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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
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végezte el.
A knrgóczi József és Trajter Tamás vezette - fiatalokból álló munkacsoport, ezen túlmenő
en ugyanakkor - a Felső-forrás vízrendszeréhez tartozó - három kulcsfontosságú karsztob- 
jektum feltárásában is igen Ígéretes eredményeket ért el. A Csókás-réti-viznyelőt ennek 
kapcsán 25 m mélységig, a Kovácskői-barlangot viszont 40 m-t meghaladó hosszúságban, mig 
a Knlapdcskői-barlung járatrendszerét már közel 100 m hosszban tárták fel.

A Budapest Sport Egyesület Barlangkutató Gsoport.iának 1980. évi beszámoló
.jelentése

Kováts Kázmér

Bevezető :
A beszámoló jelentés, az 1980. évi munkaterv megvalósulásának mértékét, módját és a ter
ven kívüli tevékenységeket hivatott tükrözni.
A tervből több pontot /táborok, túrák/, csak részben vagy egyáltalán nem tudtunk megvaló
sítani .
Ennek oka, hogy a csoporttagok idejét és energiáját nagy mértékben lekötötte az 1979. 
áprilisában elkezdett klubhelyiség-kutató állomás kialakításával kapcsolatos ügyintézé
sek és fizikai munkák. A kivonatos jelentésben, mindössze hivatkozunk a csoport szellemi 
termékeire, a teljes példányokban, a melléklet tartalmazza a tevékenységünket dokumentá
ló anyagokat.
Feltáró-kutató munka

Idő hiányában, sajnos csak kis intenzitással, és nem az összes kutatási területen végez
hettünk bontást. Ezt a tevékenységet anyagi okok is hátráltatták, még ebben az évben.

Nagy-Hárs-hegy. Bátori-barlang:

Az év elején, néhány alkalommal, a barlang fő-repeclési irányát követő réteg bontását vé
geztük. A járatban bontás során talált, téli álmukból ébredező, az agyagkitöltésbe be
fészkelt három peléról, Pelés-ágnak kereszteltük, a mintegy 3,5-4 m-es szakaszt. A kis 
rágcsálókra való tekintettel, nem bontottuk ki mindenütt az agyagkitöltést. így reméljük, 
hogy most is ott alusszák téli álmukat.
Nyáron, a karbantartó tábor alatt, gépi vésést végeztünk /ТЕ-60-as/ villany ütvefúró se
gítségével az Yp3zilon-ág Pálostermében, és a Bányaszakasz Huzatos alsó ágában. Jelentős 
előrehaladás nem történt.
November és december hónapokban a Bánya-szakasz Huzatos-ágának felső járatát bontottuk 
meg. A járat egyik oldalát ferdén becsúszott hutalmas homokkő és vasérc tömbök alkotják.
A másik oldal és a mennyezet oldott mészkő. Az alja agyagkitöltés. Iránya, a főrepedés 
irányával egyezik meg. Kevés vésés után, és jelentős agyagkitermelést követően egy szűk 
koszodéba jutottunk. Ezt egy keresztirányú repedés zárta le. Ezt a repedést a Huzatos-ág 
alsó járatában is láthatjuk, de itt már fél méter szálkő vésése után lehetne csak elér
ni. A felső járatnál, a két repedés találkozásánál egy 60—80 cm—es, ellipszis alakú 
szelvényben lehet lel elé haladni. A kitöltés többségében vasérctömb, és vörös agyag.
A törmelék közötti résekből erős huzat észlelhető. Érdekes a vasérc tömbökön található 
oldásnyom. Hajnos a szűk hely miatt, össze kellett törni .;et a kiemelés előtt. A járat-


