
Beszámoló a GATE Barlangkutató csoport 1974. évi 

munkájáról

A csoport 16 tagja 1974, évben, mint a Magyar Karszt- és Barlangkutató T ár

sulat tag-csoportja működött. Az év első két hónapja folyamán fotódokumentá

ciót készitettűnk, A Solymári Ördöglyuk, a Klastrompuszta mellett lévő 

Leány-Legény-, és a Budapest területén található Szemlőhegyi és Ferenchegyi 

barlangokról, általában 10 fős csoporttal. Az ugyancsak Budapest területén 

található Mátyáshegyi barlang labirintus kb. 5 km-es hosszúságú rendszerében 

pedig az év folyamán általában 2 hónapos időközönként öt-hat taggal kondíció - 

náló túrákat tartottunk. A márciusi aggteleki túránk alkalmával a Béke-barlan

got'és a Baradlát, valamint a Bar ad la-Als őbar lángot jártuk végig, igy lehetősé

günk volt szakmai tudásunkat bőviteni. Áprilisban a Rozsnyói barlangkutató cso

port segítségével csoportunk 10 tagja a Szilicei-fennsík karszt objektumait já r

hatta be.

Az elkövetkező hónapokban, a Vörös Meteor Tektonik Barlangkutató Csoport 

(mely csoportunk szakmai és technikai, továbbképzésében vállalt segítséget) 

által megrendezésre kerülő vecsembükki kutató táborig kisebb hazai és cseh

szlovákiai, barlangi és hegymászó túrákat tettünk, (Magas Tátra), Csoportunk 

öt tagja az MKBT által tartott elsősegélynyújtó tanfolyamon vett részt,

A Vecsembükki tábor közel három hetes időtartama alatt a csoport tagjai fel

váltva vettek részt a technikai segédeszközök üzemeltetésében, illetve a feltá

ró kutatási munkában egyaránt részt vettek.

A szeptemberi tanévkezdéstől újból megindult a tervszerű munka, igy az áp

rilisi domicai négynapos túra dokumentációs anyagából háromnegyed órás ze

nés diavetitéses előadást állítottunk össze, melyet a MKBT-ben tartottunk meg. 

Ugyanezt az előadást a VITUKI Barlangkutató Csoportjának kérésre székházunk

ban újra levetítettük.
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A tavaszi elsősegélynyújtó tanfolyam folytatásaként a barlangi mentés témájával 

ismerkedett meg öt társunk az ősszel megtartott hat-hetes tanfolyamon. Novem

berben 10 fő a csoportunkból felkereste a Kolozsvári Amatőr Barlangkutató Cső - 

portot és számunkra közel két órás diavetitéses előadást tartott Aggtelek és kör 

nyéke barlangjairól, majd a felszíni gyalogtúrákon kivül a Révi patakos barlangot 

tekintették meg és a Szelek barlangjának 20 km összhosszuságu rendszerében egy 

15 órás túra során ismerkedtek a képződményekkel és járat rendszerekkel.

Az év utolsó hónapja során elkészítettük a régóta tervezett "MAGYARORSZÁG 

JELENTŐSEBB BARLANGJAI" előadás-sorozat első részeként a Baradla és az 

Alsó-barlang több mint 200 diafelvétellel szemléltetett előadását, melyet szintén 

az MKBT-ben mutattuk be először, majd a Debrecen-i Tóthfalusi Kollégium kere

tén belül működő barlangkutató csoport meghívására a Debrecen-i Egyetem hallga 

tóinak vetítettük le ismét.
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