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szállítása céljából kiépitatt csigarendszer vízszintes tartógerendáinak a végeit ágyaz
hatták be.
A vizesés környékének alapos vizsgálata alapján arra is következtetünk, hogy a vizeséé 
mögötti üreg és az attól kb. 50 m-re légvonalban, de magasabb szinten található 
Weiszlich-barlang egy eróziós pusztulás előtt egymással összefüggő üregrendszert alko
tott.
Bér a geológia témakörébe vágó kutatásokat nem végeztünk, de érdekességként megemlítjük, 
hogy véletlenül bukkantunk két vulkáni réteg közé beágyazódott olyan 10 cm átlagvastag- 
ságü, több méter hosszan húzódó morzsalékos rétegre, amely másodlagos gyémántot /gránát/ 
tartalmaz. Szinük barna, átmérőjük: 2-5 m. Egy kg anyakőzetben kb. 20-25 db található.
Ezt a réteget derék és térd magasságban ketté vágja az "Ï" ágú üreg, amelynek mindkét 
ágában a rétegvonal folytatódik - sőt az üregen belül már egymással párhuzamosan több 
réteg is látható. Mivel keménységénél fogva Aarcolja az üveget/ - valószínű ipari fel
használásra és díszítőelemnek is alkalmas - lehetséges, hogy van összefüggés az üreg- 
rendszerek létrehozása, és egy esetleges korabeli bányaművelés közt?
A másik két üregben ugyan még nem találtunk ilyen rétegeket, de ezek még nincsenek tel
jesen feltárva.
összegezve a leírtakat: Holdvilág-árokban végzett vizsgálataink alapján arra következte
tünk, hogy itt még nagyon sok a nyitott kérdés, s az eddig megtalált emberi élettevékeny
ség nyomai korokat ölelnek át - feltehetően az őskeresztónységtől a honfoglalás koráig.-.

A Bekev Imre Gábor Barlangkutató Csoport .jelentése az 1980 évről 

Kiss Attila - Takácsné Bolner Katalin

Barlangkutató csoportún 1979. tavaszán alakult 10 fővel. Mivel a tagok egy része vagy 
reaktivált barlangász volt, 1979. évi feladatunknak elsődlegesen a megfelelő csoportszel
lem kialakításét, a csoport működéséhez szükséges technikai feltételek és a technikai 
készség megteremtését tekintettük.
1980. évi tervünkben a szervezett barlangászéletbe, a szervezett barlangkutatásba való 
bekapcsolódás szerepelt.
Snnek első lépéseként 1980 januárjában felajánlottuk a védnökséget a Pál-völgyi-kőfejtő 
és barlangjai felett. A védnökség hivatalos, Írásbeli elfogadása ugyan mindmáig nem tör
tént meg, ennek ellenére az OKTH Bp-i TVF igazgatónője több ízben kért fel minket szóbe
lileg különféle társadalmi munkák elvégzésére. így a Pál-völgyi-barlangban kisebb műsza
ki hibák elhárítása, a 'túraútvonal egyes pontjain a főte biztonságának ellenőrzése és az 
ötösök folyosójának kiépítési célokra való feltérképezése törtnt meg - mintegy 550 társa
dalmi munkaóra értékben. Ennek elismeréséről hivatalos írásbeli dokumentum szintén nem 
áll rendelkezésünkre. 1980 november 19-én nyújtottuk be a kutatási engedély-kérelmünket 
a Pál-völgyi kőfejtő barlangjaira vonatkozóan. Ugyanakkor kérelmeztük a csoport MKBT-el- 
ismerésót, egyúttal a kutatási-engedély-kérelem jóváhagyásának reményében leadtuk 1981 
évi munkatervünket is. Az UKBT december 8-i elnökségi ülésén a csoport elismerte, és en
gedélyezte számára Bekey Imre Oábor nevének felvételét.
Időközben az OKTH Bp-i TVF a kutatási engedély-kérelemhez részletes feltárási tervet kért, 
a bontási helyek megjelölésével. Ezért az 1981. évi kutatási tervben felsorolt perspek
tivikus barlangszakaszokban aprólékos bejárásokat hajtottunk végre.
A Pál-völgyi-barlang esetében a környék szerkezeti viszonyai, a barlang folyosóinak jel-
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legét figyelembe véve az ismert részektől D-DNy felé tartottuk leginkább lehetségesnek 
feltáratlan folyosószakaszok jelenlétét. Az emlitett terület felé három keresztfolyosó 
indul ki, közülük a Vészkijárat-hasadék és a Hód-járat törésvonalának folytatása úgy el- 
végződésük jellege mint a túraútvonaltól való távolságuk miatt is roményteljesebbnek tűnt. 
A bejárás a Vészkijárat-hasadék esetében nem várt eredményt hozott. A hasadék végét képe
ző omladékban 1980 dec. 7-én Kiss Attila csoportvezető és Kurucz József az észlelhető 
erős légmozgást követve, több járhatatlannak tűnő szűkület leküzdése utón tágas, ismeret
len járatba jutott. A járat végén lévő törmelékhalom túlsó oldalán leereszkedve nagymé
retű terembe értek, melyből négy irányban ágaztak-ki folyosók. A jobboldali ágat követve 
újabb termekre és elágazásokra bukkantak. A felfedezésről először Dr. Kessler Hubertet» 
csoportunk kutatásirényitóját értesítettük, aki felhivta figyelmünket, hogy a kutatási 
engedély kézhezvételéig további feltáró tevékenységet ne folytassunk, de a felfedezés 
megfelelő szintű dokumentálósóhoz végezzük el az új szakasz bejárását és vázlatos térké
pezését. A részletes bejárás eredményeképpen az új barlangrész kezdeti 400 m-ез hossza 
rövid idő alatt mintegy 800 m-re emelkedett.
Az új rész jellegét tekintve hasonlit a korábban ismertekhez. A geológuskompasszal és 
méteres pontosságú távolságméréssel készült felvételen azonban kitűnik, hogy a preformó- 
ló főtörésirányok eltérnek az eddigi jellemző irányoktól: két legszélesebb, több helyen 
teremmé táguló folyosója közel K-Ny irányú. A járatok szélessége általában 2-5 m, magas
ságuk 6-8 m. A termek átlagos alapterülete 10-12 x 5-6 m, a legnagyobb 25 x 8 m.
Az ismert hévvizes oldásformák mellett a felső, már Bryozoás márgában kifejlődött járata
iban jellegzetes, csőszerű de ember által is járható üregek találhatók. Hévvizes kiválá
sai is változatosabbak mint a régi részen, több helyen észleltünk borsóköveket, karfiol- 
szerű képződményeket, összecementálódott, néha cm vastagságú kalcitlemezeket és gipszkris
tályokat.
Folyosók, termek aljzatát többnyire omladék, durva törmelék és a közöttük felhalmozódott 
laza, barnássárga agyagos kitöltés képezi. Tetejükön általában észlelhető az a kovás ki
töltés, amely az anyakőzet,- az eocén Nummuliteses mészkő - hidrotermális elbontása ré
vén keletkezett. A járatokban több helyen fedezhetők fel egy korábbi nagy-tömegű agyagos
törmelékes kitöltést bizonyitó szinlők. Ezek - a legkülönfélébb irányokba, folyó aktiv 
barlangi vízfolyást nem feltételezvén - a barlang kialakulásának legalább két héwizee 
szakaszát jelzik.
Az új szakasz cseppkőképződményeiben is hasonlit a régi részekhez, de részben érintetlen
ségük miatt gazdagabbnak tűnik annál. Nagy részük cseppkőlefolyás, de sok helyen találtunk 
kisebb sztalagmitokát és cseppkőzászlókat is. Többségük ma is élő, növekvő képződmény, 
sőt egy helyen szivárgó viz kis mésztufagát-sorozatot is kialakított. Szatalagmitok vi
szont alig jelentkeznek, egyedül a Heliktit-teremben áll egy komoly 80 cm-es példány.
E ter;m névadó heliktitjei viszont ritkaságszámba mennek: bokorszerüen, többszörösen el
ágazó képződmények. A cseppkövek speciális formái az 5-15 cm átmérőjű cseppkőcsészék. 
Magasról lecsöppenő vizből, a laza, agyagos aljzaton bevágódott mélyedésben kiváló mész- 
anyag alakitja ki ezeket. Keletkezésűk nyomonkövétését a barlang különböző pontjain ta
lált, különböző fejlettségű képződmények teszik lehetővé. Több helyen e csészékben bar
langi gyöngyök is keletkeztek.
A felfedezésről rendkívüli jelentésben számoltunk be az MCBT-nek és az OKTH-nak, hirkát- 
tyót adtunk le a Társulat programfüzeté részére, továbbá rövid ismertető cikket irtunk a 
Karszt- és Barlang kiadványba.
Az OKTH Bp-i TVF a jelentés kézhezvétele után azonnal levélben gratulált a két felfedező
nek, melyben azonban egyúttal a kutatási engedély kiadásáig minden tevékenységet betiltott
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az új szakasz területén.
Tekintettel arra, hogy az új szakasz felfedezése a kutatási tevékenység főirányát is mó
dosította, 1980. dec. 12-én a kutatási engedély-kérelmet értelemszerűen módositva ismét 
benyújtottuk az illetékes szervekhez. Mivel erre az OKTH-tól e jelentés elkészítéséig 
érdemleges választ nem kaptunk, részletesebb vizsgálatokról nem számolhatunk be, és a 
jelentést dokumentáló fotók elkészítésére sem volt már lehetőségünk.

Beszámoló jelentés a Borsodi Szénbányák lg. SE Természet.iáró Szakosztály 
Karsztkutató Szakcsoport.iának 1979-80. évi tevékenységéről

Várszegi Sándor - ifj. Monos János

Szakcsoportunk 1979. februárjában alakult meg. Mivel az alapitó tagok 85 %-a fizikai 
munkás, igy szakcsoportunk tevékenységi körét elsősorban az operativ feltáró munkára 
kellett központosítanunk.
E munkavégzés során fő célként olyan - gazdasági szempontból is - igen jelentős termé
szeti értékekre és hidrogeológiai összefüggésekre kívántunk fényt deríteni, melyek meg
határozó jelentőségűek lehetnek a bükki karsztkutatásban.
Kezdetben számos nehézséggel kellett megküzdenünk. így többek között szakcsoportunk 
8 tagja, - technikai felkészültségének fokozása érdekében - hegymászó tanfolyamon vett 
részt. Ennek eredménye az lett, hogy ezen csoporttagjaink egy része erősen lecsökkentet
te barlangkutató tevékenységét,,sőt egyesek végképp búcsút mondva, s a sziklamászó sport 
vonalén tevékenykedtek tovább. Mások viszont a mindenki által elfogadott munkatervről 
nem akartak tudomást szerezni, s egyéni ellenprogramok szervezésével, szinte anarchikus 
állapotokat idéztek elő.
Kiderült, hogy a túlméretezett feltáró munkaprogram erőltetése, szintén nem bizonyult 
túl szerencsésnek. Csoporttagjaink egy része ugyanis korábban jóformán csak bel és kül
földi barlangjárással foglalkozott. Ezen 3porttársaink számára a sok barlangbontési mun
kálat nem tűnt vonzónak, s ezért nagyobbrészt eltávoztak körünkből.
A végleges beállás gyakorlatilag 1979. szeptemberére következett be. Ekkorra már kiala
kultak a végleges erővonalak, s ezzel kollektívánk ütőképessége jelentékenyen megnöveke
dett.
Munkasikereink közül - jelentőségét tekintve - kiemelkedik a Lilla-barlang lezárása, s 
az ehhez kapcsolódó nagy volumenű földmunkálatok elvégzése is. A barlang bejárata előtt 
tetemes depónia helyezkedett el. A barlang végleges lezárására viszont csupán azt követő 
en nyílt lehetőség, ha ezen összletet a barlang előteréből elszállítjuk, majd az eredeti 
térszint, további 1,5 m-rel süllyesztjük. A feladatot szakcsoportunk tagjai sikeresen 
oldották meg, s ezt követően mór mód nyílhatott a barlang elzárására. A lezárás techni
kai kivitelezését Szakcsoportunk tagjai - ifj. Monos János szakmai irányitásával, - s 
természetjáró testvércsoportunk tagjainak segítségével oldották meg.
Az idősebb barlangkutatókból álló munkabrigód - Kositzki József és Várszegi Sándor veze
tésével a Lilla-barlang bejárat mögötti szakaszainak bővítését, s kitisztítását végezték 
el. Majd ezt követően elkezdték a barlangot létrhozó őspatak erősen feliszapolt "Nagy Va 
kond" elnevezésű bejövő ágának kibontását. Csupán ezen utóbbi barlangból közel 50 m^ kő- 
termeléses agyagot termeltek ki. Ugyanakkor az elmenő inaktiv szakaszos ág "Remény" ter
méig tartó mintegy 20 m-ез kuszodaszerü szakasz jórómagasságánnk növelését, - magyar 
barlangkutatás szervezetének 70. évfordulója tiszteletére - két munkabrigádunk közösen


