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■JELENTÉS A HAJNÓCZY JÓZSEF BARLANGKUTATÓ CSOPORT 198Ü ÉVI MUNKÁJÁRÓL
Varga Csaba

1980. július 5-t61 20-ig rendeztük XVIII. Ódorvári Kutató Táborunkat.
A táborban dolgozó barlangkutatók száma 24 volt. A tábor ideje alatt 13 alkalommal végez
tünk leszállást a Hajnóczy-barlangba.
Fó tevékenységeink a következők voltak.- a munkaterv alapján -:
1. Feltáró munka a Galéria Ny-i végében, valamint az 1979-ben feltárt új rész?
ben.
2. Az 1979-ben feltárt rósz pontositó mérése.
3. Elkezdtük egy fotó-herbárium elkészítését, mely elkészülte után tartalmazza
majd Odorvér és környéke jellemző karsztos növényeit fényképen.
1. Folytattuk a Galéria Ny-i végén a bontást, ami - ahogyan vártuk - egyre nehezebb és
veszélyesebb lett. Minden törekvésünk az volt, hogy ezen a helyen érdemleges eredményt
érjünk el és ennek érdekében 5-6 fős csoportban dolgoztak itt a barlangászok. Sajnos az
egyre nehezebbé váló munkakörülmények miatt, a nagy létszám ellenére sem sikerült lénye
gesen előbbre jutni. Volt viszont a nagyobb létszámnak egy eredménye, nevezetesen az,
hogy a várakozók hozzáláttak a Satu utáni átjáró bontásához s közben feltártak egÿ ed
dig ismeretlen új részt. Ezt az új részt a bükki barlangok korán elhunyt kutatójáról,
B A L Á S
A N N A -ról neveztük el - B A L Á S
A N N A
C I N T Ú R I U M N A K .
A felfedező Virág István és Mucsi László voltak.
A járat megközelitése a Lubirintus D-i oldalából nyiló repedésen keresztül történik.
Egy sziklaeresz alatt lehet bekúszni a Balás Anna cintóriumba, de előtte van a vetkőző,
anol az agyagos, piszkos ruhát és csizmát le kell vetni, majd kissé lengébben, de lé
nyegesebben tisztább ruházatban lehet háton bekigyózni a mindössze 50-70 cm átlagmagas
ságú járatba.
Bár a hossza mintegy 32 m, s szélessége sem több 4-8 m-nél, mégis a kis kiterjedés elle
nére a barlang képződményekben leggazdagabb, legváltozatosabb része. Bőven találhatunk
itt szalmacseppköveket, karfiolszerü kristályhalmazokat, excentrikus fejlődésü cseppkö
veket és ezek a képződmények a legváltozatosabb szinekben pompáznak.
Hála a rendkivül nehéz megközelitésnek nagyon valószinü, hogy a barlang eme szép része
sokáig eredeti szépségében fogadja majd a ritka látogatókat.

