
K O S Z Ö N T Ö

A Magyar Kársat- és barlangkutató Társulat köszönti most a „Kársat- és 
barlangkutatás” betűin, sorain és lapjain a Társulat tagjait és mindazokat, 
akik hittek abban, hogy ez a kiadvány megjelenik, bizonyítva azt, 
hogy a Társulatot megalapító tagok elérhető célt tűztek ki mindnyájunk 
elé. Évkönyvünk megjelenése igazolja azokat, akik méltónak, érdemesnek 
találták támogatni, segíteni az egy éve megalakult társulatot. Az egész tár
sulat nevében köszönöm elsősorban a Nehézipari Minisztériumnak, hogy 
társulatunk célkitűzéseit megértette és támogatta. Szól azonban a tagság 
köszöntője e munka szerkesztőinek és a cikkek íróinak is, mert ők teszik 
lehetővé munkájukkal, hogy a társulat minden tagjának érdeklődését, kuta
tását olyan irányba vezessük, amely hazánk javát szolgálja és kivívja a szoci
alista és baráti államok hasonló kutatóinak elismerését is.

Munkásságunk nem új, régi hagyományokra tekinthetünk vissza. Re
méljük, hamarosan módunk lesz a Társulat egy következő kiadványában rész
letesebben foglalkozni a karszt- és barlangkutatás magyarországi fejlődésével, 
mert sokan és sokat áldoztak szabadidejükből, erejükből addig, amíg 1958. 
december 12-én a mai Karszt- és Barlangkutató Társulat megalakulhatott. 
Alapszabályunkat a Nehézipari Minisztérium hagyta jóvá 1959. március hó 
31-én. Alapszabályunk értelmében társulatunk , , . .  .Tevékenysége keretében 
kutatásokat szervez, előadóüléseket tart, folyóira tot és egyéb kiadványokat bocsát ki, 
kapcsolatot létesít hasonló je l le gű  külföldi szervekkel, elméleti és gyakorlati irányú 
tanfolyamok keretében gondoskodik a barlangkutatás népszerűsítéséről és az ifjűság kö
rében az utánpótlásról, műveli a karszt- és barlangkutatás minden ágazatát.

Sok és nagy tehát a feladatunk így első olvasásra is. Még nagyobb lesz 
azonban együttes munkánk feladata, ha elemezzük, hogy milyen célok el
érését tűztük ki magunk elé. Kétségkívül társulatunk tudós tagjainak kell 
munkásságukkal, publikálásukkal és eredményeikkel kivívni és megvédeni 
helyünket Magyarország tudományos egyesületei között. Hisszük, hogy 
ez sikerülni is fog nekik. Társulatunknak azonban, éppen sajátos szervezett
sége révén, ez a munka még nem elegendő, sőt önmagában meg sem valósít
ható. A barlangkutatás csak akkor lehet élő valóságra támaszkodó, ha sokak 
állandó és rendszeres munkájára támaszkodhatik. Társulatunk feladata tehát 
megtalálni az utat és módot, hogy összefogjuk Magyarország minden bar
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langkutató csoportját és segítsük kutató munkájukat tudós tagtársaink 
irányító készségével. Társulatunk feladatai közé tartozik, hogy az egyes 
kutatócsoportok eredményeiket közvetlenül közölhessék tagtársaikkal és az 
érdeklődő tudományos világgal. Kutatóink nem elégedhetnek meg öncélú 
kutatások szervezésével, megvalósításával. Szocialista államunk parancsolóan 
követeli tőlünk, hogy olyan munkát végezzünk, amellyel egész népünket 
tesszük gazdagabbá. Ez a gazdagabbá tétel lehet tudományos, de lehet gaz
dasági is. Tagjainktól és az egyes személyek összetartó, egymást segítő 
munkájától függ csak, hogy milyen mértékben és milyen gyorsan tudunk 
eredményes munkát végezni.

Az Állami Földtani Intézet által rendezett ,,mezozóos konferencián” be
szélgettem szovjet, keletnémet és lengyel tudósokkal társulatunk célkitűzései
ről is. Őszinte örömmel folytattak eszmecserét a barlangkutatásról és abban 
látták társulatunk nagy lehetőségeit, hogy társulatunkban geológusok, bioló
gusok, földrajzosok, mineralógusok, vegyészek, archeológusok stb. dol
goznak tervszerűen együtt és ez a tudós kutatógárda a társulatban 
megtalálta a közvetlen együttműködés lehetőségét az ország minden 
részében a bányákhoz és más üzemekhez kapcsolódó barlangkutató szak
osztályokkal.

Társulatunk központjának, vezetőségének mindenkorra legnagyobb fel
adata ezt a jó kollektívát egyre fokozni, bővíteni, közvetlenebbé tenni. 
Gondoskodnia kell tehát arról, hogy hazánkban egyre szélesedjék az a kör, 
egyre népesebb legyen azok száma, akik érdeklődéssel fordulnak barlang
jaink felé és így minél többen és többen kapcsolódjanak be a magyar karszt- 
és barlangkutatás munkájába.

Ehhez a munkához, társulatunk jövőjéhez és tagjaink eredményes kutató 
munkájához kívánok a bányászok ősi köszöntésével mindannyiunknak
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Wir müssen mit freudigem Herzen alldenen unseren innigen Dank aus
sprechen, die an der Gründung der Ungarischen Karst- und Höhlenforschungs- 
Gesellschaft teilgenommen haben, besonders aber jenen, die das Erscheinen 
der vorliegenden Publikation mit ihrer Arbeit ermöglicht haben. In erster 
Reihe muss unter denen, die die Gründung der Gesellschaft und später das 
Erscheinen dieser Publikation unterstützt haben, das Ministerium fü r  Schwer
industrie erwähnt werden. Die Gesellschaft wurde den 12. Dezember 1958 
gegründet und am 31. März 1959 begutachtete das Ministerium fü r  Schwer
industrie seine Statuten. Laut dieser Statuten soll die Gesellschaft „ . . . im  
Kähmen seiner Tätigkeit Forschungen organisieren, Vortrags si töm gen halten, eine 
Zeitschrift und andere Publikationen herausgeben, einen Kontakt m it ähnlichen aus
ländischen Organen anbahnen ̂ an Hand theoretischer und praktischer Lehr kurse 
f ü r  die Popularisierung der Höhlenforschung und die Heranbildung eines jugendlichen 
Nachwuchses sorgen, und alle Zweige der Karst- und Höhlenforschung betreiben” . 
Die spezielle Organisation der Gesellschaft ermöglicht, dass Geologen, 
Mineralogen, Biologen, Archeologen, Geographen und Chemiker mit den 
Höhlenforscher-Sektionen der Bergwerke und der Betriebe des ganzen 
Landes um das Verwirklichen gemeinsamer Ziele Zusammenwirken. Die 
Hauptaufgabe der Zentralleitung ist, den Kreis dieser erfolgreichen, guten 
Kollektive immer zu erweitern. Diese Publikation soll mit Hilfe seiner Auto
ren und Redakteure jedes einzelne Mitglied der Gesellschaft dem gemeinsa
men Ziele näherbringen.

Hierzu wünscht uns allen mit dem uralten Bergmanns-Gruss

„Glück au f Г  

J o se ph  B a r á t o si
Einstweiliger geschäftsleitender Präsident 

der Ungarischen Karst- und Höhlen
forschungs-Gesellschaft

ZUM GELEIT
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ОБРАЩЕНИЕ

С искренней радостью благодарим всех, кто участвовал в учрежде
нии Венгерского Общества Исследователей карстов и пещ ер  и в особен
ности тех, кто своей работой содействовал публикации настоящего изда
ния. Учреждением Общества и публикацией настоящего издания мы 
в первую очередь обязаны М инист ерству Тяжелой Промышленности. 
Общество было учреждено 12-го декабря 1958 года и уже 31-го марта 
1959 года М инистерство Тяжелой Промышленности утвердило его устав. 
Согласно уставу Общество « . . .  организует  в рамках своей деятельности  
исследования , за седания , чтение докладов, издает  журналы и разные и зда
н и я , завязывает отношения с  сходными зарубежными организациями , в 
рамках теоретических и практических курсов позаботит ся о популяри
зации исследования пещ ер , вовлекает в работ у молодых специалистов , р а з
вивает все отрасли исследования карстов и пешрр». Своеобразная органи
зация Общества позволяет геологам, минералогам, биологам, археоло
гам,- географам, химикам, а также секциям по исследованию пещер шахт 
и заводов страны совместно работать в интересах достижения общих 
целей и осуществления общих задач. Важнейшей же задачей централь
ного руководства является всемерное развитие и расширение этого друж
ного коллектива. Настоящее издание поможет всем членам Общества, 
а его авторы и редакторы направляют их усилия на достижение общей 
цели.

К этому Йожеф Баратоши , временный делопроизводительный пред
седатель Венгерского Общества Исследователей Карстов и Пещер желает 
всем, по старому шахтерскому обычаю, «Хорошего счастья».
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