
MAGYAR BA R L A N G O K  I D E G E N F O R G A L M A  
1966-68.  ÉVEKBEN

Kiadványunk szerkesztősége összegyűjtötte az idegenforgalmi célokra kiépített hazai barlangok 1966—68. 
évi látogatási adatait. Örömmel állapíthattuk meg, hogy az utóbbi két évben már évente több mint félmillió 
ember gyönyörködött a föld alatti világ szépségeiben vagy élvezte a világviszonylatban is egyedülálló barlang
fürdőnk kellemes vizét. (Az alábbiakban tájékoztatásul közöljük az 1965. évi adatokat is.)

1965. 1966. 1967. 1968.
Aggteleki Baradla-barlang 97 402 93 261 108 273 128 974
Lillafüredi-barlangok 93 189 85 986 85 823 90 579
Miskolc-Ta polca i-barlangfürdö 137 916 173 334 177 338 161 994
Tapolcai Tavas-barlang 92 575 kb. 70 000 kb. 60 000 75 778
Abaligeti-barlang 33 708 38 002 36 391 39 820
Pál-völgyi-barlang 16 463 14 315 17 787 18 553
Budai Vár-barlang 395 16 538 28 591 31 173

471 648 491 436 514 203 546 871
A magyar barlangokat meglátogató külföldi vendégek száma — a fenti adatokból — az elmúlt években a 

következő volt:

1965. 1966. 1967. 1968.
Aggteleki Baradla-barlang 12 800 3 195 8 547 11 279
Lillafüredi-barlangok 2 100 5 910 6 710 8 817
Miskolc-Tapolcai-barlangfürdö 9 650 kb. 17 000 kb. 26 000 32 000
Tapolcai Tavas-barlang 10 121 kb. 9 000 kb. 8 350 10 442
Abaligeti-barlang 962 945 1 188 946
Pál-völgyi-barlang 2 233 2 139 3 170 3 375
Budai Vár-barlang 80 2 480 4 289 4 676

37 946 40 669 58 254 71 535

Az aggteleki Barcidlának, hazánk legnagyobb és leglátványosabb barlangjának idegenforgalma örvendete
sen megnövekedett. A barlangban rendezett hangversenyek híre az országhatárokon túl is messze elterjedt. 
A barlangot üzemeltető Borsod-Abauj-Zemplén megye tanácsának Idegenforgalmi Hivatala gazdag programot 
dolgozott ki a barlangüzem továbbfejlesztésére. Ilyen elképzelések: csónakázó tó, barlangvasút, barlang
múzeum, barlangpresszó, öltözöterem a színészek részére, akkumulátoros targoncás szállítás a barlangban, 
az asztmaszanatórium továbbfejlesztése, a jósvafői Tengerszem-tó gátjának átépítése, camping és szauna
fürdő létesítése stb.

A miskolc-tapolcai barlangfürdő vonza a legtöbb látogatót, ezt a barlangi létesítményt keresi fel a legtöbb 
külföldi vendég. A barlangfürdő bővítése céljából a Miskolci Vízmüvek, Fürdők és Csatornázási Vállalat a 
feltételezett további barlangjáratok feltárása céljából kutató fúrásokat végeztetett, de ezek nem vezettek 
eredményre. Ennek ellenére már 1967-ben megkezdték a fürdő teljes átépítését és bővítését. Új, száraz bar
langi részt csatolnak a fürdőhöz, mely hatalmas méreteivel, valamint a kürtökben létesítendő vízeséssel és 
télikerttel nemcsak a fürdő idegenforgalmi vonzerejét hivatott növelni, hanem összeköttetést teremt az új, 
modern tavifürdövel is. A mintegy tizenegy millió forintos beruházások 1969 nyarára készülnek el.

Az Abaligeti-barlang forgalmát a Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal különféle rendezvényekkel igyek
szik fokozni. 1969-ben — immáron másodízben — rendezik itt a természetjáró eszperantisták nemzetközi 
találkozóját, míg augusztus 20-án „hegyháti tóünnepet” tartanak gazdag programmal. A barlang, a camping, 
a túristaház és a két mesterséges tó környékét parkosították, és 1969 elején felújították a barlang világítási 
berendezéseit is.

Kevesebb jót mondhatunk a Pál-völgyi-cseppkőbarlangról. Annak ellenére, hogy a barlang szinte a főváros 
szivében található és kiépítésére is jelentős összegeket fordítottak, idegenforgalma valamennyi barlangunk 
között a legkisebb. Ezt elsősorban a barlangot kezelő Turista Ellátó Vállalat vérszegény propaganda-tevé
kenysége okozhatta, amit nem tudott ellensúlyozni az ott dolgozó lelkes barlangkutatók munkája.

Igen szép eredményeket értek el a budai Vár-barlang látnivalóinak közkinccsé tételével a MKBT Múzeumi 
Bizottságának és a TIT budapesti szervezetének munkatársai. Kár, hogy a barlanglátogatások feltételei nagyon 
mostohák, és hiányoznak a kulturált üzemeltetés legelemibb berendezései is. Ezt különösen azért kell ki
emelnünk, mert a barlang sok külföldi vendéget is vonz.

Dr. Balázs Dénes

44


