BARLANGKUTATÓ CSOPORTJ AI NK
ÉL ETÉBŐL . . .
Az 1961. év első negyedében több új bar
langkutató csoport jelentette be megalakulá
sát, amit Társulatunk választmánya jóvá is
hagyott.
Az Esztergomi Bányaipari Technikum KISZ
fiataljai „Ifjú Gárda” néven alakítottak bar
langkutató csoportot. A 25 taggal alakult cso
port munkáját a Dorogi Bányász Barlangku
tató Csoport patronálja.
A Vasas Természetbarát Egyesület Elektro
mos Művek Osztálya mellett is alakult egy új

csoport, örsházi Ágoston vezetésével. A cso
portot Révész Lajos ismert barlangkutatónk
patronálja.
Megalakult a Móricz Zsigmondi gimnázium
földrajz szakkörének barlangkutató csoportja
is, Dr. Leél-össy Sándor vezetésével. Kuta
tási területük a Budai-hegység barlangjai és
az Urömi-víznyelőbarlang.
Új barlangkutató csoportot alakítottak a
szentesi Horváth Mihály gimnáziumban. A 20
fővel működő csoport munkáját a Vörös Me-

Ácsolatépítés a Kinizsi Barlangkutató Szakosztály gyökérkúti munkahelyén
(Balázs Dénes jelvétele)

teor Barlangkutató Szakosztály patronálja. A
Vörös Meteor kutatásaiban a szentesi gim
názium tanulói már eddig is több ízben részt
vettek.
Bejelentette megalakulását a Vasas TE Pé
csi Elektromos Osztálya mellett működő bar
langkutató csoport is. A csoport a KözépMecsekben levő Mélyvölgyi-barlangban szán
dékozik feltáró munkát végezni.
Az eddig közösen működő miskolci bar
langkutatók közölték, hogy ezután kisebb cso
portokban végzik munkájukat. A z első önál
lóan működő miskolci barlangkutató csoport,
a több mint 25 lot számláló Hermann utto
Barlangkutató Csoport mar be is jelentette
megalakulását. A csoport vezetője Gyenge
Lajos.
* * *
A húsvéti szüneteket kihasználva, számos
barlangkutató csoportunk szervezett barlangkutató expedíciót. A leglátogatottabb hely az
Aggteleki-karszt és környéke volt, hol 4 ku
tatócsoport, a Kinizsi, a Műegyetem, a Vörös
Meteor és a Vass Imre Barlangkutató Cso
port dolgozott.
Az ÊKM E Ásvány és Földtani Tanszéké
nek Barlangkutató Csoportja több irányú
munkát végzett. Folytatták a Vass Imre-barlang további szakaszainak felfedezésére léte
sített kutató táró bontását a barlang végpont
ján. Befejezték a Vass Imre-barlang részletes
újratérképezését. Megfestették a Lófej-forrás
vizét a célból, hogy kiderítsék, hová tűnik el
a forrás vize. Egy brigád bejárta és feltérké
pezte a Nagyoldali-zsombolyt. Felszíni morfo
lógiai vizsgálatokat tartottak a Kopolya-forrás környékén. Maucha László vezetésével
szelvényezéseket végeztek a környező barlan
gokban. Kémiai és fizikai méréseket folytat
tak a Kossuth-barlangban. Végül a budapesti
Barlangtani Múzeum számára nagymennyi
ségű anyagot (cseppköveket, agyagokat, ho
mokot, korrodált köveket stb.) szállítottak ki
a Baradla-barlangból.
*

*

*

A Kinizsi Természetbarát Egyesület Bar
langkutató Szakosztálya gazdag kutatási prog
ramot bonyolított le 1961 első felében. Az
Aggteleki-karsztvidéken a munkálatok köz
pontja az égerszögi Szabadság-barlang és a
még feltárás alatt álló Teresztenyei-barlangrendszer volt. Égerszögön főleg morfológiai
vizsgálatok (Kuszoda-probléma, üledékásatás,
barlangi terasz stb.), barlangi klíma megfi
gyelések, (elsősorban a barlangi légáramlás
tanulmányozása) folytak, továbbá vízkémiai
vizsgálatokat végeztek. Teresztenyén folytat
ták a barlang robbantásos úton történő feltá
rását, a barlangkutató menedékház építését,

valamint különböző szpeleológiai adatok gyűj
tését. Elkészült az égerszögi Szabadság-bar
lang első 900 m-es szakaszát bemutató, 12
táblából álló barlangi térképatlasz. Budapes
ten a Szemlőhegyi-barlangban három munka
helyen folytak feltárási munkák (a Kadic-terem bejáratánál, a Felső-járatban, valamint
az Agyagos-teremben).
* * *
A Vörös Meteor Természetbarát Egyesület
Barlangkutató Szakosztálya az ezévi „felsza
badulási műszak” keretében 2 kg fluoresceinnel megfestette a Telekes-völgy víznyelőjé
ben eltűnő patak vizét. Ezt követően az el
múlt évben általuk feltárt Imolai-víznyelőbarlangba ereszkedtek le és feltérképezték
annak járatait. Izgalmas vállalkozás kereté
ben a Vörös Meteor barlangkutatói átúszták
a Baradla Domica-ágának szifonjait és felke
resték a világ egyetlen földalatti országhatár
kövét. A szögligeti Csörgőkét árvízi forrás
szájánál létesített munkahelyen fenntartási
munkákat végeztek, majd hozzáláttak az A l
sóhegy fennsíkján két víznyelő kibontásá
hoz. Térképen rögzítették az Alsóhegy 17 víz
nyelőjét. A szakosztály egy másik munkabri
gádja a Gerecse-hegységben felkutatta a Tekehegyi-zsombolyt.
* * *

A Lokomotív Természetbarát Egyesület Va
sútépítő Osztályának Barlangkutató Csoport
ja a Gerecse-hegységben levő Lengyel- vagy
Mammut-barlangban dolgozott. Meteorológiai
méréseket végeztek a nyolcemeletes barlang
különböző szintjein. A további kutatómunká
juk zavartalansága érdekében a barlangot le
zárták.
* * *
Április 7-én eltűnt két 16 éves fiú. Külön
böző nyomokból arra lehetett következtetni,
hogy barlangba mentek. A budapesti bar
langkutatók mentőszolgálata azonnal műkö
désbe lépett. A kutatás több mint egy hétig
tartott. A kutatásban nagyszámú barlangku
tató vett részt, akik bejárták az összes budai
barlangot, egyeseket, mint a Mátyáshegyibarlangot, több ízben is. A z eltűnteket nem
sikerült megtalálni és — mint később kide
rült —* nem is barlangba mentek. Ez az eset
is felhívja a figyelmet azonban arra, hogy
végre megbízhatóan meg kellene oldani a
barlangok lezárását. Ezáltal el lehetne kerül
ni az esetleges baleseteket és a hiábavaló ku
tatásokat. Reméljük, hogy az illetékesek mi
előbb kielégítően megoldják ezt a kérdést.
Czájlik István
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