ÚJ FELTÁRÁS A DANCA-BARLANGBAN
A Ferencvárosi Természetbarát Sportkör Bar
langkutató Szakosztály kutatói 1981. augusztus
10—23. között az Égerszög határában megrendezett
barlangkutató táborozásuk alatt a Danca-barlangban 159 méteres új részt tártak fel.
Az új szakasz feltárása a patak folyásirányával
szemben haladva történt. A járat igen tagolt, válto
zatos méretű. Van benne néhány terem és kürtő,
melyeket kúszó járatok kötnek össze. Képződmé

nyekben igen szegény, falain néhány zászló kivételé
vel csak a víz oldó és a víz által szállított hordalék
koptató munkájának eredménye látható. A régóta
ismert barlangrész hossza 72 m, ehhez csatlakozik
az újonnan feltárt szakasz 159 méterrel. Természe
tesen ezek az adatok nem tartalmazzák a mellékjára
tok és a kürtők hosszát, mivel a részletes felmérésre
később kerül sor.
Vidics Zoltánná

M é s z á r o s — L a n to s é n t! é k ü n n e p é ly
Az Újpalota Sportegyesület (U.S.E.) Barlangkutató Szakosztálya 1981. április 27—május 4. között a
Bükk-hegységben levő Bolhási-réten rendezte meg hagyományos Mészáros Károly—Lantos Imre emlék
túráját. Az emlékünnepségen és az azt követő táborozáson minden hazai barlangkutatót szeretettel láttunk
vendégül, számos külföldi országból is tiszteletüket tették. A táborozáson közel 400 barlangkutató gyűlt
össze.
Ez alkalomra kiadtuk a Mészáros—Lantos emlékplakettet, melyből minden évben egy vagy kettő kerül
kiosztásra azok között, akik a bükki barlangok kutatásában a legnagyobb eredményt érték el. Ezúttal az
ünnepi program keretében elsőként a két család hozzátartozóinak adtunk át egy-egy emlékplakettet. Végül
Gál Józsefnek, a rimaszombati barlangkutatók vezetőjének nyújtottunk át egyet, állandó segítségnyújtá
sukért.
A táborozáson — meghívásunkra — megjelent a Francia Barlangkutató Szövetség (F.F.S.) elnöke,
Michel DECOBERT és főtitkára, Gérard AIMÉ.
Ittlétük alkalmával külön bizottság foglalkozott a kíséretükkel. Francia vendégeink meghívásunkra
jöttek el hozzánk, azzal a céllal, hogy előmozdítsák a két ország közötti barlangász kapcsolatokat.
Bemutattuk fővárosunk nevezetes barlangjait, az ország karsztterületeit, részt vettek az emlékünnepségen,
majd a Bükk nevezetes barlangjait, végezetül pedig a Baradla-barlangot látogatták meg.
Az együttműködés főleg a magyar barlangkutatók francia barlangos iskolában való részvétele, valamint
közös expedíció szervezése által valósulna meg. Szó volt egy esetleges magyar expedícióról a Pierre Saint
Martin-zsombolyba.
Kardos László

BARLANGFILMEK A TELEVÍZIÓBAN
A „Föld titkai” (eredeti cím: Höhlen Welt ohne
Sonne) címmel 13 részes NSZK filmsorozatot sugár
zott a TV 1982 első negyedévében. Ez volt a hazai
televíziózás történetében a leghosszabb műsor
idejű — barlangkutatással foglalkozó sorozat.
Az E. W. Bauer vezette csoport — a témával kap
csolatos ismeretterjesztést célul tűzve — megkísérelt
átfogó képet adni a föld alatti világ formakincséről,
állat- és növényvilágáról, a képződmények kiala
kulásáról.
A sorozat egyik fő érdeme, hogy bemutatja azo
kat a speciális körülmények hatására kialakult
barlangokat (tenger alatti, gleccser- és lávabarlan
gok) is, amelyek még a barlangkutatók körében
sem általánosan ismertek.
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N Az emberkéz alkotta barlangok (USA, Török
ország) és a barlanglakó istenek témáinak feldolgo
zásával feltehetően színesíteni kívánták a sorozatot.
Némi visszatetszést keltett a barlangkutatás
és a barlangi filmforgatás nehézségeinek eseten
kénti túlhangsúlyozása, bár elképzelhető, hogy ezzel
vált eladhatóvá a filmsorozat.
Sajnálatos módon a magyar szöveg szakmailag
nem volt minden esetben tökéletes, megfontolandó
lett volna egy-egy önálló magyarázattal érthetővé
tenni a filmen látottakat.
Örvendetes a Magyar Televízió témaválasztása,
egyben arra is figyelmeztet, hogy a hazai barlangkutatás eredményei is nagyobb teret követelhetnének
a képernyőn!
Szablyár Péter

