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Érvényes kutatási engedéllyel Jelenleg a Bükk-hegysóg, Nagy-fennsikjának két közel
fekvő peremi területére, az A1 só-sebesi-forráébarlangok és a Garadna-főforrás árvízi 
túlfolyójának térségére rendelkezünk.
1/ Az Alsó-sebesi-forrásbarlangok feltárására Irányuló munkálataink a tárgyi időszakban 

az alábbiak voltak:
A hóolvadást követően elkezdtük a rézsűkből kutatóárkainkba hullott kőtörmelék ki

tisztítását. Ezt követően a hétvégeken állandó Jelleggel, s ezen felül 4 alkalommal 
3-3 napos expodióiókat szerveztünk, melyek során a két forrásbarlang előterének szük
séges tereprendezését lényegében elvégeztük. Junius végén sikerült első alkalommal 
kompresszort szereznünk, s igy elkezdhettük a két forrásbarlang bejárata előtt elhe
lyezkedő sziklaküszöb szintjének süllyesztését.

A munka azzal vette kezdetét, hogy a vizkifolyás irányában a sziklaküszöb előtti 
mederszakaszt két méterrel megmélyitottük, hogy a küszöb felszedésekor a vizkifolyás 
biztosítva legyen. E munkálatok révén kutatóárkunk hossza Jelentősen megnövekedett.
A többszöri kompresszorozás eredményeként végül is a küszöb elszedését követően a bar
lang végponti szifonjáig történő k*.töltés kitermelésével mintegy 20 cm—es vizszint 
süllyesztést értünk el. Ezzol a barlangi végpont vizes szifonig gyakorlatilag nyitot
tá vált. A szifonig torjodő szakasz kitisztítása révén a barlangrész karaktere szé
pen kirajzolódott. Kitűnt, hogy elsősorban a barlang falainak eróziós Jegyei érdemel
nek különösebb figyelmet.

A szóbanforgó szifon szűk méretei miatt eddig csupán 3 kutatótársunknak sikerült 
ezen átcsúsznia. Egybehangzó véleményük szerint a barlangi járat a szifonon túl foly
tatódik. A további föltárást jelenleg csupán az akadályozza, hogy e járat kezdeti 
szakaszát, - feltehetően o:::3.ásból adódó törmelék - szinte teljesen feltöltötte. Két 
kutatótársunk vóloraónyo szerint 10—15  e ’ —nyi anyagot kell várhatóan ezen járatból ki
termelnünk, s ezt követően szabaddá válhat az ut a barlangrond3Zor nyitott emeleti 
szakaszai feló. E feladat elvégzése jelenleg azórt nem hajtható végre, mivel a szifon 
mögötti területen a törmelék lerakására nincs lehetőség.

Egyértelművé vált tehát, hogy a további feltárás érdekében a szifon méreteit oly 
mértékben meg kell növelnünk, hogy ezen a törmelék kivödrözóse lehetove váljon, más
részt pedig, hogy egy hirtelen lezúduló nagyobb csapadék esetén is a visszavonulás 
útja biztosított legyen. Mivel a szifonban történő sziklavésést az időlcözben megemel
kedett vizszint miatt 7-8 C°-os vizbon fekvő kellett végeznünk, igy ezen munka igen 
nagy erőpróbát jelentett számunkra. Tárgyi óv végéig gyakorlatilag a szifon szűk fe
lét birtuk kellő méretűre kitágitani.

A munkálatok során néhány méternyire a szifon előtt teljesen feliszapolt oldaljá
ratot fedeztünk fel, melyet Várszegi Sándor és Várszegi Zoltán 5 и hosszúságban bon
tott ki, s "Vakond-ág"-nak nevezett el. Mivel ezen oldalág erős emelkedéssel a bar
lang bejárata felett mintegy 20 m-nyire nyiló kisebb tarlangüreg felé tartott, igy 
ugyancsak e két kutató a korábban érdemtelennek minősített üreget alapos megkutatás
nak vetette alá. Végül is többnapos bontási tevékenység révén az üreg Ny-i sarkából 
induló hasadék—aknát találtak, melyben mintegy l4 m mélységig sikerült lejutniuk, 8 
igy néhány méternyire megközelíteniük a Vakond-ág végét.

Bea”^™»l6 .jelentés a Miskolci Bányász Sportkör Barlangkutató Csoportjának
3-977« évi kutatótevékenységéről
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Âz év második felében a Ny-1 elhelyezkedésű forrásbarlang feltárására is szintén 
igen jelentős erőfeszítéseket tettünk« A két barlangszáda között elhelyezkedő küszöb- 
rész szintjét átlagosan 130 om-t sikerült süllyesztenünk. Az árokrészből s ennek ré
zsű jelből és magából a barlangüregből adódó nagymennyiségű kőzettörmelék depóhelyre 
történő elszállítása szintén igen nehéz feladatok elé állította kutatóosoportunk tag
jait. A vizszintsüllyesztés révén végül is a hasadékjellegü barlangot mintegy 7 m 
hosszúságban sikerült járhatóvá tennünk. Jelenleg a barlangból kifolyó viz.jó méter
nyi re a bejárható szakasz talpszlntje alatt helyezkedik el. Az összeköttetést azon
ban - a járat teljes hosszában - csupán tenyérnyi szélességű hasadék biztosítja. Ezen 
szűk szakaszok átbontása - megfelelő teohnikai segédeszközök alkalmazása esetén is — 
szinte kilátástalannak tűnik, de adott esetben még igy sem tűnik egészen biztosnak, 
hogy a befektetett nagy munka meghozná-e végső soron az itt várt eredményt.

A problémát azonban - ennek ellenére - néhány kérdés tisztázását megelőzően úgy 
tűnik, mégsem lehet végérvényesen nyugvó pontra juttatni. Nevezetesen a barlangszáda 
előtti kutatóárokba történő vizbeáramlás, nagyobbrészt nem a feltárt barlangjárat 
irányából, hanem ettől kissé nyugatabbra történik. Nem látszik ezért kizártnak, hogy 
a fakadó vízmennyiség egy mélyebb szintről induló, s eddig ismeretlen nagyobb méretű 
Járatrendszerből is táplálkozik. A kérdés eldöntését nyári táborunk idejére várjuk, 
mikor is - ismételt kompresszorozással - a sziklaküszöb szakasz-szintjét újabb 100- 
150 om-rel tovább kívánjuk süllyeszteni. Ennek révén - véleményünk szerint - már meg
nyílhat az ut a Bányász Csoport korábban feltárt oseppkőbarlangja, a Szivárvány-bar
lang felé.

A két forrásbarlang és előterének geodéziai felmérését, s a különböző jellegű 
vizsgálatok végzését elkezdtük. Kutatóárkainkból, s ezek rézsűjelből, valamint a bar
langi delta szakaszokból kitermelt és elszállított kőtörmelékes anyag mennyisége 
- becslésünk szerint — már meghaladja az 1000 n’-t, s igy a helyi ismerettel is rendel
kező szakemberek véleménye szerint, ilyen nagy volumenű - társadalmi alapon kezdemé
nyezett - barlangfeltáró tevékenység, melyet a Bányász kutatóosoport végez, a bükki 
barlangkutatás történetében eddig példa nélkül áll.

Fenti munkáinkon kívül ugyancsak e területen - egyik terepbejárásunk alkalmával - 
Szántai György kutatótársunk a vízfolyás irányában haladva, a völgytalp felett mint
egy ^5 m magasságban - a diabáz vonulattól É-ra elhelyezkedő alsó anizusi dolomitos- 
mészkőpásztában - kisebb üreget talált, melyet néhány méter hosszúságban járhatóvá 
bővített.

Következőkben a feltárást Várszegi Sándor kutatótársával közösen folytatta, s vé
gül is a rendkívül impozáns hasadékbarlangot - mely feltáróitól a "Nimród"-barlang 
elnevezést kapta - 55 m hosszúságig sikerült feltárniuk.

Véleményünk szerint a Nimród-barlang - szépsége mellett - a fiatalabb kutatógárda 
teohnikai képzésére, sportolók edzésére, stb. kiválóan alkalmas, s ezért ilyen irá
nyú kiépítését indokoltnak látjuk. A jelenlegi végpontot agyag eltömődés zárja, mely
nek átbontása további meglepetéseket is tartogathat számunkra.

2/ A Garadna-forrás árvízi túlfolyójának megkutatását - az ut szintjében - a meredek 
völgy betorkolásánál keletkezett beöblösödésben kezdtük el. Két darab 100 om mély
ségű kutatóárkot hajtottunk a törmelékben a szálkőzet felé, az általunk feltétele
zett árvízi-túlfolyó irányába. Ezen kísérlet - mint kiderült - inproduktÍvnak bizo-
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nyúlt, s ezért megfelelőié deponálóhely sem lévén, ezeket kénytelenek voltunk vissza
tömni. Úgy tervezzük, hogy 78. év nyarán és 6szén újabb Irányokban és lényegesen na
gyobb mélységben újabb kutatóárkot mélyítünk a lejtőtörmelékbe.

T0rveink realizásálását viszont igen megnehezíti az a tény, hogy a tél folyamán a 
megkutatandó területre - nem tudni mi óéiból - eddig ismeretlen vállalat gépkoosi- 
számra dolomitzuzalékot z*akott le. Ennek eltávolítása erSinket meghaladja, igy a - 
további kutatások folytatása érdekébnn - a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága segítségét 
fogjuk kérni. Az itt feltárható barlangról annyit sikerült megtudnunk, hogy ez évek
kel ezelőtt az ut alá behajtott és a későbbiekben kifalazott táró végpontjától indu
ló szifonból előtörő viz utjának felderítésére a Miskoloi Vízmüvek búvárokat kért fel. 
A merülések során egyelőre annyit sikerült tisztázniuk, hogy a szifon néhány méterig 
légzőkészülékkel bejárható, a Járatot kettéosztó, s igy egyben a Jelenlegi végpontot 
is Jelentő vastag sziklabordáig.

Jaskó László Várszegi Sándor


