
Kutatási .jelentés az MHSZ Debreceni Könnyűbúvár Barlangkutató Csoportjának
1977« évben végzett barlangkutató tevékenységéről

A Magyar Honvédelmi Szövetség Debreceni Könnyűbúvár Klubjának Barlangkutató Csoport
ja 1977« évben Bánkút térségében,az Alsó-hegyen, valamint a Bükk hegység nagyobb karszt- 
forrásaiban végzett gyakorlati feltáró és elméleti kutató tevékenységet«

Barlangkutatási munkák Bánkút térségében
1977-ben folytatták az MHSZ Debreoeni Könnyűbúvár Klub tagjai Bánkút térségében a 

megkezdett munkáikat, szokás szerint a budapesti Promontor SE barlangkutatóival együtt
működve«
Feltárási munkák

A legszámottevőbbb, bár méterekben nem jelentős 1977-es feltárási eredmény a Bánkút 
1. számú beszakadás me&boukásával feltárt barlang volt. A barlang az "Egyes" nevet kap
ta, mivel ez a bánkuti víznyelő és beszakadás sor Ny-felőli első tagja.
Egyes-barlang

Az objektum a Borovnyák és Lyukas-gerino közt induló völgy DK-i oldalában, a Bálvány 
D-l oldalában lévő nagy rét szélén található.

A barlang egy, a meredek hegyoldal és a lapos völgy határán lévő, közel szabályos kör 
alaprajzú tölosór alakú mélyedés alján, oldalról nyilik. Mivel a tölosér alakú mélyedés 
felső pereme csak kb. 20 cm-rel van a völgy idomvonala felett, nagyobb esőzések, hóol
vadások idején, ha a viz gátat rak le útjában, az elgázolt viz be tud folyni a tölcsér
be. Jól fejlett vizbefolyás azonban nem figyelhető meg a tölosér alakú mélyedés peremén, 
vagy oldalán.

A barlangjárat ferdén vezet lefelé. Mennyezetét és oldalait szálkő alkotja, járattal
pát kőtörmelék. A járat elsődleges formáit felszinközeli voltának megfelelően erősen mó
dosították a kifagyások. Az alsó részén megfigyelhető elsődleges lekerekített oldás! 
formák a Diabáz-barlang Szép-ágának formáival megegyezőek.

A bánkuti 1. számú beszakadáson kivül ez évben a Vizbeverem-beszakadásra és a Kőbá
nya, valamint a Csipkéskut-i víznyelő lett tovább bontva, illetve megbontva, egyelőre 
számottevő újabb eredmény nélkül.

Elméleti tevékenység
A Bánkút térségében folytatott feltáró munkák, megfigyelések és mérések eredményekép

pen a térség karsztobjektumairól szerzett fontosabb megismeréseket az ismeretek mai ál
lása szerint az alábbiakban vázoljuk.

Feltételezhető, hogy a terület valamennyi, nem mesterséges eredetű, tölcsér alakú be
mélyedése egykori eltömődött viznyelő. A feltételezés helyességét igazolja, hogy:

- a bánkuti 1. számú beszakadás megbontásával sikerült lefelé vezető, oldott formákat 
mutató bai-langba jutni,

- a Diabáz-barlang jelenlegi bejárata egy lefolyástalan völgy végében, annak mélypont
ján nyílik, ahol a viz elnyelődik, tehát a legszabályosabb viznyelő száj. E barlang 
szájától Ny-ra egy teljesen eltömődött viznyelő tölcsére van, szintben kevéssel a 
Diabáz-barlang szája felett. A felmérések szerint a barlangban a Hajóköteles-akna 
felett felfelé induló eltömődött járatok mind ez alá az eltömődött viznyelő alá
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esnek.
A fenti feltételezésünk figyelembevételével feltűnő, hogy a területen egymáshoz kö

zel milyen sok ma is működő és eltömődött víznyelő található. Megállapítható, hogy há
rom olyan területrész van, ahova a mai és egykori víznyelők koncentrálódnak:

- a Borovnyák és a Lyukas-gerino közötti nyeregtől Ny-ra,
- a Borovnyák és a Lyukas-gerinc közötti nyeregtől ÉK-re kiinduló völgyek alsó felé

ben ,
- és a Borovnyák DK-i oldalában lejövő völgy közepén.
A három víznyelő csoporton kivül esve e területen csak két objektum található önálló

an, az 1. és a 8. számú, azaz az Egyes-barlar.g és a Hegyes-beszakadás.

A BOROVNYÁK ES A LYUKAS GERINC KÖZÖTTI 
TERÜLET ELV! VÍZELVEZETÉSE

Árvízi vízhozamoknál

NORMA L VIZHOZAMOKNÁ L

isment járatok  
feltételezett járatok



A Diabáz-barlang vízszintes ágában К-felől árvizek idején befolyó viz befolyási irá
nya, a szállított hordalék kőzettani összetétele alapján feltételezhető, hogy a Diabáz- 
barlang vízszintes ágában árvizek idején К-felől befolyó viz valamelyik, a Diabáz-bar- 
langtól К-re elhelyezkedő víznyelőtől jön, esetleg a Bánkut-Nagymező közötti erdészeti 
ut melletti víznyelőtől /Bánkút 7« sz./,

A Diabáz-barlang alsó, kb. KNy-i irányú vízszintes ágában a viz két utón jut be:
- a barlang ma ismert járatain keresztül változó hozammal, de állandóan,
- és időszakosan, árvizekkor a vízszintes ág K-i végén folyik be viz, és megy el 
Ny-felé.

A vízszintes ág K-i végén befolyó viz által behordott agyagos kavics kaviosanyaga 
tulnyomólag kevéssé kerekített, vulkáni eredetű kőzetanyag. A kavicsok anyaga megegye
zik a Diabáz-barlang járatain keresztül behordott kavics anyagával, bár annál kissé fi
nomabb szemosenagyságu. Így tehát csak valamelyik, a Borovnyák és a Lyukas-gerinc kö
zötti völgyben, a vulkáni kőzet és a mészkő réteghatár közelében lévő és az alatta lé
vő barlang - mely a Diabáz-barlangéhoz hasonló földtani helyzetben van - hozhatja yizét 
a vízszintes ágra. Egy máshol elhelyezkedő víznyelő nem tudna szinte kizárólag vulkáni 
kőzetanyagu kavicsokat behozni.

Feltételezhetően a Diabáz-barlang alján lévő K-Ny-i irányú vízszintes ág egy idősebb 
patakmeder, mely napjainkban csak árvízi vízhozamok idején vezet vizet Ny-felé. Jelen
leg a vizek - nem árvízi vízhozam esetén - egy kissé mélyebb szinten folynak el K-felé.

A Diabáz-barlang vízszintes ágát К-felől árvizek idején tápláló víznyelő alatti bar
lang hidrológiai viszonyainak a Diabáz-barlangéhoz hasonlóan kell lennie, mert hidro
lógiai viszonyai is megegyeznek a Dlabáz-barlangéval. Ez alapján ebben a barlangban is 
kell lennie egy állandó hozamú vízfolyásnak, melynek árvízi vízhozamai kb. a Diabáz- 
barlang hasonló időszaki vízhozamaival kell megegyezzenek.

A Diabáz-barlangon végigfolyó patak az alsó vízszintes ágba bevágódott, megnyúlt 
alaprajzú akna alján folyik el Ny-felé indulva egy keskeny, kb. 8 dm* keresztmetszetű 
csőszerű járatba. Szintben kb. 4 méterrel magasabban van a vízszintes ág, melyben a 
"feltételezett" víznyelő felől nem árvízi hozamoknál nincs vizbefolyás. A "feltétele
zett" nyelő nem árvízi vízhozamainak az alsó ágra kell folynia.

Barlangkutatási munkák az Alsó-hogy térségében
1977 tavaszán, terepbejárás közben a Kastélykerti-forrás és a Tapoloa-forrás csoport 

között "találtuk meg" a Halastavi-forrást, mely - bár jól fejlett karsztforrás -, a 
VITUKI kataszterében nem szerepel.
Halastavi-forrás

A forrás az Alsó-hegy meredeken letörő lábának támaszkodó hegylábi törmelék tövében 
fakad. A hegylábi törmelék előtt körülbelül 20 m átmérőjű kerek mocsaras terület van, 
melynek hegy felőli oldalán három helyen tör a felszínre a forrás viz. A különböző he
lyeken feltörő vizek hőmérséklete 0,1 °C eltérésen belül megegyezik. A mocsaras terü
letről egyetlen árokban folyik el az összegyűlt viz.

Szélsőségesen nagy csapadékok idején a forrós rendes fakadási szintje felett a hegy
lábi törmelék körül is viz tör a felszínre egy árokban.

A forrós mögött a hegyoldalban a hegylábi törmelék után dolomit következik, egy kö
rülbelül 50 m széles sávban a felszínen, majd csak ezután következik a mészkő. A do
lomit igen kevéssé, mig a mészkő igen jól karsztosodott.
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A Halastavi-forrás barlangba /Kongókő-barlang/
A Halastavi-forrás felett a hegyoldalban időszakos patakmeder, száraz időben árok 

húzódik fel, s végződik el hirtelen. Az árok végződésénél, a legmagasabb szintű feltö
rési pontnál, a vizfeltörés útját követve lehajlott függőleges akna egy barlangjáratba 
lyukadt. Hint utólag megállapítható volt, a viz a szálban álló, közel függőleges dolo- 
mitfal és a nekitámaszkodó hegylábi törmelék határán tört fel.

A forrásbarlang jelenleg egyetlen teremből áll, melyen a forrás vize - kisebb víz
hozamoknál - patakként folyik keresztül. A patak nagyobb hozamánál a viz visszaduzzad, 
a viz kitölti a termet.

A Miskolo-tapolcai thermál-forrásban 1977 október hónapban végzett kutatások
Az MHSZ Debreceni Könnyűbúvár Klub a Miskolci Vízmüvek Fürdő és Csatornázási Válla

lat 32I/I47/19 77. számú megrendelője alapján feltárást, vizsgálatokat és munkákat vég
zett a Miskolo-tapolcai thermál-forrásban.

A Miskolo-tapolcai thermál-forrás leírása, különös tekintettel a forrás viz alatti 
karsztjárataira

A thermál-fürdő épületeivel szemben állva, annak baloldalán, a fürdő épülete melletti 
félig fedett udvar hegy felőli részén két akna nyílik:

- az udvar hogy felőli - bejárattal szemközti - végében egy kisebb,
- az udvar bejárat felőli végében pedig egy nagyobb

keresztmetszetű akna van, melyben viz észlelhető. /Lásd a 2. alatti mellékelt nelyszin— 
rajzot/

Jelen állapot szerint víztermelés csak a nagyobbik aknából történik, illetve csak a 
nagyobbik aknába vannak víztermelő csövek beengedve.

Hegedűs Ferenctől kapott tájékoztatás szerint - aki annak idején az aknák kialakítá
sának munkáit irányította - a nagyobbik aknából ember által járható karsztjárat veze
tett a viz alá, amelybe ők altkor több méterre szabad tüdővel lemerültek, de ennek vé
gét nem látták.

A jelenlegi állapot szerint a nagyobbik aknából semmilyen irányban sem vezet ember 
által járható méretű karsztjárat. Az azonban egyértelműen megállapítható, hogy az akna 
hegyfelőli oldalán alul egy karsztjárat indult, amely azonban jelenleg - feltehetőleg 
robbantási — kőtörmelékkel majdnem teljesen ki van töltve.

A viz az aknába a karsztjáratot kitöltő kőtörmelék közül áramlik be. A karsztjárat 
megbecsülhető méretei olyanok, hogy nem lehetetlen, hogy ez lehetett a Hegedűs I’orenc 
által említett ember által járható járat.

Az almában, annak a termál—fürdő épülete felőli oldalán — amely oldal műanyag zsákok
ba öntött betonnal van felfalazva - a fugák közül és bal oldalán egy repedésből oldal
ról, részben felülről is van vizbeáramlás.

A kisebbik akna alját - amelyet egyértelműen robbantási kőtörmelék fedett - Czakó 
László viz alatti felderítés közben megvizsgálta és úgy találta, hogy a törmelék alatt 
a hasadéit újból kiszélesedik. Az akna alját kitöltő törmelék eltávolítása után egy kb.
20 cm széles hasadék vált szabaddá. A hasadéit kitágítása után vált lehetővé a viz alat
ti karsztjáratba való behatolás.
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A kisebbik akna tulajdonképpen egy É-D-i oeapásirányu, közel függőleges vizenlnt fe
letti kareztjáratra lett telepítve. A vizezint feletti karsztjárat falait 50-80 om át
mérőjű félgömb alakú bemélyedések - gömbfülkék - tagolják. A falakat képződmények nem 
borítják. A viz feletti kareztjárat aljából, pontosabban a kisebb akna aljáról egy kis
méretű nyílás vezet az alsó, nagyobbméretü víz alatti járatokba. A hasadék a víz alatt 
is megtartja felszíni csapásirányát, dőlési iránya Ny-i, dőlésszöge átlagosan 70°, lefe
lé fokozatosan kitágul.

A hasadék szélein beékelődött és fennakadt építési törmelék párkányokat alkot. A ha— 
sadék D-i oldalán lévő fennakadt törmelék mennyisége a több, mert itt egy beékelődött 
gerenda megtartotta a lehulló törmeléket. -7,1 méter mélységben — az akna peremét О mé
ternek tekintve — a hasadét középen kiszélesedik 1,2 m—re és kürtőszerüen folytatódik 
lefelé. -9,5 m mélységben a kürtő alján törmelék zárja el a lefelé való továbbjutást.
A falak ivéből, a járat összjellegéből Ítélve a hasadék lefelé hasonló — ember által jól 
járható - méretekkel folytatódik. A járat alját kitöltő törmelék, részben építőanyagból 
— faragott riolittufa építőkőtömbökből, téglákból — részben mészkő anyagú éles kőtöm
bökből — áll /durva szemű 1-20, átlagosan 5 om átmérőjű/, mely törmelék homok-szemose— 
nagyságú törmelékkel kevert. A kitöltés anyagi összetétele egyértelműen jelzi annak kí
vülről bekerült voltát.

A hasadék kürtőszerűen kiszélesedő aljáról a hasadék É-i oldalán egy K-i irányú fel
felé forduló, felfelé egyre szélesedő karsztjárat vezet. A karsztjárat alját szögletes 
mészkő törmelék tölti ki. A törmeléklejtő K—felé a járat mennyezetéig húzódik fel.

Az akna alján lévő szűkülettől 1,3^ m-en keresztül az É-D-i osapásirányu hasadék fa
lait cseppkőképződmények: oseppkőbekérgezések és függőoseppkövek borítják. Lejjebb a 
hasadék falai képződménymentesek, helyenként éles felszinü oldott mészkőfalak.

A viz .az É-D—i irányú /osapásirányu/ hasadék kürtőszerüen kiszélesedő alján D-i irány
ból a hasadék sikja mentén alulról kb. ^5°-ban áramlik be. A hasadék a kürtőszerüen ki
szélesedő résztől D-re - ahonnan a viz beáramlik - járhatatlanná szűkül, de a belátható 
kb. 3 m hosszúságú szakaszon jól észlelhető, hogy lefelé kiszélesedik, de törmelék töl
ti ki a hasadékot. A kürtőszerü rész alján a törmelék közül is észlelhető kismértékű 
vizbeáramlás.
A forrás.iáratok viz alatti formáiból levont következtetések

Ismereteink szerint a függőoseppkövek kizárólag csak légteres járatban keletkezhetnek. 
Mivel a kisebbik akna jelenleg viz alatti E—D—i oeapásirányu hasadékaiban függő cseppkö
vek vannak, fel kell tételezni, hogy valamikor ez a járatszakasz szárazon volt, azaz a 
forrás vizszintje lejjebb volt 123,^ m.A.f. lehetett a forrás fakadási szintje. Azt 
azonban, hogy mikor lehetett ez az alaosonyabb forrás—fakadás szint a formakincséből 
megmondani nem lehet, adott esetben kizárólag a oseppkő kora ad erre támpontot. /Jelen
leg Magyarországon oseppkő kormeghatározásokat a VITOKI-ban tudnak végezni. Megitélé— 
sünk szerint a termál—fürdő területén, ahol ma is történik oseppkőképződés, ilyen kor
meghatározásra ideális körülmények vannak./

Tekintve, hogy a termálforrás vizének hőmérséklete függ a forrás fakadási szintjétől, 
oélszerti lenne irodalmi adatok alapján a régi vizszintekhez tartozó vizhőmérsékletl 
adatokat meghatározni.

Az É-D-i osapásirányu hasadékba részben felülről, részben alul, oldalról jelentős 
mennyiségű törmelék folyt le, illetve a törmeléklejtők ma is folyamatosan osusznak be
felé, a vizbeáramlás felé. Ez a törmelékmozgás - mivel eltörni a beáramló víz útját -
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f»lt4tlentil Akadályozza a viBbaáramláat* Ma.már jórészt a befolyó törmelékkel eltömött 
egykori Jelentősebb vlzvezetőjárat tényét igazolja, hogy az É-D-i оeapásiránya hasadék 
kürtőszerüen kiszélesedő alját kitöltő törmelék közül - a nagy ellenállása törmeléken 
keresztül - le megfigyelhető kismennyiségü vizbeáramlás, holott ugyanott van a kié el
lenállást jelentő hasadék le, ahol a viz főtömege beáramlik. A forrásjárat eltömődáse 
biztosan a forrás hozamára, valószínűen hőmérsékletére is előnytelenül hat ki. Ezt min
denképpen meg kell szüntetni.

A Miskolc-tapolcai therm&l-forráéban végzett további feltárások
Az 1977 októberében végzett kutatások és mérésekből levont következtetések alapján 

1977* december 1 2 -23-ig elvégeztük a forrásjárat kitisztítását ás a viz útját elzáró 
törmelék nagy részét kitermeltük.

Az eredeti fenékszint 9,5 m mélységben volt az akna peremétől mérve, s munka befeje
zése után jelenleg a barlang mélypontja - ahonnan a viz elemi erővel tör fel - 19 m 
mélységben van /16 -I8 m vízmélység/.

A munka során rajtunk kívülálló okok miatt a sűrített levegős zagyszlvattyunkat osak 
igen rövid időre használhattuk, mivel a szivattyú működésével kaposolatos ivóvíz kie
sést Miskolc ivóvíz helyzete nem engedte meg. A munkát igy nagyrészt kézierővel, vöd- 
rözéssel végeztük.

Az alsó nagyméretű, lefelé táguló aknában k m-t bontottunk lefelé, az anyagot folya
matosan a felszínre termelve. A fenékszintnek 13,5 и mélységbe való lebontása után nyílt 
meg egy uj, az eddiginél nagyobb méretű, ferdén lefelé meredeken lejtő járat. Ennek 
végpontja 6 m-rel mélyebben volt.

Munkánk során folyamatosan informálódtunk a Tapoloai Vízműnél a forrós vízhozamának 
alakulásáról. A munka megkezdéséig a kitermelt viz mennyisége fokozatosan ősökként. A 
munka megkezdése után, december 12-től a forrás hozama - tájékoztatásuk alapján - foko
zatosan nőtt. Ezt a barlangbem mi is tapasztaltuk. A megbontott törmelékréteg kiterme
lésével arányosan a viz a törmelék közül a köveket is emelgetve, egyre nagyobb energiá
val tört fel.

Az elért 19 m mélységben a forrás elemi erővel tör fel, egy kJ x 28 om átmérőjű, ová
lis sziklalyukból, amelybe az erős áramlás miatt osak igen nagy erőfeszité s árón sike
rült valamelyest benézni. A lyuk mögött tágas, lefelé vezető járat látszik. A járat al
ján a behullott kőtörmelékek alól is van kisebb intenzitású vizbeáramlás /led. térkép- 
vázlat/.

A Szlnva-forrós vizalatti karsztjáratainak feltérképezése, valamint a Szinva-forrás ár
vízi túlfolyójának hidrogeológiai felderítése

A Szlnva-forrós vízgyűjtő aknájából az úgynevezett "Szárnyas-tetejű" épület alatti ak
nából 337,28 m-en nyilé táróval keresztezett viz alatti barlangot és a 332 ,8 m-en nyiló 
mesterséges tárót megvizsgálva a következőket állapítottuk meg:

- A 332 ,8 m-en nyiló alsó táróval egy hasadék mentén kialakult felfelé fokozatosan 
keskenyedő járat lett keresztezve, a hasadáknak azon a részén /felső részén/, ahol 
a hasadék annyira összeszűkült, hogy ember által már nem járható.

- A 337f28 m-en nyiló felső táré oldala egy barlangjáratot keresztezett. A barlangjá
rat ember által még éppen járható méretű. A barlangjárat egy 2l6°/80° dőlésirónyu
/dőlésszögü/, a réteglapokkal párhuzamosán elhelyezkedő sik mentén alakult ki, 30-
I25 om, átlagosan 80 cm szélesen. A barlangjáratban a 337,5 m-en induló szint /a
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felső táró belső talppontja/ alatt elért legnagyobb relatív mélység 15 m volt, azaz 
abszolút értékben 322,5 m. Б szint alatt is vezet a járat tovább lefelé, azonban 
itt 15 m mélységben lévő szűkületen - amely azonban egyértelműen látszik, hogy is
mét járható méretű lesz a járat - biztonsági szempontból már nem mentünk át. Bevi
lágítva látható, hogy a járat eredeti irányát tartva függőlegesen lefelé tart, de 
végpontját látni nem lehet. Ez a távolság 8 m-nél mindenképpen nagyobb.

- Megállapítottuk, hogy 337,5 m-nél magasabb vízállásnál - amikor a felső táró küszö
bén már át tud folyni a viz - a felső táróval keresztezett hasadékból folyik ki a 
viz és nem az alsó táróval keresztezett hasadékból. Ta tósan kb. 3^0 m környéki 
vízállásoknál az alsó táróban annyira lecsöleken a viz áramlása, hogy a közelálló 
vízben a lebegtetett anyag lerakódik.

- A felderítés során megvizsgáltuk a Szlnva-forrás árvízi túlfolyóját. Mivel úgy ta
láltuk, hogy lehetőség van az árvízi túlfolyóban lévő törmelék átbontásával vízzel 
kitöltött járatba való bejutásra, az árvízi túlfolyó alját kitöltő kőtörmeléket 
megbontottuk. A 339>5 m - 335»0 m-ig terjedő omladék átbontása után szálban álló 
mészkőben lévő barlangjáratba sikerült bejutni, melyet a leszívástól függő mérték
ben viz töltött ki. A barlangjáratba 325,7 m-ig sikerült függőónt leengedni. A 
barlang két egymást keresztező hasadékszerü járatból áll: az egyik járat a réteg
lapokkal párhuzamos kb. 2l6°/80° dőlésirányu /dőlésszög/ sik mentén, mig a másik 
egy kb. ÉK-DNy-i osapásirányu függőleges sik - feltehetőleg törés - mentén alakult 
ki. A barlangjáratban a viz gyengén 2 mm/másodpero sebességgel délkeleti irányba 
áramlott. Ebben az újonnan feltárt, vízzel kitöltött barlangjáratban nem végeztünk 
vizalatti felderítést annak ellenére, hogy ez műszakilag lehetséges és a víz alat
ti járatok elegendő szélesek /80-150 от/, mert az újonnan átbontott szakasz beton
nal való aláfalazásos biztosításáig az átbontott szakasz rendkívül omlásveszélyea.

Víz alatti felderítéseink eredményeként a következőket mondhatjuk:
- -320 m-ig biztosan, de még eddig ismeretlen értékkel e szint alatt is vannak víz

zel kitöltött járatok. Azt azonban, hogy a leszívás! szint 12-15 m-rel való s ü l 
lyesztésével milyen térfogatú tározó térből nyerhető viz, osak a gyakorlatban le
szívással lehet tisztázni.

- Figyelembe véve a karsztos üregek szakaszos fejlődését a Bükk-hegység tömegének 
kiemelkedését, nem valószínű, hogy az egymás alatt következő kőzetsávokban azonos 
mennyiségben legyenek üregek. Ezért nem látszik jogosnak egy x—vastagságú kőzet
sávból leszívott y-mennyiségü viz alapján egy 2x vastagságú kőzetsávból 2y víz
mennyiség leszívását feltételezni.

- Az alsó táróban talált, viz által behordott kavioskitöltés alapján biztosan állít
ható, hogy a Szinva-forrás mögött nagyobb - kb. az István-lápai-barlang méretű - 
járatok húzódnak, melyeknek a viz alatti járatokon keresztül való felderítése le
hetségesnek tűnik.

A Garadna-forrásban végzett merülésekről
A Garadna-forrás vize a Mlskolo-Mályinka közötti országút alá hajtott mesterséges 

táró végpontján lép ki a hegyből. Kisebb vízhozamoknál megfigyelhető volt, hogy a for
rás a fekete szinü verfenl mészkő hasadékából tör elő. Annak ellenére, hogy a forrás 
hasadéka rendkívül keskeny, megkíséreltük a lemerülést a viz alatti járatokba. A járat 
rendkívül keskeny voltából adódó nehézségek miatt többszöri kísérlet és technikai fi
nomítás után végül sikerült a hasadék kezdetétől - a táró végpontjától - ó m  távolság-
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г л  és k , 5  * mélységbe lemerülni, ahol egy szűkület végérvényesen elzárta a továbbjutás 
útját.

A viz alatti járat ovális keresztmetszetű, sima falu, eleinte 30, késóbb 50 om szé
les, kb. ISO om magas hasadék, mely 6 m után két ágra válik.

A forrás viz alatti járatainak kutatása megfeleló technikai háttérrel - sűrített 
levegSs szerszámokkal, robbantással — megoldhatónak látszik.

Szénthe István Czakó László


