolgáljon, annál is in
kább, mivel a kiállítás anyagát még több vidéki 
városban (pl. Szegeden, Debrecenben, Tatán stb.) 
be kívánjuk mutatni.
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SZERKESZTŐSÉGI
KÖZLEMÉNY

Az illetékes magyar szervek megvizsgálták a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat kiadvá
nyainak helyzetét. Ennek eredményeképpen a 
Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató további 
kiadását megszüntették, a Karszt és Barlangot a 
Társulat egyedüli lapjává nyilvánították.

A határozat fokozottabb feladatokat ró a Karszt 
és Barlang szerkesztőségére, mivel a jövőben a 
Tájékoztató néhány funkcióját is át kell vennie. 
Itt elsősorban arra gondolunk, hogy a barlang- 
kutató csoportok által elért jelentősebb feltárási 
eredményekről, valamint egyéb fontosabb kutatási 
eseményekről lapunk hasábjain összefoglalókat 
közlünk. Kérjük ezért a kutatócsoportok vezetőit, 
hogy a jövőben a csoportjuk által elért jelentősebb 
eredményekről esetenként küldjenek rövid, publiká
lásra alkalmas közleményeket szerkesztőségüknek. 
A cikkek megírásánál vegyék figyelembe, hogy 
kiadványunk szerkesztési és nyomdai átfutási ideje 
kb. egy- másfél év. Ha új barlang vagy barlangrész 
felfedezéséről van szó, a közleményhez feltétlenül 
csatolandó az objektum térképe is. A cikkeket a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat címére 
kérjük beküldeni.

Az új feladatoknak megfelelően lapunk szer
kesztőségét rovatvezetőkkel erősítettük meg. A hazai 
kutatási anyagok összefogója és nyomdai előkészí
tője dr. Kardos László. A külföldi hírek rovat
vezetője Hazslinszky Tamás, míg a társulati élettel 
kapcsolatos események összefogója Székely Kinga.

Szerkesztő

V á n d o rg y ű lé se k

A hazai barlangkutatás az ötvenes években igen erős fejlődésnek indult. Az ország különböző részein 
barlangkutató csoportok alakultak, azonban ezek a kis szervezetek egymástól elszigetelve dolgoztak, 
egymás kutatási eredményeiről — egy összefogó szervezet, valamint szaklap hiányában — nem értesültek. 
A szakmai tapasztalatcsere fórumának megteremtését szolgálta az 1955-ben Miskolcon megrendezett 
karszt- és barlangkutatási ankét, amitől a további évenkénti országos rendezvényeinket számítjuk. Az 
ankéton a csoportok beszámoltak tevékenységükről, megvitatták a kutatási módszereket, egyeztették a 
munkákat, majd a résztvevők tanulmányi kirándulása zárta a programot. Az ankéton olyan határozat 
született, amely kimondja, hogy a szervezethez tartozó barlangkutató csoportok tagjai vagy küldöttei 
minden év augusztus 20-án esetenként megállapítandó helyen értekezletre jönnek össze.

A határozatban megadott időpontot a rendezőség csak a második ankét alkalmával tartotta be, a követ
kező években más időpontokban szervezték meg a találkozót. A neve sem volt egységes, olykor ankét, de 
leggyakrabban „barlangnap" címén hirdették meg. Az utóbbi években a „vándorgyűlés" elnevezést hasz
náljuk. Kialakult a legmegfelelőbb időpont is, általában június hónap harmadik hetének vége (kivétel 
1975).

A vándorgyűlés (ankét, barlangnap) mindenkori programját a határozat nem mondta ki, így az soha 
nem volt egységes. Az elmúlt években a vándorgyűléseken a csoportok beszámolói mellett aktuális hazai 
tudományos eredmények ismertetése is elhangzik. A fiatalabb kutatók ügyességi versenyen mérik össze 
barlangi jártasságukat. Végül pedig a vándorgyűlés résztvevői felszíni és felszín alatti tanulmányutakon 
ismerkednek meg a környék karsztjelenségeivel és barlangjaival. A találkozót rendszerint szakkiállítás 
egészíti ki.
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Az eddig megtartott országos vándorgyűlésekről (ankétokról, barlangnapokról) készült az alábbi össze
állítás.

Székely Kinga

Sor
szám Időpont Helyszín A találkozó elneve- 

vezése Rendező szerv
Részt
vevők
száma

1. 1955. VIII. 15 18. M iskolc Karszthidrológiai Magyar Hidrológiai Társaság
és barlangkutató 
ankét

Nagymiskolci Csoportja 60

11. 1956. VIII. 18-20. Jósvafő Magyar barlang- MHT Központi Karszthidro-
kutatók 2. országos lógiai és Barlangkutató
ankétja Bizottsága és a Műszaki 

Egyetem Ásvány és Földtani 
tanszék barlangkutató csop.

III. 1957. X. 5 -6 . Budapest Magyar karszt- és MHT Központi Karszthidro-
barlangkutatók lógiai és Barlangkutató
3. országos Bizottsága és a Műszaki
ankétja Egyetem Ásvány és Földtani 

tanszék barlangkutató csop.
IV. 1959. III. 7 8. Budapest MKBT 1959. évi Magyar K arszt- és Barlang-

országos ankétja kutató Társulat
V. 1960. XI. 20. Budapest I. Barlangos Nap MKBT Ifjúsági Bizottsága 150

VI. 1961. VI. 1 2. Eger Országos Barlang- MKBT Ifj. Biz. és Egri
nap barlangkutató csoport

VII. 1962. VI. 24. Dorog Országos Barlang- Kadic Ottokár Barlangkutató
nap Csoport 126

VIII. 1963. VI. 22 -23. Miskolc Országos Barlang- 3 miskolci barlangkutató
nap csoport 200

IX. 1964. VI. 20—21. Abaliget Országos Barlang- Baranya megyei Idegenforgalmi
nap Hivatal barlangkutató 

csoportja 100
X. 1965. VI. 19-20 . Veszprém Országos Barlang

nap 80
XI. 1966. VI. 18 19. Budapest Karszt- és barlang- 

kut. ankét
MKBT, MKBB, MTESZ

XII. 1967. Elmaradt
XIII. 1968. Elmaradt
XIV. 1969. Elmaradt
XV. 1970. VI. 20 21. Dorog Barlangnap Kadic Ottokár Barlang- 

kutató Csoport
XVI. 1971. Budapest Barlangnap MKBT 75

XVII. 1972. VI. 17 18. Miskolc Barlangnap MKBT Észak-magyarországi 
Területi Osztály 250

XVIII. 1973. VI. 23 24. Tatabánya Barlangnap Tatabányai Szénbányák
Barlangkutató csoportja 80

XIX. 1974. VI. 15-16. M iskolc 1974. évi Vándor- 
gyűlés

MKBT csoportok segítségével

XX. 1975. VIII. 30 -31 . Miskolc 1975. évi Vándor- MK BT Észak-magyarországi
gyűlés Területi Osztály

XXI. 1976. VI. 17-20. Pécs MKBT. XXI. MKBT Dél-dunántúli Területi
Orsz. Vándor- 
gyűlése

Szervezet 120
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