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Negyven esztendeje, 1952 augusztus 4-én tárult fel 
hazánk második leghosszabb barlangja, a Béke-barlang. 
Az évforduló alkalmából a Magyar Karszt- és Barlang
kutató Társulat valamint a Barlangtani Intézet az Aggte
leki Nemzeti Park támogatásával november 28-29-én 
jubileumi ülést tartott Jósvafőn.

A rendezvényt Baross Gábor, a Nemzeti Park igazga
tója nyitotta meg, majd előadóülés keretében beszámo
lók hangzottak el a barlangban végzett kutatások ered
ményeiről. Elsőként dr. Jakucs László professzor, a 
Komlós-forrás mögött húzódó, vízfestéssel már kimuta

lzápy Gábor pedig „A Komlós-forrás hidrológiai és 
vízkémiai vizsgálatának eredményei” címmel tartott 
előadást.

A szakmai program után dr. Zámbó László, a Társulat 
elnöke köszöntötte a Béke-barlang feltárásában résztve
vő kutatókat, majd Székely Kinga, a Barlangtani Intézet 
vezetője záróbeszédében értékelte a barlang feltárásának 
jelentőségét, ami mérföldkövet jelentett a magyar bar
langkutatás történetében; s reményét fejezte ki, hogy a 
készülő korszerű térkép további vizsgálatokra, a barlang- 
rendszer komplex monografikus szakmai feldolgozására 
ösztönzi a kutatókat. Az esti baráti beszélgetés során 
bemutatásra kerültek azok a filmek, amit a Magyar 
Televízió valamint a német kutatók készítettek a barlang
ról.

November 29-én vasárnap reggel a jubileumi ülés 
résztvevői közös túrát tettek a Béke-barlangban, ahol a 
„hőskor” egyik legendás eseményét idézve, címkézett 
„szifonrummal” köszöntötték az egykori felfedezőket.
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tott ismeretlen nagy barlangrendszer feltárásának kezde
ményezője és vezetője emlékezett vissza a barlang 
feltárásának történetére. Dr. Szunyogh Gábor bemutatta 
a Béke-barlang készülő részletes térképét és ismertette 
a térképezés során tett megfigyeléseit, több kutatást 
igénylő kérdést is felvetve. Dr. Adorján Barna a barlang
ban végzett gyógyászati tevékenység; Géczy Gábor, 
dr. Hunyadi Ilona és dr. Hakl József a nyomdetektoros 
radonmérések eredményeiről számolt be. Szablyár Péter 
a barlang sajátos „agyagképződményeit” mutatta be, 
javasolva azok behatóbb vizsgálatát. Dr. Zámbó László 
„Néhány karsztmorfogenetikai tényező alakulása a Bé
ke-barlang felszíni vízgyűjtőjén”; Maucha László -
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