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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-
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ban a szűk hely miatt viszont nem tudtuk lefényképezni őket.

Gaobánka. Tamáslik-barlang:

A barlang ajtaját, ismeretlen tettesek igen erősen megrongálták. A falu apraja-nagyja, 
nagy előszeretettel használják a bányaudvart, éa minden fellelhető üreget szemét tároló
nak. A barlang jelenleg nem nyitható kulccsal, csak a beton tokozat kivéaésével. A le
írtak miatt egyelőre jobbnak láttuk, ha nem nyitjuk fel a barlangot, mivel nem lett vol
na módunkban kellő biztonsággal lezárni.

Az MKBT szakbizottságoknak munkáihoz kapcsolódó feladatok végrehajtása 

Biológiai vizsgálatok:

Burján Anna, “Két budai barlang felszínének recens csigái" cimmel, a Karazt és Barlang 
cimü 1979. I-II. kiadványban cikk jelent meg, a Budai hegyek és a- Bátori-barlang csiga 
fauna vizsgálatáról.
ABükki Nemzeti Park felkéréaére, Dr. Bába Károly professzor által vezetett csoporton be
lül, Burján Anna és Hevér László résztvett, a Bükk hegység csigafaunájét előkészítő tá
boron. A tábor 1980. július 11-18-ig tartott. Tájékozódó jellegű, próba felmérést végez
tek a Tamás-kői-átjáróbarlangban, és a Hármas-kúti-víznyelőben. A felmérés kiértékelése 
folyamatban van.

Geológiai vizsgálatok és feldolgozása:

Kovács Jutka, a Bulgár nemzetközi barlangász találkozón, "Magyarország héwizes barlang
jainak keletkezése, különös tekintettel a Bátori-barlangra vonatkozóan" cimmel, szakelő
adást tartott volna, ami sajnos több reklamáció ellenére is, objektiv okok miatt elma
radt.
Németh Imre, a csoporttagok segítségével, és a csoport 1980-ig készült dokumentációjá
nak a felhasználásával, "Héwizes tevékenység nyomai a Budai-hegység területén" cimmel 
készitett dolgozatot.

A Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport 1980. évi jelentése

Dr. Veress Márton
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