
nyék és szolgáltatások teljes vertikuma kapcsolódik, 
eeészen a barlangi gyógyászatig bezárólag. Ez bizto
sítja az évi százezernél jóval több látogatói kapaci
tást, ennek zökkenő nélküli ellátását, mint például a 
gyorsabb vasúti és országúti összeköttetés, a jó 
buszforgalom és ajavuló élelmezési lehetőség által, 
mivel az utazás és a szállítás szempontjából a Ba- 
radla a fő közlekedési vonalaktól messzebb van, 
mint az említett nagy külföldi barlangok, és a nagy 
látogatói létszámot biztosító népesség-agglomerá
ciók (Budapest, Miskolc) is aránylag távol fekszenek.

A már fejlődő, de még nem kielégítő szállodai, 
camping-, vendéglői és különösen a fürdő-lehetőség 
is a múzeumi kiállítással együtt a megindítója lesz 
még több hasonlójellegű intézkedésnek. A növekvő 
forgalommal ugyanis előre vetítődik az egyes termé
szeti erők bizonyos fokú gyorsabb elhasználódásá
nak kérdése, ezen a természetvédelem hatékonyabb 
kifejlesztésével lehetne majd segíteni. Remélhetőleg 
a Baradla-barlang környéke, a szép karsztvidék lesz 
hazánk egyik nagy nemzeti parkja, ezzel pedig az 
itteni karsztról és barlangjairól szóló helyes infor
máció-áramlás is meggyorsul, megsokszorozódik, és 
ennek érdekében a helyi múzeumi anyagok mennyi
sége és minősége is növelendő.

Addig is,' szolgálja a most megnyitandó barlangi 
múzeumi kiállítás látogatói ismeretének módszeres 
gyarapodását és az általános közművelődés emelé
sét, a szocialista kultúra magasabbrendűségének 
dokumentálását. Ezzel a Baradla-barlang kiállítását 
megnyitom.”

CAVE MUSEUM AT AGGTELEK
On the ground-floor of Hotel Barlang built at 

the entrance intő the Baradla Cave near the settle- 
ment of Aggtelek a speleological museum has been 
accomodated. A permanent exhibition, the museum 
was inaugurated on July, 6 , 1974, by Dr. S. Láng, 
chairman of the Hungárián Speleological Society. 
The museum offers the visitors an opportunity to 
get acquainted with archeological finds and arte- 
facts recovered from the Baradla Cave, with the 
geological constitution of the region, the history of 
exploration of the cave, and, in generál, with the 
regularities of karstic morphogenesis.
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É g e rszö gi ju b ile u m

Ezerkilencszázötvennégy novemberében csaknem 
valamennyi újság hírül adta, hogy új természeti 
kinccsel gazdagodott országunk: az önkéntes kuta
tók kitartó munkája nyomán feltárult Égerszög köz
ség határában a régóta keresett barlang. A kutatók 
a Szabadság nevet adták neki, amely a Baradla és 
a Béke-barlang után az Aggteleki-karsztvidéknek 
ma is a harmadik leghosszabb ismert barlangja.

A barlang „felfedezése” nem a véletlen műve volt. 
Az ötvenes évek elején — Jakucs László és társainak 
sikeres működése nyomán — reneszánszát élte a 
magyar barlangkutatás, az új kutatási és feltárási 
módszerekkel egész sor barlang (Béke-barlang, 
Kossuth-barlang, Vass Imre-barlang stb.) vált is
mertté. Ebben a hullámban tárult fel 1954 őszén az 
égerszögi Szabadság-barlang is.

A Pitics-hegy tövében, a Dász-töbör alján 1952- 
ben Jakucs László munkacsapata kísérletezett akna
mélyítéssel. A kutatásra szánt pénzösszeg hamar el
fogyott. Ekkor a falu néhány lelkes dolgozója 
— Csorba Pál erdész vezetésével — összefogott, és 
az előbbi akna közelében új kutatóaknát bontottak 
ki. A nagy lelkesedéssel végzett önkéntes munka 
sem vezetett eredményre, mivel az egyik éjszaka a 
ducolás nélküli akna összeomlott.

A harmadik rohammunka két évvel később, 
1954 nyarán indult meg. Az Élelmiszeripari Minisz
térium Kinizsi Sportkörének barlangkutatói vertek 
tábort a szomszédos Keserű-tó lápájában. Először 
az ottani víznyelő kibontásával kísérleteztek, amely 
a Teresztenyei-barlangrendszernek máig is egyik 
legbiztatóbb feltárási lehetősége. A kutatók már 
negyven méter mélységben jártak, amikor egy 
váratlan kőomlás megakasztotta a munkát. Rövid 
ideig két másik víznyelő bontását kezdték meg, 
majd erőiket a 4. számú munkahelyre, a Dász-tö- 
börbe összpontosították.

Ez a munkahely is az első napokban igen bízta
tónak mutatkozott, de később nagyon veszélyessé 
vált és minden centiméter előrehaladásért meg kel
lett küzdeni. A munka még sem állt le, ami elsősor
ban Balázs Lajos és Csupor István kitartó szervező 
s gyakorlati példamutató munkásságának ered
ménye. Lelkesedésük magával ragadta két helybeli 
munkatársukat, Pozsgai Sándort és Oláh Zoltánt, 
akik anyagi ellenszolgáltatás nélkül, fantasztikus 
elszántsággal folytatták heteken keresztül az élet- 
veszélyes munkát. Időnként Budapestről és a köz
ségből további önkéntesek érkeztek, segítettek a fel
táró akna kiépítésében, amely ekkor már közel száz
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méterre nyúlt be a hegy alá. Az újabb kőomlások 
súlyosan megsebesítették Balázs Lajost és Csupor 
Istvánt, a munka azonban csak néhány napig szü
netelt, mivel Budapestről friss erők érkeztek Balázs 
Dénes és Stefanik György személyében. Az ő segít
ségükkel 1954. nomvember 14-én sikerült az utolsó 
omladéktorlaszt is szétbontani, s ezzel szabaddá vált 
az út a barlang belsejébe.

A szép siker a feltárásban résztvevők áldozatos 
munkáján kívül Égerszög község példa nélkül álló 
segítőkészségének köszönhető. A társadalmi ösz- 
szefogásból a falu apraja-nagvja kivette a részét, 
még a legszegényebb család is felajánlott a kutatók
nak néhány kiló babot, lekvárt vagy más élelmiszert 
ingyen, csakhogy részesei legyenek a segítségnyúj
tásnak. A falu gyermekei naponta csoportosan hoz
ták ki a táborba a felajánlott élelmiszereket, a napi 
tíz liter aludttejet és az ivóvizet.

Húsz év múltán a veterán barlangkutatók újra 
eljöttek Égerszög községbe, hogy találkozzanak a 
falubeli hajdani segítőtársaikkal, s felelevenítsék a 
régi, kedves, közös emlékeiket. A hivatalos ünnep
ségre 1974. október 12-én délután került sor az 
égerszögi kultúrházban, amelyet a falu kiszesei erre 
az alkalomra ünnepélyesen feldíszítettek.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Láng 
Sándor egyetemi tanár, a Magyar Karszt- és Bar
langkutató Társulat elnöke is, aki megnyitó beszé
dében többek között az alábbiakat mondotta:

,.Nagyon kedves ünneplésre gyűltünk itt össze 
Égerszögön, a Szabadság-barlang feltárásának 20 
éves jubileuma alkalmából. Visszaemlékezéseink 
reflektorfényében újra megjelennek a húsz évvel 
ezelőtti kedves szereplők, a község dolgozói, Csupor 
István tanácstitkár és munkatársai: Balázs Lajos, 
Pozsgai Sándor, Oláh Zoltán és mások, közvetlenül 
vagy közvetve az egész község társadalma, valamint 
a segítségükre sietett Kinizsi Sportkör barlangkuta
tói a fővárosból, továbbá Jakucs László professzor, 
akkori barlangigazgató, a VITUKI Karsztvíz Osz
tályának munkatársai, az élelmiszeripari vállalatok 
dolgozói, Rudabánya bányászai. Valamennyien 
részesek a feltárásban, a már két évtizede látogatható 
természeti remekműnek, a cseppkövekkel és szép 
képződményekkel felöltöztetett Szabadság-barlang
nak. De az is megelevenedik előttünk, hogyan dol
goztak itt a régiek annak érdekében, hogy az erede
tileg csak megjósolt és megálmodott gyönyörű szép 
barlangot meg is találják, és át is adhassák kinek 
csak gyönyörködésre, kinek pedig okulásul.
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feltáró munkában részt vettek vagy azt támogatták, 
tiszteletünk az összes, fiatalosan lelkesedőknek is, 
akik sokszor csak a két kezükkel végezték a nehéz 
feltáró munkát és példát mutattak arra, milyen az 
igazi összefogás a falu és a város között.”

A vendéglátó helybeliek nevében Oláh Endre, 
Szőlősardó, Égerszög és Teresztenye községek közös 
tanácsa VB elnöke köszöntötte a vendégeket. Ez
után ismét Láng professzor vette át a szót és az év
forduló alkalmából emlékplaketteket nyújtott át a 
húsz év előtti munkában kimagasló szerepet játszó 
barlangkutatóknak és a helybeli önkéntes segítő
társaiknak.

Az égerszögi barlangi emlékplakett aranyfokoza
tát kapta Balázs Lajos, dr. Bártfay Pál, Csupor Ist
ván, Stefanik György és Várnai Tibor.

Az emlékplakett ezüst fokozatával tüntették ki 
Égerszög, Szőlősardó és Teresztnye dolgozói közül 
a következőket: ifj. Boros Imre, Csorba Pál, Kovács 
Dezső, Kovács Géza, Kovács Imre, Matyatyovszky 
Gyula, Oláh Tibor, Oláh Zoltán, Pisák János, Pozs- 
gai Dezső, Pozsgai István, Pozsgai Sándor, özv. Tar- 
cali Istvánné, Tarr Zsigmond, Tóth András, Tóth

Dr. Láng Sándor megnyitó beszédét tartja



Oláh Endre tanácselnök beszél a vendéglátó községek 
dolgozói nevében

Rafael és Zsadony Józsefné. A fővárosi barlang- 
kutatók közül ezüst emlékplakettet kaptak: Bog- 
danovics Irén, Cseh Sándor, Csekő Árpád, Frecska 
József, Hajgató János, Horváth János, Horváth 
Mihály, Laczkó Zsuzsanna, Molnár József és 
Molnár Mihály.

Az ünnepség hivatalos része után Balázs Dénes 
tartott diavetítéssel kísért beszámolót a barlang fel
tárásának húsz év előtti izgalmas hónapjairól, majd 
ezt követően dr. Láng Sándor megnyitotta a fény

képkiállítást. Ennek anyagát Horváth János állí
totta össze a Szabadság-barlangban, valamint annak 
feltárásáról készített legjobb felvételekből.

Este a Dász-töbörben, a barlang bejárata közelé
ben épült üdülőházban a Ferencvárosi Természet- 
barátok Sportkörének Barlangkutató Szakosztálya 
(a volt Kinizsi Sportkör) és a Borsodi Szénbányák 
Ormosi Bányaüzemének KISZ Bizottsága adott 
fogadást az ünnepség meghívott vendégeinek. Kö
zöttük volt dr. Láng Sándor, az MKBT elnöke, 
dr. Jakucs László egyetemi tanár, a szegedi József

Dr. Láng Sándor emlékplakettet nyújt át az égerszögi 
Szabadság-barlang feltárásánál kimagasló munkát 

végzett Balázs Lajosnak

Dr. Láng Sándor köszönetét mond 
ózv. Tarcali Istvánnénak a barlang- 
kutatóknak nyújtott segítségért
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