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Jelentés a Debreceni MHoZ Könnyűbúvár Klub Barlangkutató Csoportjának:
1978. évi működéséről

Szentbe István

bem vizes barlangok, barlangjáratok kutatása 
Bánkút és Bánkút-körn.yéki kutatősi terület
Az 1978-as évben folytatjuk a Hármaskút-Gsipkéskút közti területen lévő karszt objektu
mok kutatását, bontását. Érdemi eredményt, - nem bontással szabaddá tett járatban való 
bejutást, - két helyen sikerült elérni; a Hármaskúti-viznyelőben és a Vizbeveremben 
nyilt meg néhány méteres új járat szakasz. Mindkét esetben az eredmény csupán biztatás
nak tekinthető a további lehetőségek szempontjából.
Alsó hegy
A Halastavi-forrás kutatása során bontást végeztünk az árvizi forrásszáj mögötti barlang 
járatban számottevőbb eredmény nélkül.
Tapasztalatunk szerint a jelentések leadása és azok nyomdai megjelenése között igen hosz- 
szú idő telik el. űrre való tekintettel ez a jelentés csupán rövid tájékoztató munkánk
ról. Tevékenységünkről részletesen saját kiadású évkönyvünkben kivánunk Írni, melyet 
majd természetesen az MKBT-nek és a Barlangtani Intézetnek is megküldünk /1981. májusá
ig nem jelent meg SZERK./.
Vizes barlangjáratok kutatása 
Bolháéi-víznyelő-barlang
A miskolci Ady Endre Művelődési ház barlangkutató csoportjával közös vállalkozás kereté
ben a Bolhási-viznyeló-barlang két szifonját vizsgáltuk meg. Mindkét szifon mögött légte
res szabadon járható folyosót találtunk, melyből rövidebb szakaszt bejártunk. A szifon 
mögötti szakaszok megismerése újabb akciót kiván. 
hétráai-vizea-barlang
A miskilci Marcel Loubens barlangkutató csoporttal közös vállalkozás keretén belül a Lét- 
rási vize3-barlang végpontjánál a bejövő vizzel szemben haladva található szifont sike
rült legyőzni. A szifon körüli járatokról a további kutatások megkönnyítése .érdekében 
térkép vázlat készült.
Királ.v-kút /Bükk hg. Kis fensik/
A Miskolc város vízellátásába bekapcsolt forrásnak a miskolci Csatornázási és Vízmüvek 
részéről történt bányászati megkutatása során vizzel kitöltött járatba jutottak a kivi
telezők. A kiviteli munkák elősegítése érdekében a forrás járatokban végeztünk eredmé** 
nyes bejárást, helyesebben beuszást.

Jelentés az MHSZ Egyesült izzó Búvár Klub Vizalatti Barlangkutató Csoport
jának 1978. évi munkájáról

Szabó Dezső

Az MHSZ E. Izzó Búvár Klub Vizalatti Barlangkutató Csoportja az 1978-as évben két terü
leten dolgozott. *
1. / Bükkszentkereszt község mellett a Lusta völgyben az "Erdészemlékmü mögötti" zsomboly

ban.
2 . / Tornanádaska községben a "Kastélykerti-forrásban".
1 */ "Erdészemlékmü mögötti" zsomboly
Biztosítottuk a zsomboly bejáratát. Kibontottuk a régi elkorhadt ácsolatút , újat rak-
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tunk a helyébe. Az ácsolat úgy készült el, hegy a\.tavasszal rendezendő /1979/ táborunk
nál kútgyürüket illesztünk az ácsolat belsejében kialakított betonkoszorúra, ez lesz 
majd a barlang bejárata. Ezzel a munkával megakadályoztuk, hogy további fölösleges tör
melék és föld jusson a zsombolyba. Az idáig elkészült, ácsolatút lefedtük, hogy biztosít
va legyen a beeséses balesetek ellen. Bejárva a barlangot felmértük a további munkálatok 
mennyiségét és sorrendjét. A kutatási tervben szereplő 1 pontban meghatározott feladatot 
7o ban elvégeztük. A barlangban az eddig ismert részeket és járatokat nem volt módunk
ban bővíteni.
2 ./ Tornanádaska "Kastélvkerti-forrás"
A forrásban egy merülést hajtottunk végre, tájékozódásul a kutatás lehetséges folytatása 
eldöntésére. Felmértük a továbbjutáshoz szükséges elsődleges feladatokat.
A munkához szükséges technikai eszközöket. Az időmennyiséget ami majd szükséges lesz az 
eredményes kutatáshoz. A -barlangba a forráson keresztül még nem jutottunk be.

Beszámoló a Miskolci Báavász Sportkör Barlangkutató Gsoport.iának 1978.
* évi kutató tevékenységéről

Várszegi Sándor

A korábbi években, Miskolctapolcán, a Barlangfürdő szomszédságában, a Miskolci Vízmüvek 
kutató brigádja tárót hajtott a hegybe, a feltételezett vizbeáramlások irányába.
A felső ladini karni mészkőben létesített folyosóban, a kihajtás folyamán, - többek kö
zött — néhány barlangi kitöltésre utald nyom is előbukkant. Kutató csoportunk tagjai már 
korábban is kedvet éreztek arra, hogy a táró többirányú hasznosításának elősegítése ér
dekében - a barlangfürdő íelöli oldalból nyíló - eltömött hasadékokat megbontsa. Első
sorban abban a reményben, hogy az itt feltárható érdekes formációjú, kisebb-nagyobb 
termális eredetű üregek - egy esetleges barlangfürdő bővítés során /pl. légzótherápiás 
részleg létesítése esetén/ - már komoly jelentőségre tennének szert. Az előzetes konzul
tációkat követően, - a terület gazdája - megadta az engedélyt a feltárásra, a ezt, köve
tően már az év januárjában megindultak a bontási munkálatok. Az I. negyedév folyamán, 
mintegy 544 óra munkaráfordítással, több lo m'^-nyi anyagot termeltünk ki a táróból nyíló 
hasadékokból, s ezek részbeni kiszállítását is elvégeztük. A munkálatok legjelentősebb 
eredményeként, a bejárattól kb. 2o m-re fellelhető kürtő kitisztítása könyvelhető el. 
Innen először agyag, - majd fokozatos átmenettel - agyagos homok, s végül iszapos homok 
kitöltést termeltünk ki. Ezen munkálatok révén egy méreteiben is egyre impozánsabbá váló 
kupolacsarnok újjászületésének lehettünk elősegitői. Nézetünk szerint, ezen kürtő első
sorban a termálvíz oldótevékenységének hatáséra alakult ki, majd ezt követően a felszín
re szakadt, mig végül a Szarmata tenger homokjával felülről teljesen leiszapolta. A tá
róban néhány métert továbbhaladva, az előbbinél kisebb méretű, de szintén igen érdekes 
agyaggal félmagasságig kitöltött vakkürtőt bontottunk ki. /Itt a felülzértság miatt a 
tenger leiszapoló hatása már nem érvényesülhetett./ Ezen kívül még két ponton végeztünk 
- nagyobb reményekre is jogosító - felderítő kutatást. Ezt követően azonban az egyre fo
kozódó deponálási nehézségek miatt, az igen érdekesnek mutatkozó további munkálatokat már 
szüneteltetnünk kellett, ^öszönetünket kell kifejeznünk Hegedűs Ferencnek és kutató cso
portjának, kik - ezen kutatási pontunkon - munkálatainkat igen hatékonyan támogatták. 
Alsó-sebesi-forrásbarlang feltárásunk folytatását tavaszi táborozásunk során kezdtük el. 
Ezen munkálatok végzésébe, az OSC barlangkutatói is bekapcsolódtak. Itt korábbi munkáié-


