
8

k. Л MTESZ Központi Oktatási Bizottsága három ülést tartott az óv folyamán, ebből ket
tőn részt vettünk. Itt a műszaki-gazdasági értelmiség helyzetével, a technikuskép
zéssel, a MTESZ tagegyesületi közművelődési tevékenységével, a MTV és MR ismeretter
jesztő tevékenységével foglalkoztunk. Utóbbi témakörben Írásbeli állásfoglalást 
nyújtottunk be, melyet az összefoglaló anyagban ismertettek.

Beszámoló a Vizalatti Barlangkutató Szakosztály 1982. évi tevékenységéről
Kollár K. Attila

Az MKBT Vizalatti Barlangkutató Szakosztály 1982.évi tevékenységében az alábbi cso
portok vettek részt:
- AMPHORA KSC
- FTSK DELFIN Könnyűbúvár Szakosztály
- MHSZ IZZÓ Búvár Klub
- MTV Könnyűbúvár Szakosztály
- VÖRÖS METEOR "NAUTILUS" Könnyűbúvár Szakosztály

l. Koordinációs tevékenység a vizalatti barlangkutatásban
A Szakosztályt alkotó csoportok vezetői az elmúlt évben öt alkalommal tartottak 

megbeszélést. A megbeszéléseken a csoportok munkájának ismertetésén túl a közös ügyek 
kerültek megbeszélésre.

Sajnos több alkalommal különféle elfoglaltság miatt a csoportok képviselőinek csak 
egy része jelent meg.
2. Kiadványok készítése

A Szakosztály 1982. évben az alábbi kiadványok /jegyzetek/ elkészítését, kiadását 
tervezte:
2.1. Vizalatti barlangkutatás /NAUTI módszertani kiadvány/

Az eredeti amerikai kiadvány fordítása még 1981. évben elkészült. Az anyag terjedel
mes, kb. 100 gépelt oldal, szakmai és irodalmi lektorálása komoly gondot jelent. Ezt 
csak nehezíti az amerikai eltérő mértékegységek "átültetésének" problémája. Az anyag 
több amerikai szakértő véleményét ismerteti, melyek alapelveiben is eltérőek. így a 
fordításon, lektoráláson túlmenően a hazai viszonyoknak megfelelő külön összefoglaló 
is szükséges. A szakmai lektorálás elkészült 1982. évben. Sajnos különféle megválto
zott körülmények miatt a tekintélyes mennyiségű anyag sokszorosítása az év végén nehéz
ségekbe ütközött. További problémát jelent az eredeti kiadvány - meglehetősen nehezen 
másolható — fotómellékletének "átültetése" is.

Várhatóan a magyar nyelvű kézirat 1983. I. félévében el fog készülni sokszorositott 
formában.
2.2. Kdesvizi merülések /CMAS ajánlás/

Kiegészítő - alapirodalom - jellegű kiadvány, közel áO oldal. A Vizalatti Tevékeny
ségek Világszövetségének ajánlása, mely a búvárkodás alapelveit, a búvárok minősítésé
nek szempontjait tartalmazza. A fordítás és szaklektorálás elkészült, a sokszorositási 
feladatok még hátra vannak.
2.3• Jégalnmorülés /téli merülések/ CMAS ajánlás

■1 jegalámorülés föltételei részben hasonlóak о barlangi merülésekhez, mivel mind
kettő természetes zárt tér. I ,y a CMAS a jé n.l á к hun foglaltak kiegészi thetők a "Vizalat-



ti barlangászat" ciraü kiadványunkban foglaltakkal. Az eredeti jegyzet forditása meg
történt, jelenleg lektorálása folyamatban van.
з, Közös merülések szervezése

A csoportok kölcsönösen - a Szakosztály koordinálása nélkül - kétoldalú kapcsolatok 
alapján látták vendégül kutatási területükön egymást. Közös, több csoport részvételé
vel szervezett akcióra az elmúlt évben nom került sor.
и. A "Vizalatti Barlangkutatók X. Országos Találkozó1’-jának megszervezése

A Vizalatti Barlangkutató Szakosztály már 1981. évben is tervezte a Találkozó meg
szervezését, mely akkor több csoport folyamatos akadályoztatása miatt elmaradt. Az el
múlt év IX. negyedévében a "Műsorfüzetben" a Találkozót meghirdettük, illetve jelent
kezési lapot mellékeltünk. A felhívásra egyetlen egy Írásos jelentkezés sem érkezett 
be. /Szóbeli előzetes jelentkezés, illetve a meghirdetett időpont előtt egy-két héttel 
nagyon minimális érdeklődés volt./ Fentiek miatt a Találkozó első részét, mely szakmai 
előadásokból, vetítésekből állt volna /az előadások anyagáról kiadványt terveztünk meg
jelentetni/ meghiúsult. A közös merülések /tervezve: Molnár János-barlang, Esztrámosi 
Rákóczi- és Surrantós-barlangok, Tapolcai-tavasbarlang/ szervezése, előkészítése nem 
volt megoldható, mivel előzetes jelentkezés nélkül a merülő csoportok kialakítása lehe
tetlen.
/Résztvevők elméleti, gyakorlati ismerete, orvosi, rendelkezésre álló technika, veze
tő búvárok stb./

Sajnálatos tény, mely több okra vezethető vissza /több csoport nagylétszámu túra- 
csoporttal különböző időpontban volt külföldön, buvárversenyek akadályoztak egyes cso
portokat a részvételben stb./, azonban az érdektelenség tényével is számolnunk kell.

Ténykérdés, hogy több csoportot az egyéni /csapat/ feladatai túlzott mértékben el
foglaltak az elmúlt évben, mely hangsúlyozottan érvényes azok vezetőire.

Barlangi gerinces őslénytani gyűjtések és ásatások 1982-ben 
Dr. Kordos László
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Aggteleki-karszt 
Andrási-barlang

A Miskolci Hennán Ottó Muzeum Simán Katalin régész vezetésével, több barlangkutató 
csoport részvételével ásatást végzett a barlangban. Az üledékrétegekből kora- és közép
ső holocén csontmaradványok is előkerültek.
Osztramos - hasadékkitöltés

Majoros Zsuzsanna értesítésére 1982 februárjában a MAFI részéről Solt Péter kiszállt 
az osztramosi mészkőbányába, ahol a hematitszeracséket is tartalmazó üledékből mintát 
vett. Iszapolást követően meghatározhatatlan hüllő és emlős csontszilánkok kerültek 
elő.
Bükk-hogység 
Pungor-lyuk

Hir János 1982 nyarán őslénytani ásatást végzett a Répáshuta melletti Pungor-lyuk- 
ban. Szelvényükkel elérték a barlangi medvével jelzett pleisztocén rétegeket.




