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üregek, hasadékok, barlangfal-torzók megjelölése római számokkal történt, természetesen 
ugyanezekkel a számokkal szerepelnek ezen objektumok a fotodokumentáciokban is#

Jelentés a Borsodi Szénbányák Igazgatóság Sportegyesület Természetjáró Szakosztály Bar
langkutató Szakcsoportjának 1982# évben végzett munkájáról

Margóczy József - Szalai Ferenc

Feltáró jellegű munkálatainkat február hónapban hagyományos Kis«-fennsiki kutatási 
területeinken kezdtük el. Tevékenységünket általában havi három-négy alkalommal végez
tük. Jelentősebb eseményeink itt az alábbiak voltak:
Lllla-barlang

Elsősorban a barlang biztonságos lezárásához szükséges bejárat közeli bontási mun
kálatokat végeztük el. Ezt követően a korábban beépített vasrácsra k mm-es bordás le- 
mezboritást szereltünk. A barlang hatékony védelmét szolgáló munkálataink révén - a so
rozatos feltörés lehetősége gyakorlatilag megszűnt.
Békási-ősnyelő

A Lilla-barlangtól ÉNY-i irányban, s kb. 320 m távolságban találtuk. Egy friss be
szakadás megbontása során itt egy 10 m mélységű aknát sikerült feltárnunk. Az aknafené
ken felhalmozódott kőtörmelék kivödrözését követően oldal irányú, s közel 6 m mélységű 
újabb aknaszakaszba jutottunk, melynek mólyitósót 1983» évben tovább kívánjuk folytat
ni.

A nyári időszakban - terepbejárásainkat követően - a Bükk-hegysóg eddig általunk 
nem kutatott karsztterületein is szerencsét próbáltunk. Próbabontásaink közül a fehér— 
kőlápai karsztegysóg két pontján is eredményesnek bizonyultak.
N agyme dve-barlang

/Elnevezését az általunk kibontott járat falain látható medvekarmolás szerű bemará- 
soktól kapta./ A K-NY-i irányú anizuszi mészkősávot átszelő Szinva völgyétől К-re a kő
zethatárok közelében találjuk. Jelenleg itt egy kuszoda-szerü járat kibontása révén két 
kisebb kitermesedésbe sikerült bejutnunk.
89-es barlang

A Vadas Jenő forrástól DNY-i irányban haladva, egy nyelő-szerű mélyedés megbontásá
val 35 m hosszúságú lejtős járatszakaszt tártunk fel, melynek végpontján nagyobb kőtör
melék-felhalmozódás zárja el a továbbjutást.

A BSE Barlangkutató Csoport 1982. évi beszámoló jelentése 
Kováts Kázraér

Feltáró kutatómunka 
Hárs-hegy, Bátori-barlang

1982. év folyamán csökkent a feltáró kutatómunka 198I. évhez képest. Elsősorban a 
Bátori-barlang Pelós-ág és Huzatos-ág területén végzett a csoport hétvégi, ill. 2-3 
napos kutató munkát. Jelentős uj járatot feltáró eredményt ugyan nem gyümölcsözött, de 
a Huzatos—ág törmeléken keresztüli megkerülési lehetőségét bebizonyította.

Ahol a tagok évekig vésést technikával igyekeztek továbbjutni, most bár nagymennyi-
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ségü törmelék megmozgatásával, az eredetileg tágítani szándékozott repedés egy széle
sebb, merőlegese hasadékkal átszelt, részben eltöraődött szakaszára bukkantunk,

A törmelék továbbítási nehézség és a szűk mozgási hely lassitja a nagy intenzitású 
kezdést, de gyorsabb és eredményesebb az előbbrejutás, mint a hasadék véséses tágításá
val.

A barlangban még 1973—ban a Piramis—terembe áthalmozott törmeléket teljes mértékben 
a felszínre hordtuk, mindössze két kis tanufalat és néhány érdekesebb követ hagytunk 
meg, abbéi az anyagkitöltésből, amit előttünk a középkori bányászok hordtak már a te
rembe.

A Bátori-barlangot a feltárás során különböző szempontból vizsgálva járta be a cso
port ős más érdeklődő barlangkutató is. Gazdag László a középkori érckutatás tanulmá
nyozása során megismertek alapján feltételezte, hogy a Piramis—teremben a névadó két 
gulaszerü kő érc és agyag felhalmozás, valamilyen ércet tartalmazó, későbbi tüzetesebb 
vizsgálatra félretett anyag volt. /А tanufalat és a kőmintákat ezért is hagytuk meg./
Az elképzeléssel ellentmondt, ill. nem egészen érthető', hogy a barlang más pontjairól 
s ármazó, gondosan gúlába rakott törmeléket miért nem a felszínen halmozták fel,s miért 
egy üres járat aljára vitték le a bányászok, holott ez egy igen idő és energia igénylő 
feladat lehetett.

Balogh István a bányaszakaszt vizsgálva megkérdőjelezte a Szabó-akna létezésének 
okát. Eddigi feltételezéseink, hogy a középkori széles és magas szabályos tárót a bá
nyászok a vasérc követése miatt és kitermelése érdekében hajtották. Ezt a közelben 
"könnyen" és nagymennyiségben kitermelhető vasérc jelenléte - Száraz-terem, Cső-kürtő 
feletti rósz — értelmetlenné teszi, hiszen a Szabó—aknában caak igen vékony nyoma van 
a vasércnek, s az sem képzelhető el, hogy az ércesedés vastag volt és hirtelen szűnt 
meg, a táró jelenlegi végpontjában.

Az ércesedést véve figyelembe, nem indokolt a Huzatos-ág középrészén és végpontján 
végzett táróhajtás, ill. azok megkezdése ismételten azért nem, mert az előzőekben em
lített Száraz-termi vasérc jelentősen nagyobb mennyiségben, kisebb energiával kerülhe
tett volna kitermelésre. Sokkal meglepőbb, hogy a Szabó-akna és a két tárókezdemény 
tengelyiránya közel azonos. Felmerült az a gondolat, hogy a Száraz-terem és /vagy/ a 
Huzatos-ág feletti Kuszoda a bányaművelés során, ill. idejében omlott be. A bányászok 
ismerték ezekről a pontokról idnuló járatrendszert, s az omlást követően valamilyen ok
ból a táróhajtásokkal ezekbe a szakaszokba akartak bejutni. A kérdést az omlások geoló
giai kormeghatározásával, ill. a járatrendszer megtalálásával lehetne eldönteni. Továb
bi tények, hogy a középkori bányászok jártak az Ypszilon-ágban /bejárati kürtőben meg
találhatók a vésési nyomok/ és a Piramis-terem alján is elkezdtek ogy függőleges aknát 
hajtani /kb. 1,5 m mély lehetett és ácsolt, az ácsolat egy része még megtalálható/.
A keresésük azonban a Huzatos-ágra koncentrálódott és a hegy csúcsa felé irányult. To
vábbi tények, hogy a barlang nem mindig volt összefüggő járatrendszer, legalább is em
beri közlekedésre alkalmas méretekben. Nagyrészt a középkori bányászok, kisebb részt a 
csoport kötötte össze az egyes üregeket cementációs rétegek, ill. szűkületek átvésésé— 
vei.

A Nagyhárs-hegy oldalában /К-i, ill. NY-i/ több helyen található hévizes kürtő, ill. 
fülke, a barlang szintjétől 50—100 m—rel lejjebb is. Ezek a hévizes üregek, ill, a 
hegy belsejében feltételezettek, nem feltétlen egy járatrendszert alkotnak, de létezé
sük indokolt és járhatóságuk, ill. megtalálhatóságuk elképzelhető.
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Csobápka, Tamás-llk
A csoport néhány egynapos feltárást végzett a Tárnás-likban, Csobánkán is. A bontás 

során 1,0 - 1 ,5 m-es talpszint süllyesztést követően erősen lekerekített szélű, tisz
ta kőtörmelék kitöltést találtunk.

A Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport 1982. évi Jelentése 
Szerk: Dr. Veress Márton 
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