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D R . B A L O G H E R N Ő 85 E V E S
Dr. Balogh Ernő nyugalmazott egyetemi tanár, a magyar geológus társadalom nagy öregje, az erdélyi
karszt- és barlangkutatás egyik úttörője, 1967. július 24-én töltötte be 85. életévét.
Tanulmányait a Kolozsvári Tudományegyetemen végezte, ahol 1905- 1914. között az ásvány-földtani
tanszéken dr. Szádeczky-Kardoss Gyula professzor tanársegéde volt. Az első világháború után Kolozs
váron, mint középiskolai természetrajz-földrajz tanár, több mint húsz éven át, töretlen helytállással nevelte
a természet szeretetére és tudományai megismerésére Erdély fiatal nemzedékeit. 1940-töl a Kolozsvári
Tudományegyetem földtani tanszékének, majd 1945-től ugyanott a Bolyai Egyetem ásvány-kőzettani tan
székének vezető tanára volt, egészen 1959-ig, nyugalomba vonulásáig.
Tudományos munkássága kiemelkedő volt a karszt- és barlangkutatás terén is. Több tanulmányban fog
lalkozott a források kalcium tartalmával és a barlangok addig kevésbé ismert ásványával, a lublinittel.
A Bolyai Tudományegyetem tízéves (1945— 1955.) emlékkönyvében megjelent erről szóló kiemelkedő érte
kezésében kimutatta, hogy a barlangok cseppkőképzödményei eredetükben jórészt lublinit származékok.
Feltérképezte és leírta a meziádi Czárán-barlangot, a Komárniki-barlangot, a bánsági Szarvas-barlangot
stb. Az Erdélyi Múzeum című folyóiratban különféle barlangi ösállati és ősemberi leletekről számos tudo
mányos cikke jelent meg. A kolozsvári Pásztortűzben a bihari barlangokat több éven át népszerű cikksoro
zatban ismertette. Számtalan barlangvonatkozású közlemény látott napvilágot még a kolozsvári „Erdélyé
ben, s több ifjúsági lapban is. Társulatunk folyóiratai, a Karszt és Barlang, valamint Tájékoztatónk is több
írását közölte.
Mint az Erdélyi Múzeum Egyesület Természettudományi Szakosztályának és az Erdélyi Kárpát Egye
sületnek hosszú időn át volt elnöke, előadások és kirándulások keretében igen sokat tett a természettudomá
nyos ismeretterjesztés terén is.
Köszöntjük Balogh Ernőt, Erdély földjének és barlangjainak egyik legjobb ismerőjét, a geológusok tár
sadalmának nesztorát, kívánunk neki jó egészséget és további békés munkálkodást.
Dr. Csiky Gábor
Felépült és átadták rendeltetésének az észak-borsodi barlangvidék legújabb létesítményét : az aggteleki
Cseppkő Szállót.

MENTÉSI
KRÓNIKA
1967
A kimentett csömöri
fiatalok.
1967. augusztus 21-én három fiatal csömöri fiú
barlangtúrára indult. Minthogy még másnap dél
előtt sem érkeztek haza, hozzátartozóik a Barlangi
Mentőszolgálathoz fordultak segítségért. Mentőszolgálatosaink még délután folyamán felkutatták
és felszínre hozták a három elveszett fiút, akik a
Ferenc-hegyi-barlang útvesztő járataiban teljesen
eltévedtek.
1967. október 9-én gyakorlatozó mentőszolgálato
saink a Pilis-hegységben, a Vadálló-kövek
Rámszakadék környékének tervszerű átfésülése során,
a Rám-szakadékban balesetet szenvedett kisdiákra
találtak. A szakadékban lezuhant kisfiú súlyos csont
töréseket szenvedett, és vele lévő hasonlókorú tár
sai nem tudtak segíteni rajta. Mentöszolgálatosaink
a súlyos sérültet a szakadékból kiemelték, a műútig
szállították, ahonnan a rendelkezésükre álló rendőri
riadóautó vitte kórházba a balesetet szenvedett kis
diákot.
/967. november 24-én délelőtt a visegrádi üdülő
ből egy 76 éves nyugdíjas sétálni indult a fellegvár
irányába. Minthogy késő délutánig nem tért vissza,
üdülőtársai keresésére indultak, majd sötétedés után
a rendőrség is átkutatta a környéket, de az idős
embert nem sikerült megtalálni. Az éjszaka folya
mán a Pestmegyei Rendörfökapitányság riasztotta
a Barlangi Mentőszolgálatot. Mentöszolgálatosaink
még hajnali szürkületben megkezdték a környék
szakadékainak átkutatását, és reggel 8 óra tájt egy
távoli, félreeső helyen bukkantak rá a fagyos éj

szakában erősen áthült idős emberre, aki törött
bokával, zúzódásokkal magatehetetlenül hevert a
szakadék alján, ahová előző nap déltájt, séta köz
ben zuhant le. Az orvosok megállapítása szerint, ha
a mentöszolgálatosaink nem találnak rá, az erősen
áthűlt idős ember 1—2 óránál tovább már nem ma
radt volna életben. A mélységből való kiemelés után
a mentők kórházba szállították.
A Barlangi Mentőszolgálat tagjai 1967. évben te
hát 5 ember életét mentették meg.
A Barlangi Mentőszolgálat tagjai részére az
Országos Mentőszolgálat középfokú mentőtan
folyamot rendezett, melynek anyagából mentö
szolgálatosaink eredményes vizsgát tettek.
Dr. Dénes György

KITÜNTETÉSEK
A Magyar Vöröskereszt Elnöksége 1967. évben a
Barlangi Mentőszolgálat öt tagját részesítette több
szörös életmentésért kitüntetésben.
A Magyar Vöröskereszt „Érdemes Munkáért”
kitüntetését adományozta az Elnökség
dr. Dénes Györgynek, a BMSZ vezetőjének,
a Vöröskereszt „Jó munkáért” kitüntetését adomá
nyozta
Bajomi Dániel,
Ránkv Ernő,
Szentbe István és
Taródi Péter barlangi mentöszolgálatosoknak.

Rendőrségi riadóautó
szállítja a mentőszolgálat
tagjait a helyszínre. (A
felvétel a Ferenc-hegyibarlang bejárata előtt
készült 1967. aug. 22-én,
Sándor Gy. felv.)

