
barlangokét. Becslések szerint koruk maximálisan 
néhány tízezer évesre tehető.

A Ivovi „Cyklop” Barlangkutató Csoport — veze
tőjük Milán Petrovics — évente 4—5 tábort szervez 
a barlang további feltárására és térképezésére. Ezek 
a táborok többnyire 7—10 naposak, résztvevőik 
pedig nemcsak Lvovból, hanem a város és a barlang 
környéki falvakból, esetenként néha távolabbról 
(Minszk, Ogyessza) toborzódnak.

A tábor május 1-én nyílt meg 25 fő részvételével. 
Munkánk a barlang bejárati részének bontásával 
kezdődött, mely két napot vett igénybe. A bejárat 
ugyanis egy hatalmas aktív víznyelő, amely még 
nincs megfelelően kiépítve, így nagyobb esőzések 
alkalmával a víz behordja a felszíni agyagot a be
járati folyosóba és nagyrészt elzárja azt.

Négy napot szándékoztunk lent tölteni. Csak 
a legszükségesebbeket vittük magunkkal egy-egy 
hurka formájú zsákban. A bejárati szifonok után 
sárban 300 m keserves kúszás következett. Csomag
jainkat a lábunkra kellett erősíteni, így húztuk 
magunk után. Kb. 2 óra múlva értünk az első tábor
helyre, mely egy kb. 20 m hosszú, 5—6 m széles 
és ugyanilyen magas terem. A barlang felfedezése 
után sokáig ez volt a fő táborhely. A jelenlegi köz
ponti táborhely beljebb, az előzőtől mintegy két óra 
járásnyira van. Ebben a mintegy 30 ember be
fogadására alkalmas teremben meglehetős komfort 
uralkodik: itt agyagba faragott asztal, ágyak, benzin
főző, kézmosó stb. található. A barlang hőmérsék
lete +  7°C.

Kirándulásunk negyedik napján egy kisebb, 
6 km-es túra várt ránk. Amerre jártunk a falakat 
szinte mindenütt csillogó gipszkristályok fedték.

A következő napon utakat ástunk a későbbi 
turistaforgalom részére. Természetesen a barlangot 
egyelőre még csak „szakmabeliek” látogathatják. 
Felkerestük a barlang legmélyebb pontját. Ez 
kb. 70 m mélyen van a külszíntől. 2—3 méteres 
vízesés fogadott bennünket. Meglepő volt, mert 
a barlang túlnyomó része száraz. A barlangnak 
ezen a részén a folyosók kissé tágasabbak és a víz 
oldóhatása is jobban megfigyelhető a falakon. 
Gyönyörű, 8—10 cm-es fennőtt gipszkristályok 
fedik a falakat, melyeknek állandó csillogása 
szemünknek kissé szokatlan volt.

A következő napon eljutottunk a legtávolabb 
fekvő térképező táborba, ami a bejárattól mintegy 
tíz órai járásra van. A barlangnak ezt a részét 1975 
után fedezték fel és térképezésével még ezidáig nem 
végeztek. Itt találhatók a barlang legszebb kris
tályai.

91 órát töltöttünk az Optimista-barlangban, 
mely számtalan járatával, szűk folyosóival, „ké
nyelmes” termeivel, változatos víznyelőivel, gyö
nyörű kristályos képződményeivel, s a még fel
táratlan részek ismeretlen varázsával felejthetetlen 
élményt jelentett a miskolci barlangászok kis cso
portjának. Abban a reményben búcsúztunk el 
vendéglátóinktól, hogy lesz még alkalmunk hasonló 
expedícióban részt venni.

Zergi István

A MAGYAR BARLANGOK IDEGENFORGALMA 1981-BEN

A látogatók száma Változás, %
1980 1981 1981/1980

Aggteleki Baradla-barlang összesen 226 290 241 098 106,1
Részletezve: 
Aggteleki szakasz 185 094 193 483 104,5
Jósva fő i szakasz 41 196 47 615 112,3

Lillafüredi barlangok összesen 128 533 126 027 98,0
Részletezve: 
István-barlang 92 260 85 898 93,0
A nna-mésztufabarlang 36 273 40 129 111,0

Miskolc-Tapolcai barlangfürdő 243 000 256 000 105,2
Tapolcai-tavasbarlang 115 434 115 519 100,1
Abaligeti-barlang 68 494 71 357 104,0
Pál-völgyi-barlang 19 007 25 522 133,8
Balatonfüredi Lóczy-barlang 14 781 14 726 99,5

Összesen 815 539 850 249 104,2

Tájékoztatás hiányában eddig nem szerepelt statisztikánkban a fürdésre kialakított Diósgyőr-Tapolcai- 
barlang. Ennek hidegvizes medencéjét használják az 1974. évi megnyitás óta a szomszédos szauna vendégei. 
Pásztor Zoltánná, a Miskolci Vízművek, Fürdők és Csatornázási Vállalat dolgozója kigyűjtötte a barlang-
fürdő látogatóinak adatait: 1974-ben 210 vendég, 
4711, 1980: 4789 és 1981-ben 6531 látogató.

1975: 2210, 1976: 2391, 1977: 3341, 1978: 3939, 1979:
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