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ABSTRACT:
Lénárt,L. /e d . / :  MARCEL LOUBENS S p e le o lo g ica l A sso c ia tio n
In 1985 the work of the group, active in the Bükk Mountains, resulted in the explora
tion of about 4oo ш new cave passages. Outstanding is the 3oo m new section explored in the Szepessy cave. Map documentation was prepared for 39o m lenth of five caves. 
The closing of the Létrás water cave continued in 1986. The results of scientific /geological, hydrological, climatological and biological/ observations and innvesti- gations are summarized in brief papers.
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Feltáró tevékenység
Jávor-kuti-viznyelŐbarlang_ÉK-i s z ifo n é s  utána lévŐ_u} iá ra tré s z  b e já r á s a / fe l f edezése?±

1983. december Зо-án fotóturára idnultunk a barlangba. Túránk vége felé a barlang Pa- 
takos -főágába jutottunk, ahol a patakmeder száraz volt, csak kisebb lefolyástalan mé
lyedésekben volt viz. Ekkor az ÉNY-i szifon vizszintje kb. 0,5 m-rel volt alacsonyab
ban a patakmeder aljától. Az ÉK-i szifonnál meglepve tapasztaltuk, hogy egy csepp viz 
sincs a szifonban, ezután kb. 65 m összhosszban sikerült bejárnunk a szifont. A szifon 
a végénél kétfelé ágazott, balra szűk, repedésszerü járat indul, de 2 m után kitágul.
A szűkületet véséssel érdemes lenne járhatóvá tenni, ugyanis a meglévő huzat reménnyel 
kecsegtet. A jobbra lévő járatot a viz homokkal majdnem teljesen elzárta, ezért átjut
nunk akkor nem sikerült, habár az erős huzat uj járatrészt Ígért. Visszafelé elkészí
tettünk egy iránytű segítségével a szifon alaprajzi vázlatát. 1984. januárjában rövid 
járatkitágitás után sikerült tovább jutnunk a szifon végénél lévő jobboldali ágban.
Egy eróziós járatrész elejére értünk, ez egyben a szifon végét jelentette. Az uj já
ratrész kb. 2o m után kétfelé ágazik, egy alsó és egy felső szintre, amelyek később 
egy teremben egyesülnek. A felső szint tágasabb, cseppkőképződményekben gazdagabb. Az 
alsó szint az eróziós járatrész folytatása, hasadék jellegű, egy felső járattal, amely 
az alsóval egybeszakadt. A terem után egyre szűkülő járaton mehetünk tovább lefelé a
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végpontot jelentő agyagszifonig. Az előzőekben leirt általunk először feltárt uj járat
részekben a cseppkőképződmények szépek és változatosak.
Az uj járatrész fotódokumentációját, alaprajzát - iránytű és mérőzsinór segitségével 
Repei Róberttel és Koncz Lajossal készítettük el.

Kiss János

A Szepessy-barlang Ny-1 ágának homokszifonja utáni uj részek feltárása

Március lo-én lementünk a Szepessy-barlangba bontani a Nyugati-ág végét képező szifonhoz, 
amely teljesen száraz volt. Rövid bontás után megkíséreltük az átjutást. Rendkívül nehéz 
laposkuszással, a homokot magunk előtt kotorva tudtunk csak haladni.
A szifon először enyhén lejtett, majd egy derékszögű kanyarral eltért az eredeti iránytól 
és innen körülbelül ugyanolyan fokba emelkedett. Majd egy kis terembe értünk, ahol hárman 
épp fel tudtunk ülni. Idáig körülbelül lo métert tettünk meg. Innen jobbra folytatódott, 
először ismét lejtett, majd emelkedett és 2o m kúszás után egy 5-6 m magas, 5 m hosszú és 
vagy 3 m széles omladékos terembe értünk. Itt egy felmászás után a patakos ágba jutottunk. 
Ez 4-5 m magas és 2-2,5 m széles volt. Ebben kb. 3o-4o métert mentünk, itt-ott cseppkövek 
voltak, majd megint egy vizesésszerü felmászás következett és egy pár méterrel nagyobb 
terem, mint az előbbi. Ez is omladékos volt. A terem után ismét a patakos ágba kerültünk, 
amely 1-2 méterrel nagyobb szelvényben ment, mint az előbbi. A barlangrész alját fekete, 
vizmosta kövek borították. Ismét egy terem, majd a patakos-ág, 5-6 m széles és 8-lo m 
magas szelvényben folytatódott. Sajnos nem sokáig, mert egy omladékkal elzárta az utat.
De ez előtt néhány méterrel két ág is folytatódott és jobb oldalon egy lefelé haladó ho
mokszifonnal, nehéz bontással valószinüleg meg lehet kerülni az omlást. A két ág balra 
haladt és az egyikkel egy 25—3o m magas 7-8 m átmérőjű, majdnem kör alapú terembe értünk.
A vizmosta falak felfelé tölcsérszerüen szűkültek. A talaj repedezett agyag volt. Az 
agyagszint felett 15-2o cm—re egy szinlo volt. Ebben a teremben a patakos ágtól végig 
cseppköves falak között felfelé haladtunk, mintegy 7 m magas, 1 m széles szelvényben. A 
terem teteje kürtőben folytatódott. Visszatérve a széles, patakos ágba, a másik ágon in
dultunk tovább, amely méreteit és jellegét tekintve az előbbihez hasonlított. 25 m felfe
lé haladás után egy vízszintes rendkívül szűk repedés következett, amelyből erős légáram
lást észleltünk. Ez a hasadék a patakos ágtól számitva körülbelül 4 m magasan volt. Ezen 
átjutva egy nagyon öreg barlangrészbe érkeztünk. Az omladékkövekre egykor lerakodott 
cseppkőréteg morzsolódott, porlott. A járat erősen felfelé haladt és mindenhol pusztuló 
cseppkövek voltak. A főág, amelyben haladtunk, 3o-4o m után egy omlás miatt véget ért, 
de balra tovább lehetett menni. Egy lo-15 m széles és magas terem következett, amelyből 
két kürtő indult. Balra egy akna, majd egy lefelé haladó folyosó volt, amely szintén egy 
terembe végződött, amelyből kürtő indult. Itt is mindenhol pusztuló cseppköveket láttunk.
A főágba visszatérve az omlás előtt előnyös bontási lehetőséget találtunk. A széles pata
kos ágbaban visszafelé 9 db denevért láttunk. Kizárt dolog, hogy a homokszifonon át kerül
tek be.

lo6



Az egész uj részbe körülbelól lo nagy kürtőt észleltünk és vizet sehol nem láttunk.
Az uj barlangrész feltáró csoportját Kiss János, Tohai István és Ferenczy Gergely alkot
ták. A bejárati vizes homokszifon lezárásáig a barlangrésznek mintegy harmadáról készült 
térkép Kovács Zsolt, Repei Róbert, Ferenczy Gergely, Tohai István munkája nyomán. A mé
rést az uj rész legnagyobb terméből kiindulva kifelé haladva végeztük. Állandósított pon 
tokát alakítottunk ki. A tágas részben függőkompasszal, fokivvel és acél mérőszalaggal 
mértünk. A homokszifonban vesztett pontokkal dolgoztunk; irány- és lejtszögméréshez ké- 
zikompaszt és benézős lejtszögmérőt használtunk fel.
A homokszifon-sor poligonmenti hossza: 29,35 m
Az uj feltárás egy részének poligonmenti hossza: . .7.0,.29. m

összesen: 99(64 m

A mérést követő hétvégén a szifon viz alá került, igy ellenőrzőmérést, további felmérést 
helyszíni rajzot készíteni nem tudtunk.

Tohai István

A Spirál-barlangi munkálatok

A Jávorkut-Létrási kataszteri területen lévő Spirál-barlangot csoportunk jogelődje, az 
MHT Miskolci Csoportia Zsombolykutató Munkabizottsága bontotta ki és jutott le a 15 m 
mélységben lévő végpontig 1952. augusztus 31-én. /А névadó "Spirál"-ban legelőször az 
évkönyvünk szerkesztése közben elhunyt Láner Olivér volt./ Hosszú időn át volt benne 
ugyan munkavégzés, do nem számottevő mértékben. Viszont az 1984. évi tavaszi Szepessy- 
barlangbeli uj és nagyszerű feltárások a barlangot újraértékelték. Térképre rakva a 
barlang uj részeit úgy néz ki, hogy a Szepessy-barlang felett vagyunk, attól mintegy 
loo-1 2o m függőleges távolságban.
A térképről leolvasható közelség mellett az uj rész feltárásakor talált denevérek is 
azt sugallják, hogy az uj résznek a felszínnel való kapcsolata egyértelmű. /Ezt a bar
langból kihozott törmelékanyag vizsgálata is megerősítette./ Valószínű, hogy a Spirál- .' 
barlang a Szepessy-barlang régen keresett, egykori nyelője.
A térkép,a denevérek jelenléte és a törmelékanyag eqyüttes eredményei alapián újra ne
kikezdünk a bontásnak. Nyári és téli táborunkat a munkára szántuk.
Jelenleg a barlang bejáratában és a veszélyes helyeken megfelelő ácsolat mellett végez
hetjük a további bontási munkálatokat.
A barlang felmérését 1984. augusztus 25-én kezdtük el. Állandósított mérési pontokat he
lyeztünk el a járatok falában. Mérőeszközeink: MOM függőkompasz, fokiv, acél mérőszalag 
voltak. A felmérést Kovács Zsolt és Orosz György végezte. Ellenőrző mérést Kosa Károly 
csinált. A sokszögmenetek felrakása számított koordináták alapján történt. A kontúrokat 
ortogonális beméréssel határoztuk meg.
A barlangról helyszínen, l:loo-as méretarányban alaprajz és hosszmetszet készült, a 
nemzetközi jelkulcs figyelembe vételével.
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A felvett koordinátarendszer a következő volt:

origója a bejáratnál levő kezdőpont,
X tengelye a mágnese É-i irányra, 
y tengelye K-i irányra illeszkedik;
z koordináta az origóból induló függőlegesen felfelé mutató irány

Fontosabb koordináták

X X z

6 . 7 ,o3 1,18 - 7,71
6o2 . 11,26 5,13 -lo,52

9. 9,35 7,81 -14,ol
9o4 . 2,49 8,14 - 7,22
lo. lo, 28 5, o9 -15,54

A barlang poligonmenti hossza: 52,61 m 
A barlang mélysége: kb. 2o m
A legalsó bemért pont 15,54 m mélyen van a kezdőponthoz viszonyítva. Ez az augusztusi 
bontás elkezdésének szintje. Azóta mélyítették a barlang végpontját. Az ujraroérés alap
ján készített térképet mellékeljük.

A Nagymogyorós-barlang
A barlang a Bükk-hegység létrástetői részén nyílik, 12 m-re a Llllafüred-Jávorkuti mü- 
uttól a Kismogyorós-barlanggal átellenben. A viz elnyelődés! helye régebben is ismert 
volt, és tudtak a bejárati Kis-terem létesítéséről is. 1984. augusztusában a bejárat
ból egy követ eltávolitva jutott be újra ebbe a kis terembe Kovács Zsolt és Drezda 
Sándor. Meglepő látvány fogadja itt az érkezőt. A piciny terem mennyezete föld és kő
törmelék, néhány év múlva bizonyára felszakad. Lazán összecementálódott kövek szinte a 
levegőben lógnak. A bejárattól 4 m-re egy kő mellett lehet lecsúszni a másik nagyob
bacska terembe. Nagy óvatosságra van szükség-az omladék miatt. Ez a második terem eddig 
ismeretlen volt. Baloldali részét összeborult kőtömbök alkotják, talapzata agyag és 
törmelék. Méretei: 4 x 4 m, magasság átlagosan 2 m. Helyenként lo-2o cm-es függőcsepp
kővek láthatók. A becsurgó patakviz a terem legmélyebb pontján folyik el kőtörmelék 
között, nyomon követni nem tudtuk. A barlang bejárása a laza omladék miatt életveszé
lyes. Még augusztusban Kovács Zsolt,és Márton levente felmérték a barlangot:

Hossza: 13,32 m /poligon mentén/
Mélysége: 6,7 m + 2 m becsülve

A felmérés eszközei: bányászkompasz, benézős lejtszögmérő, cél mérőszalag voltak.
A mérési pontokat befurással megjelöltük.
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A felmérés jegyzőkönyve:

Pontszárna Irány Lejtszög Hossz.

1 - 2 321 ° - 33,5 ° l,o5 m
2 - 3 79 - 43 1 , 0 8

3 - 4 293 - 34 2,36
4 - 5 lo - 35,5 2,61
5 - 6 3ol - 5o 1,31
6 - 7 9o, 5 - 4,5 2,o6
7 - 8 325,5 - 28,5 2,85

A barlang további kutatása nem célszerű a veszélyessége miatt.

Kovács Zsolt

A Kajla-barlang

A barlang a Déli-Bükk északi részén, Pénzpataktól DK-re 2 km-re, Tebe-pusztától ÉK-re 
2 km-re található az 5381-es barlangkataszteri egységben.
A barlang pontos felmérését 1983. novemberében kezdtük el. Befurással fix mérési pon
tokat helyeztünk el. A felmérés eszközei függőkompasz, bányászkompasz, fokiv, benézős 
lejtszögmérő és acél mérőszalag voltak. A munkát 1984. tavaszán és nyarán folytattuk, 
ekkor került sor a koordináták alapján szerkesztett sokszögvonal alapján a térkép meg' 
rajzolására. A barlangról alaprajz és szelvények készültek. /5. melléklet/
A barlang felmért hossza: 116 m

mélysége: 36 m

Kovács Zsolt
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N AGY-MOGYORÓS-VIZ NYELŐ- 
BARLANG

\

Pelm.: Kovács Zs. 
Márton L. 
1984.
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