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MEGNYÍLT A BARADLA MÚZEUM
Az aggteleki Baradla-barlang tudományos kuta

tóinak régi vágya teljesedett 1974 nyarán. Az agg
teleki Baradla Szálló földszinti helyiségeiben meg
nyílt a nagyközönség tájékoztatását, ismereteinek 
bővítését szolgáló barlangtani múzeum.

A meghívott közönség 1974. július 6 -án délelőtt 
11 órára sereglett össze a szállóépület elé, hogy tanú
ja legyen a múzeum és az első kiállítás ünnepélyes 
megnyitásának. Az avatóbeszédet dr. Láng Sándor 
egyetemi tanár, a Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat elnöke tartotta. Az elhangzott beszédet az 
alábbiakban teljes egészében közöljük.
,,Kedves vendégeink, tisztelt ünneplő közönség!

Nagyon meleg szeretettel köszöntöm kedves 
mindnyájukat a kiállítást szervező Természettudo
mányi Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a 
házigazda Borsodi Idegenforgalmi Hivatal és a kiál
lítás megvalósításában nagyon sok lelkes munkával 
résztvevő Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
nevében a mai ünnepélyes alkalommal.

Több évi igen kitartó, eredményes szervezői és 
alkotói munka révén ugyanis megnyitásra készen 
áll az aggteleki karszt- és barlangtani múzeum, 
amely méltán hivatott arra, hogy egységbe foglalja 
és színes, genetikus képbe olvassza össze azt a sok 
érdekes látnivalót, amelyet féltve őrzött, nagyszerű 
természeti kincsünk, az aggtelek—jósvafői csodála

A nyíl a Baradla Múzeum helyét jelöli az aggteleki 
Barlang Szállóban

tos Baradla-barlang és szép környezete tartogat 
népes látogató gárdájának, és lepi meg mind monu
mentális méreteinél, mind pedig szakmai sokrétűsé
génél fogva is az ide érkezőket.

És éppen ezt a sokrétűséget tükrözi a maga ösz- 
szefüggéseiben és genetikus kapcsolataiban a kiál
lítás és múzeum nagyon szépen kidolgozott és össze
állított anyaga is. Feltárul ugyanis ezen az anyagon 
keresztül a Baradla és környékének geológiája, mor- 
fogenetikája, hidroklimatológiája, a troglobiont élő
világ, s előkelő képviselettel az őslénytani, az ősré
gészeti és a történelmi ismeretanyag is.

Csak a legnagyobb köszönet és hála hangján em
lékezhetek meg itt mindnyájunk nevében a nagy
szerű múzeumi kiállítás szervezőiről és tervezőiről, 
valamint kivitelezőiről, így a Természettudományi 
Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum illetékesei
ről, továbbá a Kulturális Minisztériumi Központi 
Múzeumi Igazgatóság Kiállítási Osztályáról és 
végül a közreműködő Borsod megyei Idegenforgalmi 
Hivatal illetékeseiről és másokról, akiknek fáradsá
got nem ismerő szorgos munkájáról a kiállítás min
den darabja tanúskodik.

A Baradla Múzeum létrejötte nagyon nagy lépés 
a híres karsztvidék kulturális fejlesztésének terüle
tén. Ez a vidék ugyanis, amely a századforduló táján 
— szegénysége, főleg sovány termőföldje következ
tében — csak taszíthatta magától a népességet, és 
innét nagy számmal vándoroltak ki pl. Amerikába, 
ma a sok látogató érkezése és a turizmus fejlődése 
révén speciális munkaerőket is képes lekötni az 
idegenforgalmi, a közlekedési, a kulturális és a kom
munális létesítmények fejlődése, az infrastuktúra 
növekedése révén.

Ezen a téren éppen a Baradla Múzeum bekapcso
lódása szolgáltat igen sok újat, jelentve a barlangi 
látogatók ilyen irányú, kulturális szempontból igen 
különleges jellegű ellátását is. A múzeum — kap
csolódva a Dudich E. alapította biológiai és Papp F. 
alapította karszthidrológiai kutatóállomáshoz, va
lamint a hangverseny termi rendezvényekkel és be
rendezésekkel együtt — szilárdan biztosítja, hogy 
az aggtelek—jósvafői Baradla-barlang most már 
előkelő helyet foglal el a környező országok hasonló 
jellegű, nagy méretű és nagy látogatottságú barlang
jai sorában, gondoljunk csak a Postojna-, a Ma- 
cocha-, a Demánova- vagy a nevesebb ausztriai 
barlangokra. Ugyanis Aggtelek—Jósvafőn a Ba
radla természet nyújtotta csodavilágához a szocia
lista társadalom biztosította intézkedések, intézmé


