
Beszámoló
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

1978. évi tevékenységéről

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
B u d a p e s t



B E S Z Á M O L Ó

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

1978. évi tevékenységéről

Szerkesztette! 
Dr. Kordos László

Megjelent

a Kőbányai Petőfi Sportkör Barlangkutató és Hegymászó Szakosztálya 
a Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport 
a Vörös Meteor TE Barlangkutató Szakosztálya
az Amphora Könnyűbúvár Sport Club Vizalatti Barlangkutató Csoportja 
az Alba Regia Barlangkutató Csoport 
a Budapesti Sport Egyesület Barlangkutató Csoportja
a Ferencvárosi Természetbarát Sport Kör Delfin Könnyűbúvár Szakosztálya 
a Ferencvárosi Természetbarát Sport Kör Barlangkutató Szakosztálya 
és Lénárt László

anyagi hozzájárulásával.

Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
Budapest

1982



T A R T A L O M

Területi szervezetek beszámolója

Az MKBT Észak-Magyarországi Területi Osztályának 1978. évi beszámolója /Molnár L./ 
Jelentés az MKBT Dél-Dunántúli Területi Szervezetének 1970. évi munkájáról 
/Rónaki L./

Szakosztályok. szakbizottságok beszámolója

Jelentés a Dokumentációs Szakosztály 1974.-1978. közötti munkájáról 
/űr Bertalan K. - Dr Kordos L.
Az MKBT Vizalatti Barlangkutató Szakosztályának 1978. évi tevékenysége 
/Kollár К.А./
Jelentés az Őslénytuni Szakbizottság 1978. évi tevékenységéről /Dr Jánossy D./ 
Barlangi gerinces őslénytani gyűjtések és ásatások 1978-ban /Dr Kordos L./

Csoportok beszámolója

Az Agrártudományi és Kertészeti Egyetem Barlangkutató Csoportjának /АКЕВСЗ/
1978, évi beszámolója /Dr Nagy S./
Az Alba Regia Barlangkutató Csoport 1978. évi jelentése 
/Szolga F. - Kárpát J. - Qönczöl I. - Szarka Qy./
A Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport 1978. évi jelentése /Dr Veress M,/
A BSE Barlangkutató Csoport jelentése 1978-ról /Józsa Gy. - Balogh I. - Lipcsei I.—  
Rózsa I./
Beszámoló a dorogi "József Attila" Művelődési Központ "Kadic Ottokár" barlangkutató 
szakkörének 1978. évi tevékenységéről /Madaras Istvánné/
A Ferencvárosi Természetbarát Sportkör Barlangkutató Szakosztályának 1978. évi 
jelentése /Horváth J, - Kaasay A. - Hartig M. - Máté J./
Az FTSK Barlangkutató Szakosztálya "Szabó József" csoportjának 1978. évi jelentése
/Havas P. - Sisák Zs. - Szablyár P./

»

Az FTSK Delfin Könnyűbúvár Szakosztály vizalatti kutatócsoport 1978. évi kutatási 
jelentése /Kollár K.A. - Kalinovits S. - Söphen L./
Jelentés a Gépipari Spartacus SE "Lóczy Lajos" barlangkutató csoport 1978. évben 
végzett munkájáról /Gyarmati G. - Hidvégi A. - László Z./
Jelentés a Hajnóczy József Barlangkutató Csoport 1978. évi munkájáról 
/Varga Cs. - Németh Gy./
Jelentés a Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztály 1978. évben végzett
munkájáról /Lemlvay A. - Tihanyi P. - Gáspár J./

4

5

7

8
10

10

19

19
50

85

88

92

97

112

141

144

147



-  3 -

Jelentés a MÁÉI Optimista barlangkutató csoportjának 13 73*'bun végzett munkájáról 
A Mecseki Karsztkutató Csoport jelentése az 1978. évben végzett inunkéról /Rónak! L./ 
Jelentés a Debreceni MiiGz könnyűbúvár Klub Barlangkutató csoportjának 19/8. évi 
működéséről /Szentbe I./
Jelentés az Mllóz Egyesült Izzó Búvár Klub Vizalatti barlangkutató csoportjának 
1978. évi munkájúról /Szabó D./
Beszámoló a Miskolci Sportkör Barlangkutató Csoportjának 1978. évi kutató tevé
kenységéről /Várszegi 8./
Jelentés a Miskolci Marcel Loubena Barlangitató Csoport 1978. évi munkájáról 
/hónért ii. /
A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem TDK barlangkutató csoportjának 1978. évi 
jelentése /Olasz J. - Veres L. - Kovács E. - Virág Z. - óimon E./
A Bzabó József Geológiai ózakközépiskola barlangkutató csoportjának 19/8, évi 
jelentése /Bodor S./
Beszámoló a tatabányai Bányász Művelődési és Oktatási Központ "Vértes László"
Karszt- és Barlangkutató Csoportjának 19/8. évi tevékenységéről /Juhász M./
Beszámoló a KRVüSz Vörös Meteor TE. Barudla barlangkutató csoport 19/8. évi 
tevékenységéről /Vid ü./
Jelentés a KPVbüz Vörös Meteor TE. "biogenes" barlangkutató csoport 19/8. évi 
munkájáról /Thieme A./
A Vörös Meteor TE. TEKTONIK barlangkutató csoportjának 19/8. évi jelentése 
/hegedűs Gy./
A KPVDóz Vörös Meteor TE. Vasú Imre barlangkutató csoport 1978. évi jelentése / ,*• i 
/házi Z./

158

164

164

165

166 

180 

206 

207 

215 

218 

223 

223

158

*



4 -

T E R Ü L E T I  S Z E R V E  2 E T E К B E S Z Á M O L Ó J A

Az мкй? Észak-Magyarországi Területi Osztályának 1978« évi beszámolója

Az MKBT Észak-Magyarországi Területi Oaztály munkájára az 1978. évben a rendszeres tevé
kenység volt jellemző, ami látszik a táborok szervezettségéből és az elért feltárások
ból.
Taggyűlés: április 13-án küldöttválasztó közgyűlés, ezután klubnap 
Vezetőségi ülések:
Április 13.
1. / 1978. I. neg; edév munkájának megbeszélése
2. / Borsodi Mürzaki Hetek megbeszélése 
Május 8.
1./ II. negyedév munkájának megbeszélése 
Junius 14.
1. / Nyári táborok időpontjának és helyének megbeszélése, pontosítása
2. / Egyéb jelentések 
Szeptember 13.
1. / A nyári táborokban végzett munkákról beszámoló
2. / Az év hátra lévő feladatainak megbeszélése 
Október 15.
Jövő évi feladatok megbeszélése 
Nagyrendezvény
A Borsodi Műszaki Hetek keretén belül MHT Hidrogeológiai Szakosztályával közösen.
Program
MTESZ-ben történt adminisztrációs hiba miatt az előzetes programot megváltoztattuk.
1. / Herman Ottó munkássága

előadó: F. Tóth Géza /elmaradt/
2. / Szpeleológiai vizsgálatok a Bükk-hegység leghosszabb barlangjában

előadó: Majoros Zsuzsanna és Lénárt László
3. / Uj módszerek alkalmazása a karsztforrások kutatásában

előadó: Hegedűs Ferenc
XXIII. Országos Barlangnapon a csoportok saját szervezésben vettek részt nagy létszám
mal.
Karszt- és Barlangkutatók I. Országos Tudományos Diákköri Találkozója. NME TDK Karszt- 
hidrológiai szakcsoport és MEAFC Marcel Loubens Barlangkutató Szakcsoport szervezésben.
Előadások:
Október 25.

Lévay Tibor: A Fekete-barlang kutatásénak eddigi eredményei 
Szikszai Tibor: A Bolhási-viznyelőbarlang újabb szakaszainak feltárása 

November 15.
Lénárt László Karszthidrológiai Ankét /Bp. 1978./

December 8.
Lénárt László: Vetitettképee előadás a Morva-karsztról 

Táborok :
Gsoprtok egyéni szervezésében voltak lebonyolítva.
Csoportok tevékenységének Irtékeléjsej^
t./ "Herman Ottó" Karszt- és Barlangkutató Csoprt
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A ceoprt nagyarányú kutató tevékenységet folytatott a Bolhás!—víznyelő, Szelete—zsom
boly, Dorongosi-viznyelő, Borókás töbrök és a Vár-tetői-barlang térségében. Legnagyobb 
feltárása a nyári táborban történt a Bolhési-viznyelőbarlangban, ahol looo m uj járatot 
tártak fel. A Bolhási-viznyelőbarlangot az ősszel lezárta a csoport a Barlangtani Inté
zet megbízásából. A csoprt tudományos, térképező, dokumentáló tevékenysége jó.
2. / MEAFC “Marcel Loubens“ Barlangkutató Szakcsoport
Feltáró tevékenységük kiterjed szinte az egész Nagy-fennsikra, létrás-tetői-barlangokra. 
A TIT-ben rendszeresen tartanak előadásokat és a Karszt- és Barlangkutatók I. Országos 
Tudományos Diákköri Találkozójának egyik szervezője és irányitója volt. Tudományos és 
Dokumentációs tevékenységük kiemelkedő.
3. / Miskolci Bányász Barlangkutató Csoport
A csoport időnként tevékenykedett, szervezett barlangkutatást nem folytatott. Munkájuk 
szórványos, Sebesvizre Kis-fennsikra korlátozódott. Tábort nem rendeztek.
4. / Nyíregyházi Főiskola Barlangkutató Csoportja
A csoport tevékenysége főleg barlangklima mérésekre irányult. Tábort nem rendeztek, mi
vel a Szovjetunióban voltak tanulmányúton.
5. / NME TIK Karezthidrológiai Szakcsoport
Feltáró tevékenységük az István-lápa, Fekete-barlang, Egyetem- és Szikás-töbörben foly
tatják. A nyáron kéthetes tábort szerveztek és elkéezitették István-lápa uj bejáratát, 
lezárásra kész állapotban. Sok előadást tartottak ez évben. A Karszt- és Barlangkutatók
I. Országos Tudományos Diákköri Találkozójának másik főszervezője és irányitója volt.
6. / Tardonai Barlangkutató és Természetjáró Szakosztály
Feltáró tevékenységet folytat, főleg Farkasgödrön és a Kis-fennsikon. Táboruk rövid, de
eredményes volt.
7. / MHSZ Debreceni Könnyűbúvár Klub Karsztvíz- és Barlangkutató Szakosztálya
A csoport novemberben csatlakozott az Észak-Magyarországi Területi Szervezethez. Az 
Észak-Magyarországi Területi Szervezet taglétszáma 1978-ban 49 fővel emelkedett. 
Megemlékezés:
A "Herman Ottó" Karszt- és Barlangkutató Csoport Mészáros Károly és Lantos Imre emlékére 
emléktáblát helyezett el Borókáson, a Sziklafal-alatti-barlang bejárata felett május
2-án. Emlékeztetőt Dr Bársonyos Jenő az MKBT Északmagyarországi Területi Szervezetének 
elnökhelyettese mondott.
A helyi sajtó és rádió több alkalommal számolt be csoportjaink munkájáról.
Az Észak-Magyarországi Területi Osztály a rendelkezésre álló pénzkeretből a kiemelkedő 
munkát végző barlangkutatókat jutalomban részesítette.

Molnár László

Jelentés az MKBT Dél-Dunántuli Területi Szervezetének 1978. évi munkájáról

Az 1978. évi munkatervnek megfelelően a Mecsek-Villányi hegység monográfiájához szüksé
ges adatgyűjtést folytattuk és programba illeszkedve munkabizottsági jelentésként elké
szült "A Villányi-hegységi karszt vízföldtani és szpeleológiai viszonyai" című 3 kötet 
terjedelmű tanulmány.
A Magyarhoni Földtani Társulattal közös rendezésben január 24.-én Dr Jánossy Dénes elő
adást tartott "őslénytani kutatások a magyarországi barlangokban" címmel. A terv szerint 
a II. félévben rendezett előadó ülésünkön /november 13.-án/ Rónaki László vetitettképee



beszámolót tartott a Morva-karazton rendezett második barlangkutató találkozóról. Vukov 
Páter a jugoszláviai barlangokban tett látogatásáról és Borsos Tibor a mecseki és egyéb 
magyarországi barlangokban a csoport kutató utjain készitett dia felvételek bemutatásá
val változatos programot biztositott.
A tervezett vezetőségi üléseket ugyanúgy megtartottuk, mint ahogy az MKBT országos ren
dezvényein is mindig képviseltettük Szervezetünket, /választmányi ülések, szakbizottsá
gok, vándorgyűlés/.
Előadókat biztosítottunk több jelentős rendezvényhez. így, a Nemzetközi Karszthidrológi- 
ai Szimpóziumon /szeptember/ 2 előadónk /koch L . , Rónaki L./, a Magyar Tudományos Akadé
mián /november/ 2 előadónk /Dr Kassai M., Soós Józsefné/ a Pécsi Gazdaságföldtani Anká- 
ton /november/ 5 előadónk /Dr Kassai M., Soós Jné, Rónaki L./ szerepelt.
Az ország egyéb területén működő kutatókkal tervezett kapcsolattartást a Területi Szer
vezet támogatta és a korábbi kapcsolatokat bővitette. /"Hajnóczi József" csoport és a 
budapesti "Lóczy Lajos" csoport/. Itt kell megemlíteni, hogy az évvégi kibővített veze
tőségi ülésünkön /december 1./ jelen voltak a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola alakuló
ban lévő képviselői is, akik szervezetünk támogatását kérték, /lásd: beküldött jegyző
könyv/. E csoport összekötőjeként Vukov Péter szorgoskodik.
A szakmai továbbképzést a dédestapolcsányi sziklamászó táborban /április/, valamint az 
Országos Hegymászó Találkozón /május/ Miskolcon való részvétellel, illetőleg a Mecseki 
Csoport hetenként rendszeresen megtartott klubülésein teljesítettük.

Rónaki László
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Jelentés a Dokumentációs Szakosztály 1974-1978. közötti műkődéről

Az 1974. február 17.-i tisztújító küldöttközgyűlés egységes Dokumentációs Szakosztályt 
hozott létre, amelyben mint munkabizottságok tömörültek az addig szakbizottságként tevé
kenykedő bibliográfiai, kartográfiai, fotográfiai és dokumentációs csoportok. 1974-78 
között elkészült a Szakosztály ügyrendje, amit a Társulat Elnöksége jóváhagyott, megala
kult és választott vezetőkkel működött a biliográfiai, kartográfiai, fotográfiai, ka
taszteri, valamint nominológiai ás terminológiai munkabizottság. Az egyes munkabizottsá
gok keretében az alábbiak történtek:
Bibliográfia: összeállította az 1951-1945 évekről megjelent barlangbibliográfiák szerzői 

és földrajzi mutatóját, amely 124 oldal terjedelemben Évkönyvünkben jelent meg. Biblio
gráfiai .leirés szabályainak ismertetésére rövid tanfolyamot tartott.
Fotográfia: Minden évben meghirdette és elbírálta a Társulat fotópályázatát. Az 1976. 
évi nagyrendezvény a "Barlangok világa" vándor fotókiéllitás volt, amely igen nagy si
kert aratott. Amatőr szakmai filmestre került sor, s a dijazott filmek bemutatásra ke
rültek a vándorkiállitás megnyitóin is. Jelentős magyar sikert hozott a VII. Spanyol és
II. Nemzetközi barlangfotó kiállitás, amelynek tiszteleti nagydiját Borzsák Péter és 
Prágai Albert nyerte el. Több barlangfotós eredményesen részt vett az Osztrák Barlangku
tatók 1. Nemzetközi Fotópályázatán 1977-ben. Eredményes volt a Társulat és a Természet 
Világa szerkesztősége által 1977-ben meghirdetett "Búvár-fotópályázat" is.
Felmértük a Társulat fénykép- és dia-gyüjkeményének helyzetét, de a tárolásra megnyugta
tó megoldást máig sem sikerült találni.
Kartográfia: 1974-ben a Társulat barlangtérkép gyűjteménye 594 lapból állt, amely mintegy- 
2oo db barlang térképét tartalmazta. Az elmúlt 4 év során 541 lappal gyarapodott, s a 
jelenlegi állomány 755 lap, 515 bg-ról.
A Barlangnapokon barlangtérképező versenyre került sor, s a térképezés mai módszereiről 
több társulati előadás hangzott el. Elkészült a magyar barlangtérképek jegyzéke.
Kataszter: Az elmúlt 4 év alatt kétoldalú megállapodás történt OTvH Barlangtani Intéze
te, valamint az MKBT Dokumentációs Szakosztálya között. A párhuzamos munkák elkerülésére 
OTvH hivatali munkájának végzéséhez "Barlang leltért" készit a Társulat pedig a szakmai 
adatokat tartalmazó "katasztert" késziti el.
Az OTvH megbízásából elkészült "Magyarország barlangleltára" melyből egy példányt az 
MKBT is kapott. Ez 1318 barlangszerü képződményről tartalmaz átlag lo adatot, vagyis a 
hiányosságok mellett is lo ezren felüli adattömeget és a felhasznált 288 hivatkozott 
forrásmunka bibliográfiai adatait tartalmazza.
Az MKBT és az OTvH 1976-ban közös Barlangkateszterezési Pályázatot hirdetett, amely kere
tében Feldolgozásra került Tés és Isztimér, valamint a gerecsei Nagy-Somlyé és Hosszuvon- 
tató csoportja és az Alsó-hegy. A pályázat sorén feldolgozott területek ma Magyaror
szág legjobban dokumentált barlangkateszteri egységei.
Elkészilt az egyszerűsített "Szpeleográfiai terepjelentés" és a Barlangkataszter Vezér
lapja". Rendezésre került a Társulat Dokumentációs gyűjteménye, amely során a szakmai 
kézirattár 258 jelentést /1976. évi kivételével/ és 8 egyéb iratot, 387 Szpeleográfiai 
terepjelentést tartalmaz. A Barlangos sajtófigyelő teljes rendezése és listába vétele a 
visszamenő évekre is megtörtént.
A Kataszteri munkabizottság több felkéréses munkát végzett, igy adatokat szolgáltatott a 
határőrség és a rendőrség kérésére; összeállította a Nemzetközi Szpeleológiai Unió ré
szére Magyarország leghosszabb és legmélyebb barlangjainak listáját.
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Nominológia és terminológia: A munkabizottság több ülésen megvitatta a barlangnevekkel 
kapcsolatos elvi, jogi és módszertani kérdéseket. Jóváhagyta az országos jelentőségű 
barlangok, valamint a Tatabánya környéki és Kevély-csöpört barlangjainak elnevezését.
Az OTvH felé vitás kérdésében nevezéktani javaslatot tett. A barlangneveket továbbítot
ta az Akadémia és a MéM földrajzinév bizottságaihoz.
A Dokumentációs Szakosztály 1974-78. között tervszerű munkával kialakította működésének 
szervezeti alapjait, nagyrészt rendezte gyűjteményeit, s ezáltal a hazai barlang-doku
mentáció egyre inkább bekapcsolódhat a hazai barlangkutatás vérkeringésébe.

Dr Kordos László Dr Bertalan Károly

Az Ж В Т  Vizalatti Barlangkutató Szakosztályénak 1973. évi tevékenysége

Kollár K. Attila

Az 1978 év Szakosztályunk tagjai számára nehezen kezdődött.
Túl közel volt még a tragikus baleset emléke, mely 1977. október Зо-én történt Hévizén, 
mely során néhai elnökünk PLÓZER ISTVÁN és búvértársa PÁLI FERENC fiatal életüket áldoz
ták az ismeretlen megismeréséért és másokkal való megismertetéséért.
E nehéz helyzetben indult az 1978-as év, s szinte minden csoportnál kisebb-nagyobb meg
torpanást eredményezett a hévizi tragédia..... A csoportok, s igy a Szakosztály is lát
ták azonban az előttük álló feladatokat, az elvégzendő munkát a annak végrehajtására 
kezdték koncentrálni energiájukat. Feltétlenül szükséges hangsúlyozni, hogy egy búvár 
baleset, ha még nem is ilyen súlyos kimenetelű pszichikailag rendkivül visszafogó hatás
sal jelentkezik, illetve jelentkezett a múltban is, de remélhetőleg a jövőben nem.... 
Szakosztályunk 1978. májusáig elnök nélkül működött. Az adott feladatok megoldását, 
irányítását a résztvevő csoportok vezetői végezték. Ez idő alatt három alkalommal tar
tott a vezetőség ülést. E megbeszélések során a kölcsönös tájékoztatás mellett a soron 
következő feladatok meghatározása volt a legfőbb cél. Ez idő alatt tanulmányozták ét a 
csoportok néhai Plózer István által összeállított , s előzetes vitaanyagként kiadott 
"Barlangi merülések irányelveit".
Több alkalommal - május előtt és után - rendkivül aktiv és célszerű beszélgetések formá
jában a vezetőség és a Szakosztály több tagja megvitatta az Irányelveket, э végleges 
formában történő elkészítésére javaslatot tett.
A Szakosztály május havi vezetőségi ülésén - a szeptemberi vezetőségválasztó közgyűlésig 
- ideiglenes jelleggel megbízást kaptam a Szakosztály elnöki tisztségének betöltésére. 
Május hónapban az FTSK Delfin Kb.Szo. Vizalatti Kutató Csoportja, az AMPHORA SC és a 
Társulat közösen a József-hegyi Molnár János-barlangban ünnepélyes keretek között emlék
táblát helyezett el Plózer István emlékére. Az emléktáblák elhelyezése és megkoszorúzása 
alkalmával a Társulat vezetősége, a Szakosztály könnyűbúvár csoportjai és nagyszámú vendég 
nyilvánította ki tiszteletét. Két emléktábla került elhelyezésre, egy a barlang bejára
tánál, egy pedig vizalatt az un. Fekete-falnál. A táblák elhelyezése, ill. leleplezése 
alkalmával közös merülésre került sor az Amphora, az FTSK Delfin és MHSz Debrecen Kb.
SzO. búvárai által. Az év folyamán a Szakosztályt alkotó csoportok elsősorban kétoldalú 
búvárkapcsolatokát tartottak fenn. 
így az AMPHORA - DELFIN

MHSz DEBRECEN - DELFIN 
VM NAUTILUS - DELFIN
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"irányvonalak" voltak a jellemzőek.
A csoportok kutatási területeiken /MHSz Debrecen - MÍ3kolc-Tapolca, VM Nautilus - Veszp
rém Tapolca, Delfin - Molnár János barlang/ vendégül látták egymást, mely során közös 
merülésekrf, kölcsönös tapasztalat cserére került sor. A kölcsönös merülési lehetőségek 
biztosítása jelentős mértékben segiti a zárt rendszerben működő könnyűbúvár csoportok 
módszereinek, alkalmazott technikájának kicserélését. Nagy jelentőségűnek Ítélhető meg 
az eltérő sajátosságú, jellegű barlangokban történő merülések, a búvártechnika javitása 
szempontjából is.
Az MHSz IZZÓ Kb.SzO. az év utolsó negyedében kapta meg kutatási engedélyeit, s igy vi
szonylag rövid idejük maradt aktiv kutató tevékenységük végzésére.
Az egyes csoportok által végzett munkát a beadott kutatási jelentéseik tartalmazzák, igy 
beszámolómban e kérdésre nem térek ki*
Nagy jelentőségűnek Ítélem, hogy az év folyamán 6 alkalommal tartottunk vezetőségi ülést, 
mely során a kölcsönös tájékoztatást az elvégzett munkáról, az elért eredményekről meg
valósítottuk.
E megbeszélések - valamint a továbbiakban már emlitett egyeztetések - eredményeként szü
letett meg a Szakosztály 1978. évi legkomolyabb alkotása, a "Barlangi merülések irányel
vei".
Az irányelvek öt fő részből áll, igy a
1. Fogalmi meghatározások

A zárt tér, a barlangi merülések ismérveit, az "Irányelv" elkészítésének és érvényes
ségét tartalmazza az első fejezet.

2. Általános előírások
E rész vizalatti barlangokban történő merülések szervezésének, lebonyolításának fel
tételeit, a levegő-készlet számításának módszerét rögzíti.

3. Személyi feltételek
A barlangi merülésben résztvevő búvárok /kutatásvezető, merülésvezető, merülő búvár, 
biztosító búvár, búvár segítő/ feladatkörét határozza meg, valamint az adott funkci
ók ellátásának feltételeit a harmadik fejezet.

4. Felszerelések
Az általános tapasztalatok alapján a vizalatti barlangkutatásnál alkalmazható felsze
relési tárgyak, világítóeszközök, búvár műszerek, vezetőkötelek alkalmazási módjait, 
ill. változatait tartalmazza e rész, s irányt mutat az ideális felszerelés-típus kia
lakításához.

5. Merülés
Az utolsó fejezet a barlangokban történő merülések témakörében nyújt általános irány
elveket. Meghatározza az önálló és csoportos merülések fogalmát, a felszerelések ösz- 
nr.eállitásának, ellenőrzésének szempontjait, rögzíti a célszerű kötél- és telefon 
biztosítás, ill. használat módszereit.

A Szakosztály szeptemberi elnökválasztó közgyűlésén a tagság rövid vita után, egyhangúan 
elfogadta a "Barlangi merülések irányelvei"-t.
A közgyűlés megerősített tisztségemben, amit eddig ideiglenes jelleggel láttam el. 
November hónapban Szakosztály szintű kutatótábort terveztem, ill. szerveztem az esztrá- 
mooi llákóczi-barlángokba. A kellő érdeklődés jó alkalmat teremtett volna a közös elmé
leti és gyakorlati munkára. Sajnálatos problémaként jelentkezett, hogy a barlangok keze
lőnőt ellátó Rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum vezetője, Murvay László a terve
zett indulás napjáig nem igazolta vissza a barlangiátogatás lehetőségét, igy ez meghiú
sult.
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Az év folyamán a Szakosztály rendezésében egy színvonalas, dia-vetité3sel kísért előa
dást tartott az FTSK Delfin Kb.SzO. Vizalatti Kutató Csoprtjának két tagja - Söphen 
László és Kalinovita Sándor - "így látjuk mi" címmel a Társulat előadássorozatában a 
iíolnár János-barlang kutatásában elért eredményekről, jelentős számú ’érdeklődő előtt.

Jelentés az Úsléavtani Szakbizottság 1978. évi tevékenységéről

Előadások: Barlangi őslénytani ásatások éa gyűjtések 1977-ben /Dr Kordos László/
A barlangi őslénytani leletek jelentősége /továbbképző tanfolyam, Dr Jánossy 
Dénes/.

A MÁFI és az Egri Dobó István Múzeum ásatása az upponyi Horvéti-likban befejeződött. 
Barlangokból előkerült szórványleleteket lásd Dr Kordos L. összeállításéban.
Barlangok őslénytani leleteivel kapcsolatban megjelent dolgozatok:
Jánossy D.: Die Auswirkungen der Inlandvereisungen auf die Kleivertebraten fauna im 

Periglazialraum. - Schriftenr. f. geol. Wiss Berlin. 9. 137-144 old.
Jánossy D.: Uj finomrétegtani szint Magyarország pleisztocén őslénytani sorozatában.

- Földrajzi Közlemények. 1978. 1-3. 161-174 old.
Jánossy D.: Plio-Pleisztocene Bird Remains from the Carpathian Basin. III. Strigiformes, 

Caprimulgiformes, Apodiformes. - Aquila. 84. 9-36 old.
Jánossy D., - Kordos L.: Az Osztramos gerinces lelőhelyeinek faunisztikai és karsztmor

fológiai áttekintése /1975-ig/.
Fragmenta Mineralogies et Palaeontologies. 8. 39-72 old.

Kordos L.: Barlangi őslénytani ásatások és gyűjtések 1976-ban.
Besz. az MKBT 1976. évi tevékenységéről. Bp. p. 36-57.

Kordos L.: Holocene Vertebrate Faunae Changes in Hungary.- II. Congr. Theriologicus
Internat. Brno. 1978.

Hollobrandt M., - Kordos L. , - Tóth L.: A Diósgyőr-Tapolca-barlang ásatásának eredménye- 
i.- A Miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve XV. Miskolc, 1976. p. 7-36.

Kordos L.: Changes in the Holocene Climate of Hugary Reflected by the "Vole Thermomether"
Method.- Földr. Köziem. XXV. /CI./ 1977. 1-3. p. 222-229.

Fűköb L., - Kordos L.: Jelentés az Uppony, Horvdti-lik 1977. évi őslénytani ásatásról.- 
Az Egri Múzeum Évkönyve. XV. 1977« p. 21-32.

Kordos L.: Historico- zoogeographical and ecological investigations of the subfossil
vertebrate fauna of Aggtelek Karst. - Vertebr. Hung. XVIII. 1978. p. 85~loo. 

Kordos L.: Sedimetological study of the middle pleistocene fill of Petralona Cave.- 
Anthropos. 5« 1978. p. 6o-73. Athen-

Barlangi gerinces őslénytani gyűjtések éa ásatások 1978-ban

Dr Kordos László

A magyarországi barlangokból előkerült csontmaradványok éves áttekintését 1978-ban az a- 
lábbiakban tehetjük meg. Összesen 36 barlangból történt gyűjtés, leletmentés ill. rend
szeren ásatás, amelyek anyaga állami közgyűjteménybe került, vagy oda bejelentették.

Ая^е1ек1-кагзгЛ
baradla-bnrlang
1978. január 12-én Bánfalvi Béla miskolci lakos a Baradla-barlang ismeretlen lelőhelyé
ről egy ló /Equus cabollus/ kopott, mangánbevonatos fogát jelentette a Földtani Intézet
nek. A leletet a gyűjtő, meghatározás után visszakapta.
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Lzahadaág-barlang. Meseország
к Lznbadság-barlang Meseországának felső részéből Gazdag László 1978. áprilisában egy 
nagyi jele /Glis glis/ csontjait gyűjtötte. Recens.
Lizina-forrás melletti fülke
Л ménes-völgyi Lizina-forrás melletti fülkéből Kucsora István az alábbi csontmaradványo- 
kat gyűjtötte:

Canis sp. - kutyaféle 
Ursua arctos - barnamedve 
Bős sp. - marhaféle 
Equus caballus - ló

Ugyancsak Kucsora István egy barnamedve mésztufával bevont koponyáját vitte be a Term. 
Tud. Múzeum Föld-és űslénytárába. A medvekoponya valószinüleg az egykori vadaskertben 
tartott állatok közül származik.
Almási-zsomboly
Az Almási-zsomboly aljáról Schindler László 1977. novemberében gyűjtött cseppkövesedett, 
mésztufával bevont csontokat, amelyeket 1978-ban juttatott el a Földtani Intézet ősgerin- 
ces gyűjteményébe.

* Rana sp. - zöldbéka faj
? Talpa europaea •- Î vakond 
Ghiroptera indet. - denevér 
Apodemus sp. - egér

A leletek fiatal holocén korúak.
'»Sárga irigység-zsomboly'*
A "Sárga irigység-zsomboly" nevű zsomboly kb. 25-3o méteres mélységéből Lukács László 
Hozott csontokat a Földtani Intézetbe. Itt egy marhaféle maradványát találták, mig az 
alábbi leletek a 34 m mélyen fekvő fenékről származnak:

Aves indet. - madár 
Ophidia indet. - kigyó 
Ghiroptera indet. - denevér 
Sorex minutus - törpe cickány 
Talpa europaea - vakond 
Glis glis - nagypele 
Myodea glaerolus - erdei pocok 
Sciuru3 vulgáris - mókus 
Mustela sp. - menyétféle 
Sus scrofa - sertés 
Воз sp. - marhaféle

A barna szinü, humuszos kitöltés csontmaradványai fiatal holocén korúak.
Kora.iáti Jég I. zsomboly /К-8/
A zsomboly kb. 17 m mélységében lévő talpról és lejtőről Lukács László gyűjtött:

Gastropoda:
Helix pomatia - éti csiga 

Vertebrate:
Bufo sp. - varangy 
Rana sp. - zöldbéka faj 
Pelobates fuscus - ásóbéka
Aves div. sp. indet. - különböző madárfajok 
Ghii'optera indet. - denevér
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Talpa europaea - vakond
Glis glia - nagypele
Myodes glareolue - erdei pocok
Arvicola terrestris - vizi pocok
Vulpea vulpes - róka
Martea sp. - nyeat vagy nyuszt
Putorius ap. - görény
Lepus europaeua - mezei nyúl
Gervua alaphus - szarva*

A csontok fiatal holocén korúak.
Kom.iáti Jég II. zsomboly /К-9/
A zsomboly aljáról, kb. 3o-4o m mélységből, a felszinen szétszórt csontok közül Lukács 
László az alábbiakat gyűjtötte:

Martes sp. - nyeet vagy nyuszt 
Meles meles - borz 
Vulpea vulpes - róka 
Talpa europaea - vakond

A leletek fiatal holocén korúak. 
éves-zsombol.v /Alsóhegy. K-7./
A barlang bejáratától kb. lo m-re, 4 m mélységből Lukács László gyűjtése:

Gastropoda:
Helix pomatia - éti csiga 

Vertebrate:
Arvicola terrestris - vizi pocok 
Lepus europaeus - mezei nyúl 
Meles meles - borz 
Sus scrofa - sertés 
Ovis seu Capra - juh vagy kecske 

Recena, vagy néhány éves csontmaradványok.
Bükk-hegység

Szeleta-barlang
1978. január 12-én Bánfalvi Béla miskolci lakos a Szeleta-barlangból egy barlangi medve 
/Uraua spelaeus/ premolarist küldött meghatározásra a Földtani Intézetbe. 
Szilveszter-barlang
A Lator-forrástól kb. 6 km-re É-ra fekvő barlangból 1978. január elsején Gyarmati Gábor 
a felszini törmelékből egy som magot, majd 1978. február 24-én Kocsis János sertés /Sus 
scrofa/ csontot gyűjtött.
Királykút eltömődött forrásjáratai
A Miskolci Bányéaz Barlangkutató Csoport tagjai a VITUKI megbízásából aknát készítettek 
a Királykút forrása közelében. A munkálatok közben az eocén mészkő repedései mentén ki* 
lakúit egykori üregek kitöltő hordalékából, 226 m tazf. magasságban jégkori csontlelete 
két találtak. A lelőhely feltárásakor a karaztvizszint felett 2 méterrel voltak. A lele 
tek között több mammut/Mammuthus primigenius/, óriásszarvaa /fcegaloceros giganteus/ és 
kihalt nagytermetű ló /Equus sp./ csontja volt. Mindezek a felsőpleisztocén első nagy 
hidegcsúcsát, a Würm I. glaciális körüli időszakot jelölik. Megállapítható, hogy ekkor 
forrásmüködés alacsonyabb szinten volt, s csak a fiatalabb törmelék duzzasztotta fel a 
vizet a mai szintig. A csontleletek a Miskolci Herman Ottó Múzeumban vannak.
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i.illa-barlang
Л Kaszás-kút melletti Lilla-barlang /"Még neve sincs barlang", Romvár-barlang/ 1978. no
vember 13-án Lénárt László és Majoros Zsuzsanna a kitöltés felszínéről és bontási törme
lékből nagypele /Glis glis/, mezei nyúl /Lepus europaeus/ és barlangi medve /Ursus spe- 
laeus/ csontjait gyűjtötte. A leletek kevertek, felsőpleisztocén és holocén egyaránt e~ 
lőfórául benne.
Lusta-völgyi-bontás
A Lusta—völgy egyik üregének bontásából Lénárt László makro— és mikrofauna törmeléket, 
valamint borz /Meles meles/ és róka /Vulpes vulpes/ csontokat hozott a Földtani intézete 
be.
Sebes-viz névtelen ürege
Lénárt László 1978. január 13-án a Sebes-viz egyik, a Bányász csoport által bontott üreg 
kitöltés törmelékéből kutya /Canis familiáris/ és borz /Meles meles/ csontokat gyűjtött. 
Cubákos-barlang
Lénárt László 1978 januárjában a teremből fölfelé vezető ágból holocén csigákat és kia- 
emlós csontokat gyűjtött.
Ki rály-barlang
A terembe’ lejutó hágcsó.alatti kitöltés o-2o cm mélységű rétegéből végzett gyűjtés Veres 
Lajos 1978. október 2.:

Gastropoda: /Dr Krolopp E. határozása/
Qxychilus glaber /Rm./
Bradybaena fruticum /Müll./
Euomphalia strigella /Drap./
Helix pomatia /L./

Vertebrata:
Rhinolophus hipposideros - kis patkósorrú denevér
Ghiroptera indet. - denevér
Talpa europaea - vakond
Glis glis - nagypele
Apodemua sp. - egér
Mustela nivalis - menyét

A csiga és csontmaradványok egyaránt holocén korúak.
Uppony, Horváti-lik
A Magyar Állami Földtani Intézet és az Egri Dobó István Vármúzeum közös ásatása az előző 
évben megkezdett munka folytatása és befejezése volt. Az ásatás eredményeiről tájékozta
tó cikk jelent meg az Egri Múzeum Évkönyvében /XVI^XVII. p. 21-43./.
Hajnóc zy-barlang
A tiszaföldvári Hajnóczy Gimnázium barlangkutató csoportjának 1978. évi nyári tábora al
kalmával további gyűjtéseket végeztünk az odorvári Hajnóczy-barlangban. Ezúttal a Galéria 
és az óriás-terem közötti szakaszban felhalmozódott, középső-pleisztocén korú, Ursus 
deningeri medvefajt tartalmazó kitöltést vizsgáltuk. Valószínű, hogy ez a lelőhely ge
netikailag összefügg az alatta fekvő, korábban feltárt, szintén Ursus deningeri-t tar
talmazó üledékkel.
Füzérkő. Pocok-lyük
Hír János egyetemi hallgató, a Hajnóczy-csoport táborához kapcsolódva holocén mikrofau- 
riát tárt fel a füzérkői, általa felfedezett és elnevezett kis üregből.

Mátra-hegység
Л mátraszőllősi Függói-kői-barlangot a gyöngyösi Mátra Múzeum munkatársa, Varga András 
mutatta meg Dr Kordos Lászlónak és Dr Krolopp Endrének, mint olyant, amely ásatásra al-
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kalmaa. 1978-ban a kis üreg kitöltéséből vett üledékminták gazdag felsőpleisztocén gerin
ces faunét szolgáltattak, az elsőt a Börzsöny-Cserhát-tóótra területéről.

Cserhát
Csővár 2. sz. barlang
A barlang alsó bejáratánál Gzablyár Péter borz /Meles meles/ és mezei nyúl /Lepus euro- 
paeus/ csontokat gyűjtött 1978. májua 27.-én.

Pilis
Lepke-barlang
A vaskapui Lepke-barlang "központi termének" felszínéről Mocsári Attila 1977. december
4.-én az alábbi holocén csontokat gyűjtötte, amelyeket 1978-ban jelentett a Földtani 
Intézetnek:

Aves indet. - madár 
Lepus europaeus - mezei nyúl 
Martes sp. - nyest vagy nyuszt 
? Apodomua ap. - egér /?/

Pilisi-rókalyuk /=Klastrom-pusztai-rókaI.YUk/
A Klastrom-szirtekben nyiló, Mocsári Attila által felfedezett kis barlangból 1978« ápri
lis 23-án majd Зо-án az alábbi holocén csontmaradványok kerültek elő:

Aves indet. - madár 
Felis silvestris - vadmacska 
Vulpes vulpes - róka 
Lepus europaeus - mezei nyúl 

Gerecse
Szőllőai Arany-l.vuk és Törekvés-barlang
Lendvay Ákos 1978. február 12-én a Törekvés-barlang felső oldalágának elejéről /o~4o cm/, 
április 6-án pedig a szőllősi Arany-lyuk bejárati aknája és a kuezoda kereszteződéséből, 
kb. 5-6 m mélységből gyűjtött holocén csontmaradványokat.
A csordakúti Lepke-barlang
A Nagyegyháza-Csordakút térségében fekvő Lepke-barlangból 1978. október 16-án gyűjtött 
gerinces maradványokat Skoflek István és Vájná György, amelyeket a Tatai Kuny Domokos 
Múzeumban helyeztek el:

Ophidia indet. - kigyó
Lacerta sp. - gyik
Anguis fragilis - lábatlan gyik
Bufo sp. - varangy
Rana esculenta - kecskebéka
Pelobatee fuscus - ásóbéka
Aves indet. - madár
Chiroptera indet. - denevér
Talpa europaea - vakond
Apodemua sylvaticua - erdei egér
Cricetus cbicetus - hörcsög
Glis glis -.nagypele
Apodemus agrárius - pirók egér
Microtus arvalis - mezei pocok
Arvicola terrestris - vizi pocok

A l e l e t e k  h o lo c é n  k o r ú a k .
Huavét-barlang /Bajót/
ükoí'Iek István a bajóti szintekben fekvő, kisméretű Húsvét-borlang bejárati kitöltéséből
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négy földmintát gyűjtött, amelyek közül 1978-ban a 5. éa 4. azámút határoztam meg a Tatai 
Kuny Domokoa Múzeumban. Mindegyik minta holocén korúnak bizonyult.

5. minta: Anura indet. - béka
Ophidia indet. - kigyó
Lacarta indet. - gyik
Anguis fragilis - lábatlan gyik
Talpa europaea - vakond
Apodemua ap. - egér
Myodes glareolus - eredei pocok
Microtua arvalis - mezei pocok

4. minta:
Bufo ap. - varangy
Ophidia indet. - kigyó
Anguis fragilis - lábatlan gyik
Talpa europaea - vakond
Crocidura suaveolens - keleti cickány
Sciurus vulgaris - mókus
Apodemus op. - egér
Myodes glareolus - erdei pocok

Epöl. "öreg-Ivük"
Epöl község mellett a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Osztálya részéről Dr T. Dobosi 
Viola egy kis üreg kitöltését ásta meg 1978-os,n, amelyek az eredeti ásatási rétegjelzé- 
sek szerint az alábbi csontmaradványokat tartalmazták:

1. Epöl "C" DNy-i fele -3o-35 cm.
Aves indet. - madár 
Ghiroptera indet. - denevér 
Talpa europaea - vakond 
Glis glis - nagypele

2. Epöl "C", - 2 0 -4 0 , 78-7-11.
Myotie sp. - aimaorrú denevérfaj

3. Epöl "C", - 2o-4o.
Mollusca - puhatestűek
Pisces indet. - hal
Rana sp. - zöldbéka faj
Bufo sp. varangy
Ophidia indet. - kigyó
Aves div. sp. indet. - madarak
Rhinolophus euryale - kereknyergü denevér
Myotis div. sp. indet. - simaorrú denevérek
Chiroptera div. sp. indet. - denevérek
Glia glis - nagypele
Cricetus cricetus - hörcsög
Sue scrofa - sertés

4. Epöl "C", - 4o, cserépfészek
Aves indet. - madár
Myotis blythi oxygnathus - hegyesorrú denevér 
Eptesicus serotinus - kései denevér 

5« Epöl "C" É-i fele, -4o-5o cm
Gastropoda indet. - csiga



16 -

Яапа ер. - zöldbéka faj 
Pelobatea fuscus - ásóbéka 
Aves div. sp. indet. - madarak 
Lacerta ep. - gyik
Rhinolophus euryale - kereknyergii denevér 
Myotis daeycneme - tavi denevér 
Miniopterue schreibersii - hoeezúezárnyű denevér 
Chiroptera div. sp. indet. - denevérek 
Glie glie - nagypele 
Microtus arvalia - mezei pocok 
Apodemus sp. - egér 
Gricetus cricetus - hörcsög

6. Epöl "C" északi, -4o-5o, 1978. VII. 12.
Rana sp. - zöldbéka faj 
Aves indet. - madár 
Chiroptera indet. - denevér 
Rodentia indet. - rágcsáló

7* Epöl-öreg-lyuk,"C" ÉK-i caerépfészek, -5o-6o cm 78-7-13.
Rana sp. - zöldbéka faj 
Bufo sp. - varangy 
Pelobatea fuscua - ásóbéka 
Myotis myotis - közönséges denevér 
Myotis dasycneme - tavi denevér 
Miniopterus achreiberaii - hosszúszárnyü denevér 
Chiroptera div. sp. indet. - denevérek 
Sciurus vulgaris - mókus 
Apodemus sylvaticus csop. - erdei egér 
Myodes glareolus - erdei pocok 
Pitymys subterraneus -■ földi pocok 
Lepus europaeus - mezei nyúl 
Felis sp. - macska 
Boa sp. - marhaféle 
Ovis seu Capra - juh vagy kecske

8. Epöl ”C”, bg. mennyezettől -17o-18o cm, 78-7-13.
Mollusca - puhatestű 
Anura indet. - béka 
Aves indet. - madár
Rhinolophus euryale - kereknyergii denevér 
Myotis dasycneme - tavi denevér 
Miniopterus schreibersii - hosszúszárnyü denevér 
Chiroptera indet. - denevér 
Glis glis - nagypele
Apodemus sylvaticus csop. - erdei egér 
Microtus arvalia - mezei pocok 
Vulpes vulpes - róka

Az epöli Öreg-lyuk 1978. évi ásatásakor előkerült, nem iszapolt, kézzel válogatott szór
ványos caontmaradvényaí az egyes mintákban lényeges eltérést nem mutatnak, igy együttesen 
értékelhetők. A leletek között pleisztocén, vagy hideg-hüvöskedvelő faj nem volt. Az ösz- 
szes állat a területen ma is él, a mainak megfelelő erdős-bokros, kismértékben nyilt kör-
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nyezetben, A Rhinolophus euryale jelenléte a maihoz hasonló, vagy annál melegebb hőmér
sékletet feltételez. A leletek felhalmozódása tipikus és kisméretű üregekre, kőfülkékre, 
ahol a bagolyköpet anyag /kisemlős/, behúzódó állatok maradványai /békék, kigyók, dene
vérek/ ugyanúgy megtalálhatók, mint a ragadozók zsákmányai /marha, juh, sertés/. A holo- 
cén gerinces rétegtan a leletek a Bükk-Kőhát-Alföld faunaszakaszokba egyaránt sorolhatók, 
ami klimatológiailag a szubboreális és szubatlanti szakasznak felel meg. 
Veres-hegvi-barlang
Vendégh A. és Juhász M. 1978. decemberében a barlang két pontján gyűjtött holocén korú 
c sontmaradvényokat.

1. Középső terem eleje
Bufo sp. - varangy
Rhinolophus euryale - kereknyergű denevér 
Talpa europaea - vakond 
Myodes glareolus - erdei pocok 
Homo sapiens - ember 
Cervus elaphus - szarvas 

, 2. Középső terem alja
Rhinolophus euryale - kereknyergű denevér 
Lepus europaeus - mezei nyúl 
Canis sp. - kutyaféle 

Bakony
Álba Regia-barlang
Az isztiméri területre eső Álba Regia-barlangból Szolga Ferenc közvetítésével több alka
lommal került csontmaradvány a Földtani Intézetbe.

1. "Bázis" előtt, - 18o m, 1978. ősz.
? Lepus sp. - ? nyúl
Ovis seu Capra - fiatal juh vagy kecske

2. Csorgából, Felfedező-ág, 1978. ősz.
? Vulpes vulpes - ? róka

3. Cseppköves-ág alján lévő vakág 
1978. januárjában gyűjtötte Widermann Tibor.

Anura indet. - béka 
Chiroptera indet. - denevér

4. Cseppköves-ág elején lévő eltömődött oldalág
Chiroptera indet. - denevér 
Arvicolidae indet. - pocokféle

5. Az "U-szifon" előtt lévő oldalágból, a főágtól kb.
15 m-re gyűjtött minta /1978. január, Widermann T./

őslénytanilag meddő volt.
Háromkürtő-zsomboly
A "T-elosztó" bontásából, kb. -11 méterről 1978. őszén holocén korú farkasésontokat gyűj
töttek az Alba Regia barlangkutató csoport tagjai.
Tábla-völgyi-barlang /1-31/
1978. őszén Szolga Ferenc a barlang Nagyterméből, kb. -8 m mélységből egy masztodonfaj 
/Gomphotherium longirostre/ legömbölyített fogtöredékét juttatta el a Földtani Intézetbe. 
A lelet barlangi előfordulása másodlagos, a rátapadó sárgásvöröses szinü, kemény agyagos 
üledék ̂ esetleg bauxitnyom. E faj hazánkban elsősorban az alsó-pannonra jellemző. 
SzelelŐ-lvuk /1-32/
Kb. 24 m mélyről, bontás közben, 1978. бзгёп az Alba Regia kutatói egy fiatal, legfeljebb



néhány száz éve elpusztult marha /Bős sp./ csontját találták. 
lés. 1-29. sz. objektum
Az Alba Regia kutatói aknakészités közben kb. 5 m mélységben 1978. őszén egy ló /Equus 
caballus/ erősen koptatott, több darabra tört fogát találták meg. Kora vagy idősebb Würm, 
vagy fiatal Holocén. Ez utóbbi valószínűbb.
Ördög-árok 28/a. sz. barlang
A siófoki Cholnoky Jenő barlangkutató csoport Dr Veress Márton vezetésével 1977. junius 
29-én próbaásatást végzett a barlang legfelső szintjét adó termében. A 9o cm mély kuta
tógödörből felülről lefelé számozva öt kitöltésmintát küldtek el 1978-ban a Földtani In
tézetbe őslénytani vizsgálatra.

1. minta Gastropoda div. эр. indet. - csigafajok
Anura indet - béka 
Aves indet. - madár
Chiroptera div. sp. indet. - denevérek 
Apodemus sp. - egér 
Arvicola terrestris - vizi pocok 
Microtus sp. - pocok

2. minta Gastropoda div. sp. indet. - csigafajok
Myotis myotis - közönséges denevér 
Chiroptera div. sp. indet. - denevérek 
Talpa europaea - vakond 
Microtus sp. - pocok

3. minta Gastropoda div. sp. indet. - csigafajok
Ophidia indet. - kigyó 
Chiroptera div. sp. indet. - denevérek 
Sorex minutus - törpe cickány 
Myodes glareolus - erdei pocok 
Microtus arvalis - mezei pocok

4. minta Gastropoda div. sp. indet. - csigafajok
Chiroptera div. sp. indet. - denevérei'
Apodemus sp. - egér
Myodes glareolus - erdei pocok

5. minta Gastropoda div. sp. indet. - csigafajok
Ophidia indet. - kigyó 
Chiroptera indet. - denevér 
Apodemus sp. - egér 
Myodes glareolus - erdei pocok 
Cricetus cricetus - hörcsög

Mind az öt minta holocén korú, a maival megegyező fajokból áll. Ezért kora valószinüleg 
fiatal holocén.
Villányi-hegység
A Természettudományi Múzeum Föld- és üslénytára részéről Dr Jánossy Dénes folytatta a 
Sorosaich-hegy 2. sz, lelőhelyének ásatásos feltárását.
A VMTE Vasa Imre barlangkutató csoport tagjai /jelentésük kézirata szerint/ 1978. őszén 
kilenc alsó-hegyi barlangból vettek kismennyiségű üledékmintát őslénytani vizsgálatra, 
amelyet Rácz József értékelt. A kilenc minta közül öt ősmaradvány mentes volt /Borz-lyuk, 
Fedor-forrás,előtti barlang, Káposztás-kert 1. sz. barlang, Macska-lyuk, Rejtek-zsomboly/, 
négy pedig növényi magot, csigát éa gerinces maradványt tartalmazott /Káposztáskert II. 
sz.-barlang, Almási-zsomboly, Gzéki-zsomboly, Őz-zsomboly/.
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C S O P O R T O K  B E S Z Á M O L Ó J A

Az Agrártudományi és Kertészeti Egyetem Barlangkutató Csoportjának /AKEBCS/
1978. évi beszámolója

Dr Nagy Sándor

Az Agrártudományi Egyetem Barlangkutató Csoportjának /AEBCS/ és a Kertészeti Egyetem 
Barlangkutató Csoportjának /KECS/ egyesüléséből létrejött csoport - mely az MKBT-be 
1978. junius 16-án lett bejelentve - 18 főt számlált az év folyamán. Ebből a 18 főből 
6 új tag MKBT-be történő felvételét az 1979-es évre kérjük.
Az új csoport alapcélkitűzése nem változott, vagyis feladata hazánk karsztvidékeinek 
felkeresése, ill. különböző barlangjainak bejárása. Ezen kivül ezt kiegészitően fotódo
kumentáció készitése, s ettől az évtől kezdődően pedig az egyesülés adta lehetőségek a- 
lapján a barlangok bejárásakor használatos technikai segédeszközök mechanikai igénybeve
hetőségének méréssel kiegészített vizsgálatát tüztük ki célul.
Az egyes túrákon a részvétel átlag 6—8 fős volt. A csoprt ellátottsága a felügyeleti 
szervek anyagi támogatása révén jónak mondható, igy a biztonságos barlangjárás lehetősé
ge adott. Ennek realizálásét segitette elő az október és november hónapokban, főleg az 
új tagok részére tartott Mátyás-hegyi és Ferenc-hegyi edzőtúrák.

Az Alba Regia Barlangkutató Csoport 1978. évi jelentése

Szolga Ferenc - Kárpát József - Gönczöl Imre - Szarka Gyula

Bevezetés

Még javában készült 1977. évi évkönyvünk, amikor januárban csoportunk tagjai mér a Kab- 
hegy és Kőrishegy vidékét járták felderítő, kataszterező szándékkal. Terepbejárásaink e- 
redményeképpen sok új tapasztalattal, adattal gazdagodtunk.
Márciusban ismét folytattuk csőszpusztai kutatóbázisunk átalakítását, korszerüsitését,
- magunk végezve el minden munkát a hétvégi hajrákon. Közben előkészítettük felszerelé
sünket és barátainknak szánt ajándékokat, hogy a Sztrinava meghívására Bulgáriába utaz
zunk. Közös expedíciónk sok tanulsággal szolgált és szorosabbá fűzte barátságunk szálait 
Néhány hét múlva nyolc bolgár kutatót mér viszontláttunk ismét, nyári táborunk idején, 
Csőszpusztán. A tábor fő célja az I.-38-as víznyelő bontása volt. E nagyreményű feltárás 
fokozott erőbedobást, kitartást és jó technikai felkészültséget kívánt, s mi úgy érezzük 
egyikből sem volt hiány. Nem rajtun múlott, hogy munkánkat a várt siker nem koronázta;
- az ismeretlen "nagy felfedezés" még várat magára.
A feltárások mellett persze térképező, adat- és mintagyüjtő tevékenységet is folytattunk 
Kutatóházunk újjá varázsolt laboratóriumában ősszel ismét rendszeressé váltak a helyszí
ni elemzések. A titrálások, kőzetvizsgálatok eredményei mellett jelentős biológiai és 
őslénytani adatokkal is gyarapodtunk.
Jól egészítették ki és mutatták be tevékenységünket a különféle szakmai és népszerűsítő 
előadások, publikációk, melyekből néhány megyénk határain túlra is eljutott.
E rövid bevezető után mindezekről számoljanak be részletesen évkönyvünk cikkei, dolgoza
tai

/Szolga Ferenc/
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Feltáró kutatás
Feltáró kutatás a Tési-fennsik területén:
1. / Álba Regia-barlang 1.-44. /Országos kiemelt jelentőségű/
Mint tavalyi jelentésünkben leírtuk, a barlangvégpont továbbkutatásának alapvető feltéte
le a végponti zóna igen részletes térképének elkászitése, majd ennek ismeretében a cél
szerű kutatási irányok kijelölése.
Ilyen megfontolások alapján a barlang mélyebb szakaszaiban nem végeztünk tervszerű feltá
ró tevékenységet.
Egy továbbjutási kísérlet azonban történt a végponton is. A Promontor t>E tagjainak veze
tett túra során a jobboldali végpontot megelőző esésirányú szakasz közepén balra, lazább 
omladékot figyeltünk meg, melyet több műszakkal kibontottunk és egy párhuzamos, szintén 
dőlésirányú igen lapos részbe jutottunk.
Nehéz munkával 18 m-t sikerült előrehaladni, amikor kb. elértük a régi végpont mélysé
gét, és a járat alacsonnyá vált, oldalról is beszűkült, szifon jelleggel vizszintesre 
hajlott, - a munkát igy felhagyni kényszerültünk.
Az I. Lapitó részletes felmérése során, a térképező brigád a lapitó szintjén balról be
csatlakozó igen lapos, agyagos járatot fedezett fel, mely 15-2o m hosszú és a Szarka-ág 
felé tart, ezért az Inter-Szarka-ág nevet kapta.
Lagunás-ág
A Koch-csuszda felett, - ahol az I.-45-ös időszakos viznyelő csorgája a barlangba csat
lakozik, - tártuk fel jobbra elindulva a fent nevezett lapitó jellegű új szakaszt, mely
nek hosszúsága 3o m, és végén egy 6 m magas kürtő nyilik.
A Kombinált szakasz feltárását az I.-45-ös időszakos nyelőn keresztül kialakítandó má
sodik bejárat érdekében végeztük. Ennek során felfedeztük az alsóbb szintű vizvezető 
járatok egy részét, majd ezek felett az Qmladék-labirintusban felfelé ismét vizfolyási 
nyomokat találtunk, valamint többfelé elágazó, de csak bontás után bejárható járatokat.
A kürtőkön feljutva tapasztalható, hogy több olyan rétegsort is átszeltek, melyen újabb,
- a kőzet dőlésirányát követő - járatok alakulhattak ki. /Ilyen például az a balra indu
ló csőszerű oldalág, amely az "U"-szifon előtt balról becsatlakozó járat felé tart./
E szakaszokban több helyen szép cseppkőképződmények figyelhetők meg, nagy részük jelen
leg is fejlődik. A falak tiszták világos színűek, agyagoe kitöltés csak néhány helyen 
figyelhető meg. A feltárt járatok összhossza kb. 75 m, és a kürtő-rendszer legmagasabb 
pontja 35 m-nyire közeliti meg a felszint. Mennyezetén nagyobb kövek vannak ösazeékelőd- 
▼e, melyek alulról történő kiomlasztása veszélyes és nem célravezető.
A barlangszakasz további feltárása indokolt. Ezen kivül a Kis-Mó szűkületnél, Vizes-szi
fonnál, U -szifonnál végeztünk a barlangban hordalékbontási munkálatokat, a visszaduz- 
zasztások megelőzésére.
2. Háromkürtő-zsomboly /1.-12./

/Országosan kiemelt jelentőségű/
Munkákat a barlangban az alábbiak szerint végeztünk:

- "T" elosztó aljának bontása
- A Kinizsi-kürtő feltárása
- A zsomboly aljának kutatása
- .Létrák beépítése

A hirtelen bekövetkezett hóolvadás hatására az objektum időszakos viznyelőpontjai akti
vizálódtak, igy a barlangban alkalmunk volt az áradást megfigyelni, ill, utólag követni.
A hirtelen áradást a mélyebb szakaszok .,em tudták elvezetni, - csak több hetes lassú a- 
padás volt tapasztalható. A visszaduzzasztott viz az Alpesi-falnál -35 m-en tetőzött,
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ami 7o m magas vizoszlopnak felel meg.
A probléma az, hogy a legelső és egyben legintenzivebb felszini nyelőpont, valamint a 
zsomboly főaknája között vízszintes távolság kb. 22 m, ugyanakkor a közöttük ezidáig 
megismert rendkívül omladékos, nagykiterjedésü hasadékokkal szabdalt szakaszok kétségessé 
teszik, hogy a főakna ebből az irányból töltődjön fel. így valószínűleg léteznie kell egy 
párhuzamos, esetleg mélyebben konvergáló aknarendszernek is, mely a nyelőpont vizét el
vezeti.
- A "T" elosztó -11 m mélységben lévő alján /mely egy markáns ÉK-DNy irányú hasadékra 
illeszkedik/, e másik aknarendszer után kutatva végeztünk bontást, sajnos kevés eredmény
nyel. A kb. 1,5 m-ig hajtdtt akna mélyítése során több nagy méretű követ kellett megboly
gatni, igy a munkahely omlásveszélyessé vált.
- A Kinizsi-kürtő feltárását is a nyelómüködés megfigyelése után kezdtük. Már régebbi 
bejárások során is tapasztaltuk, hogy pl. futóbogarak, vakond, szerves hulladék került 
minden átmenet nélkül az Alpesi-fal aljára, most pedig meggyőződtünk róla, hogy valame
lyik felszini nyelőpont az Alpesi-fal DK-i végére csatlakozó Kinizsi-kürtőn keresztül 
vezeti le vizét.
Mivel az Alpesilfal csapásának DK-i iránya éppen a legutolsó felszini objektum, az un. 
"rókavári-nyelópont” felé mutat, szinte biztos, hogy az ott keletkezett friss berogyáson 
keresztül, a szántóföldről befolyó viz került a barlangba és töltötte fel az aknát.
A vízfolyás elapadása után sziklaszög és kötél segítségével sikerült feltárni a kürtőt. 
Kb. 5-6 m magasságban az eddig függőleges, tágas kürtő ferdén emelkedővé hajlik és több
felé szétágazik.
A megismert szakaszok kb. 35 m, legmagasabb pontja kb. 2o m-re közelíti meg
a felszint. Jelenleg egy járat vezet időszakosan vizet, a többi kürtő omladékkal, ill. 
cementálódott lösszel bezárul. Ezek mennyezetén kisebb cseppkövek, cseppkőlefolyások fi
gyelhetők meg, hasonlóan a vizvezető járatén is, ami csak rövid múltú szekunder működés
re utal.
Funkcionálisan itt is a barlangnak egy hajdan kialakult, egymással konvergáló járatokból 
összetevődő, víznyelő zónájával van dolgunk, amely újból aktivizálódott. Ezt bizonyítják 
a jellegzetes csőszerű, erózióval kialakított járatok, melyekhez hasonlókat a Száraz
kürtő környékén ismertünk,meg.
- A zsomboly aljának kutatását -lo5 m mélységben ismét megkíséreltük, de gyakorlatilag a 
korábbi időkben feltárt járatot sikerült csak újra kitisztítanunk. A nagy viznyomás elle
nére is csak lassú elszivárgásból és eddigi feltárási tapasztalatainkból kiindulva, jog
gal tételezünk fel egy viszonylag vastag, tömör álfeneket.
Néhány tapasztalati tény azonban bizakodásra ad okot:
- a néhány 1/p hozamú csepegő vizek a legalsó zónát mindig tisztára mossák, s a viz egy 
általunk kibontott, de még szűk oldalirányú járatban folyik el, lejtősen duzzasztás nél
kül.
- még a végponti bontási helyen is régebbi és fejlődő cseppköveket figyelhetünk meg,mely
nek keletkezése légmozgáshoz kötött.
- a nagy mélység és szűk végponti járatok ellenére a levegő összetétele mindig normális, 
ami ismét légmozgást feltételez. A végpont további kutatását biztatónak tartjuk.
~ Létrák beépítését az egyre nehezebbé váló munkakörülmények indokolják. A meglévő lét
rákat több helyen megerősítettük, és új 6 m-es létrát függesztettünk fel vastartóra a 
Fekete-dóm feletti kerülőjáratba. További leszállított létrák várnak beépítésre az Alpe-
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si falnál és az alóla nyiló első aknába, A barlang mindkét bejárati szakaszán kisebb om
lások voltak, ami a jövőben átdolgozásukat teszi szükségessé.
3. / Rozoga-zsomboly /1.-13./ 1975. évi feltárását követően az egyik kiszállás alkalmával 
8 m-re a bejárat alatt, megcsúszott néhány kőtömb, igy a barlangot omlásveszélyessé nyil
vánítottuk, bejáratát eltorlaszoltuk. Ez évben újra kibontottuk és sikerült lejutni az 
aljára, -15 m-re és alaposan átvizsgáltuk.
Omlástól alapvetően nem kell tartani, kisebb biztosítások utón a végpont bontása techni
kailag megoldható, bontásra feltétlenül érdemesnek látszik.
4. / Csipkés-zsomboly /1.-28./ Mint előző jelentéseinkben közöltük, a 75 m mély igen for
magazdag hasadékzsomboly 8 m mélységű bejárati aknája 1976-ban összeomlott, járhatatlan
ná vált. Ezidáig idő és megfelelő technika hiányában újra feltárása nem járt sikerrel.
A munkálatokat ebben az évben folytatva, nagymennyiségű ácsolatfát szállítottunk a hely
színre, majd ezzel párhuzamosan megkezdtük egy nagyobb szelvényű lejárati akna kibontá
sát. Követve a barlang főhasadéka által kijelölt irányt, eddig 3,5 m mélyen haladtunk 
lefelé, a kitermelt anyagból pedig kőgátat emeltünk a vizvezető árokba hordalékfogónak.
A nagyobb szelvény miatt fokozottabbá vált az omlásveszély, ezért az akna további bon
tását csak az eddig mélyített szakasz biztosítása után folytatjuk,
5. / Szelelőlyuk, I.-32-es objektum Az I.-32-ез objektum tavaly leirt 3 m átmérőjű 7 m 
mély, löszben keletkezett felszakadásának alját ez évben tovább mélyítettük, követve az 
időszakos viz útját.
A hatékonyabb munkavégzés elérésére a felszakadás felett kézi csörlőt szereltünk fel.
A munkát a tavalyi bontóhely tágításával kezdtük, majd 1-2 m után elértük azt a szálkő
ben kialakult o,8-l m széles főhasadékot, melyre a közeli Szelelő-lyuk és a Táblavölgyi- 
barlang is illeszkedik. A mélyített szakasz kitöltése zömmel lösz, agyag, régi hordalék, 
kövek, de találtunk rendkívül korrodált, sárgásvörös színű nagyobb cseppkőroncsokat, vas
tag kérgezódés darabokat is, melyek eredete egyenlőre nem tisztázott. Az akna alján a 
hasadékirányban vízszintesen bontottunk tovább. A 200° irányú feltárás során tömör, hor- 
dalékos, részben összecementálódott kitöltésben inkább csak egy odút vájtunk, de 20° fe
lé, - követve egy kis vizjáratot - 3 m-t haladtunk és kisebb üregbe lyukadtunk. Ebből 
jobbra újabb 2 m-t tudtunk előre kúszni, egy igen lapos, erózióval alakított járaton, a- 
merre az időszakos vizek jelenleg is folynak.
Bár láthatóan tovább halad, de bontása szűk volta miatt lehetetlen. Célravezetőbbnek lát
szik az akna további mélyítése. A szálkóvállakra illeszkedve, egy 1,2 m oldalú háromszög 
szelvényű rendkívül massziv faacsolatot emeltünk 5 m magasságig, melynek tengelyvonala a 
csörlőóllás alá esik. Az ácsolatút 3 m magasságig körültömedékeltük, a 2 m magas palánk 
pedig az aknaperem suvadásakor leomló anyagot hivatott felfogni.
Szelelőlyuk /1.-32./ a felszinszakadástól 2o m-re található, tavaly feltárt barlangban 
az év első hónapjaiban végeztünk munkát. A bejárati szint alatt /-24 m/, a főhasadékba 
sgy jobbról becsatlakozó, korróziós hasadék mentén bontottunk tovább, mivel erős huzatot 
észleltünk. Kb. 1-1,5 m mélyitéa után a repedés bonthatatlar.ná szűkült, de tovább megy, 
igy előtte, a főhasadékban próbáltuk követni bontással.
A kitermelt anyagot 6 m-rel magasabb szinten a Nagyteremben depóztuk. Valószinü a bontás
sal járó rengések hatására, a mennyezet nagy kövei közül omlás indult meg két alkalommal 
is. A második omláskor nagy mennyiségű törmelékes anyag folyt be, a bentrekedt szerszá
mokkal együtt a bontási helyet feltöltötte. A munkát egyenlőre felhagytuk, további fel
tárást csak biztosítás alkalmazásával tudjuk folytatni. Érdemesnek látszik még az objek
tum É-i részén lévő, időszakos nyelőpont megbontása, a kibukkanó kőzet mentén.
6-/ Az I.-38-as zsomboly feltárásához talán legnagyobb reményünket füztük ebben az évben.



Tavaly már beszámoltunk az itt folytatott munkáról, valamint ismertettük egy nagyobb bar
lang létezése mellett szóló érveinket is.
Nyári táborunk fő erőit, most is ide koncentráltuk.
Tavaly 8 m mélységig tártuk fel É-i és Ny-i szálkőfalai mentén, de a sorozatos omlások 
miatt továbbjutni nem tudtunk.
Tervünk idén az volt, hogy kb. 3 m átmérővel, "faltól-falig" szelvénnyel kitermeljük az 
omladékot. oajnos ez az elképzelés megalapozatlannak bizonyult. A kézi erővel történő 
bontás és szállítás alatt kutatóink hamar elfáradtak, sok időt vett el a nagy kövek szét
verése, a munka lassan haladt. Ugyanakkor a "szálkakövesedónek" hitt D-i és K-i falakról 
is kiderült, sok nagyméretű tömböt, lapot /pl. 2x3xo,7 m/ tartalmaznak, melyek alászedés 
esetén becsúszhatnak. Ezek után döntöttünk úgy, hogy a tavalyi, időközben feltöltődött 
aknán keresztül folytatjuk a feltárást. A töbörfelszin magasságában csörlóállást képez
tünk ki, és egy csiga közbeiktatásával un. 3 vödrös módszerrel /bontó-utazó-üritó/ 
kezdtünk munkába. A régi ácsolat tetejét megerősítettük, majd a biztosítást folyamatosan 
javitva elértük a tavalyi omlások helyét. Tovább mélyiteni 8 m-nél a szálkőtalp miatt a- 
zonban nem tudtuk, igy oldalirányú kitörést kezdtünk meg, mintegy 3 m-rel magasabb szin
ten az offiladék alá. Először kihegyezett keményfa deszkákat vertünk a régi ácsolat között 
az omladékba, majd ferdén lefelé haladva kis fogásokkal, fokozatosan húztunk be az omla- 
dék alá, folytonos cseglyekarózás mellett. Az omladéktól elfoglalt 1,5-2 m-es szelvény
ben félkörben mór kibontakozott a szálkőfal, igy a továbbiakban csak a ferde homlokfalat 
kellett ácsolattal tartanunk. Kb. 3 m után az akna függőlegesbe fordult és az omladék 
jelentősen üregesedni kezdett, valamint a jobboldali falban egy lo-15 cm széles, csepp
kőkérges hasadék vált láthatóvá. Az omladék kitermelése után, végre 15 m mélyen a felszin 
alatt bejutottunk egy tágas, kb. 70° dőlésű, "T" alaprajzú hasadékba, mely két hasadék 
találkozásánál keletkezett, s főleg korrózióval tágult tovább a ferde sik mentén.
A már emlitett cseppköves hasadék iránya közel függőleges, néhány tágulatát kivéve egyen
letes szélességű. Kisebb szalmacseppkövek, lefolyások és drapériák diszitik. A ferde ha
sadék omladékos alja - 24 m-re volt a bejárat alatt. Itt esésirányban folytattuk a mun
kát, a középső és egyben legszélesebb szelvényrészben. A bontási anyagot emberrel még 
ebből a mélységből is felszinre szállítottuk, és a bejárati ácsolatot magasítva, mellé- 
tömedékeltük. Közben az ácsolat alsó kereteit megerősítettük és az utolsó ólfenék helyén 
fapadozatú pihenőszéket ácsoltunk, mely egyben a pergő anyagot is felfogja. Folytatva a 
mélyítést, néhány m utón a bontási hely szálkőben beszűkült és kb. 0,5 m^-es szelvénnyel 
haladt az előbbi szakaszok dőlésével azonosan lefelé.
Mivel az akna ferde tagoltsága miatt a felszinre szállítás sok embert igényelt volna, 
ezért a -22 m-es szinten vasúti sin és keményfa felhasználósával depóhelyet alakítottunk 
ki, amelyet folyamatosan magasítva töltöttünk fel, az alóla kitermelt anyaggal.
Kemény munkával eddig 35 m mélységet értünk el összesen, ahol az aknaszelvény már járha
tatlanná szükül, igy ennek bontásával fel kell hagynunk.
A továbbiakba sürgősen el kell dönteni a továbbjutás lehetőségét, amig a faác3olat állé
konysága engedi. Az egyetlen lehetőség talán, a -24 m-es szinten jobbra lefelé tartó ha
sadék, melyből intenziv légáramlást tapasztaltunk többször is, valamint a bedobott kövek 
hosszabb járatot sejtetnek, sajnos a látható 1,2-1,5 m hosszon lejutni csak véséssel le
bet, tovább nem ismerjük, mivel aláhajlik. Ha az objektumot végleg fel kell adnunk, akkor 
a közelben lévő és régen feltárt Cseresznyés-zsombolyban /1.-57/ kivánjuk folytatni a 
munkát, mivel feltételezhetően egyazon rendszerbe tartoznak.
A barlangot felmértük, térképét mellékeljük.



24 -

A z I. 13-as Zsomboly izom etrikus  té rk é p e

0 1 2 3 m

SZERK: KÁRPÁT JÓZSEF  
1978 11.04.



25 -



26

?•/ Doboahcgyi-barlang /1.-43./
A kutatóházunktól 2oo m-re lévő időszakos víznyelő-barlangban 1968-as feltárás óta lénye
ges feltáró munkát nem végeztünk.
A kréta-rétegsor vizsgálata során azonban ismét előtérbe került, s megkezdtük újrafeltá- 
rását. A 12 m mély barlang egyik legszűkebb pontját a Kin-vinklit sikerült elsőként meg
kerülni, egy függőleges járat átbontásával. A barlang alján történt bontások után most 
kis mélységű viz és iszap van. Minden jel egy szifon elérésére mutat, melynek bontása a 
szűk hely és a visszafolyó hig anyag miatt nehéz. Problémát jelent a homlokfal omlásve- 
azélyessége is. További kutatásával érdemes foglalkozni, de a fenti nehézségeket egy ki
ácsolt, közvetlenül a felszínre nyíló kutatóakna oldja csak meg alapvetően.
8. / I.-loo-as töbör
Eddigi feltételezéseink szerint az Álba Regia-barlang rendszeréhez tartozó, régen akku
mulálódott viznyelőpontról van szó, néhány kutatónk a barlang Kutya-ág nevű inaktiv sza
kaszának víznyelőjével azonosítja. A töbör ÉK-i oldalában kibukkanó korrodált kövek men
tén, tömör, agyagos kitöltésben egy 3 щ mély kutatóaknát ástunk ki, különösebb eredmény 
nélkül.
9. / Vadalmáa-forráa melletti árvizi forrásszáj
Tavaszi terepbejárás során figyeltünk fel a jásdi forrás mellett, közvetlenül a Gaja-pa- 
tak medrébe tartó sziklafal tövéből eredő vizfolyási nyomokra. Később a fal tövét kitisz
títottuk, és keskeny nyílás vált láthatóvá szólkőben. Néhány kő kiemelése után, görgetett 
kavicsok is előkerültek az aljáról, melyek kalcitnak és egy részük kvarcnak bizonyult.
Egy vékony ember oldalt tud bekúszni, ahol az üreg kissé kiszélesedik és lefelé tart. 
Mennyezetén kis cseppkőlefolyás és 5-lo cm-es sztalaktit csontok láthatók.
10. / Itt mondjuk el, hogy a Téei-fennsik barlangjainak felszinközeli, függőleges zónáit,
- különösen a löszös kitöltésben haladókét, - időtállóan beton kútgyürűvel kívánjuk biz
tosítani, amely hasonlóan az Álba Regia-barlang bejáratához egyben lehetőséget nyújt a 
lezáráshoz is. Az első nyolc gyűrűből álló tételt a helyszínre, Csőszpusztai kutatóhá
zunkhoz felszállitottuk.

/Szolga Ferenc/

A Kőrishegyi karsztterület szpeleológiai kutatásának kérdései

Barlangkutató csoportunk ebben az évben is súlyt fektetett más bakonyi karsztterületek 
megismerésére, felderítésére.
E program során részletes vizsgálatokat végeztünk a Kóri3hegy szpeleológiai viszonyai
nak elemzése céljából, - e megfigyeléseink eredményeit szeretnénk a következőkben össze
foglalni .
1,/ A terület általános karsztmorfológiai .jellemzői

1.1., Domborzati és hidrológiai viszonyok
A Kőrishegy az É-i Bakony egy önálló karsztos tömbje, amely 45o-63o m-es magasságával a 
Bakony legmagassabban fekvő karsztterülete. A helyi erózióbázist Ny-on a Gerence-, D-en 
К-en pedig a Szárazgerence völgye jelentik, 25o-32o m-es tszf. magasságukkal, igy az ál
talános domborzati viszonyok a karsztfejlődés fő stádiumában is jelentős, mintegy 3-4oo 
m-es vertikális mozgási lehetőséget biztosítottak a karsztvizek számára.
A gerence-, és Szárazgerence völgyben, - mint hajdani erózióbázison - alakultak ki a 
masszívum karsztforrásai, amelyek a völgybevágódás miatt magasabb szintre kerültek és ma 
már inaktívak. Ilyen fosszilis forrásszáj a Szárazgerence barlangja, amelynek nagy já
ratszelvénye és eróziós formakincse nagy hidrológiai aktivitásról tanúskodik. A hajdani
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karsztplatók vízgyűjtőterületéből sokat elraboltak a fővölgyeket kísérő szubszekvens 
oldalvölgyek amelynek talpán , - gyors bevágódási folyamatuk miatt -, víznyelők általá
ban nem alakultak ki. E fennsikperemi regressziót szépen példázza az Ördog-lik-zsomboly 
fosszilis viznyelőbarlangja, amely teljesen elvesztette vízgyűjtőterületét, és az előtte 
befürészelődő völgy peremére került. A megmaradt karsztplatók közül legjellegzetesebb a 
Parajos-fennsik /Blevenfőrtés/, amely a Kőrishegy csúcsától DNy-ra 62o-64o m tszf. magas
ságban fekszik. Közel 1 km2-es területén lo időszakos víznyelő és igen fejlett töbör ta
lálható. Ezek az objektumok hidrológiai szempontból valószínűleg a regionális főkarszt- 
vizrendszerrel kommunikálnak, azonban kutatásukkal lehetőség nyílhat a feltételezett Pa
ra jos-Szárazgerence barlangrendszer feltárására is.
1.2., Kőzettani és tektonikai viszonyok
A vizsgált keresztmasszivum a három klasszikus bakonyi főkarsztkőzetből épül fel.

- felső triász nóri fődolomit
- felső triász dachstein mészkő
- dachstein tipusu alsó jura mészkő

Karsztobjektumokat csak a dachsteini és dachstein típusú mészkő produkált, a déli perem 
dolomitz^nájában inkább csak kataszteri jelentőségű kisebb mállásos üregeket találunk.
A vastagpados dachsteini és dachstein típusú mészkő kiválóan karsztoaodik, kedvez a víz
nyelők és barlangok kialakulásának, amelyeket a domborzati viszonyok mellett térbelileg 
az uralkodóén ÉNy-DK irányú tektonikus diszlokációk predesztinálnak.
A legtöbb karsztobjektumot a Parajos £-i részén, a tektonikailag erősen igénybevett al
sójura mészkő zónában találjuk, amely törésekkel sűrűn átszőtt, helyükről kibillentett 
blokkokból áll. Ennek következménye a gyakori töbrök jelenléte, és az itt tapasztalható 
rendszertelenül rétegdőlés is.
1.3,f A karsztdenudáció két fázisa és ezek karsztmorfológiai reliktumai
A fennsik felszíni és mélységi karsztdenudációja valószínűleg - Bakony több karsztjához 
hasonlóan - két fázisban zajlott le, amelyek során a denudációs tényezők kvantitatív 
aránya morfológiai meghatározó erejű.
E folyamat vizsgálata, - ha részben hipotézis szinten is - feltétlenül szükséges az 
eredményes további kutatás megtervezéséhez, ezért a két fejlődési fázis morfogenetikai 
tendenciáit megpróbáljuk összefoglalni.
1.3.1. , Első karsztfe.ilődési fázis
A miocén kavicsüledékekkel fedett rög térbeli karsztdenudációja a pliocén végi kiemel
kedés után megindult. A kavicstakaró lepusztulása a fennsikperemi eróziós völgyeken és 
karsztplatón kialakult víznyelőkön keresztül történt /pl. Ördög-lik/. Ezek az első fázi
sú víznyelők, és hozzájuk kapcsolódó akkori karsztvizszinten kialakult barlangjáratok 
fejlődésében az eróziós tényező dominált. A kialakult eróziós barlangrendszer hajdani 
i'orrásnivóját jelzi a Szérazgerence-barlang fosszilis forrásszája, amelynek formajegyei 
igazolják az eróziós eredetet.
A stádium végén az erózióbázis süllyedése miatt a kialakult horizontális barlangjáratok 
inaktivizálódtak, és megindult fokozatos akkumlációjuk.
1.3.2., Második karsztfejlődési fázis
Kezdetét a pleisztocén eleji löszképződésétől számíthatjuk. A lehulló lösz nagy vonala
iban konzerválta a domborzatot és gyökeres változásokat hozott a karsztdenudáció folyama 
tában. E fázisban akkumlálódhattak a vízgyűjtőjüket elvesztett első fejlődési fázisú 
víznyelők és a hozzájuk tartozó járatok felső zónái.
A meginduló fedettkarsztos denudáció folyamán kialakultak a fedettkarsztos genetikájú 
töbrök, amelyek a ma is megtalálható víznyelők legnagyobb részét képezik. Egyes akkumlá-
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lódott első fejlődési fázisú objektumok a későbbiekben újra aktivizálódhattak, /fedett 
karsztos formajegyekkel újra felszakadt/ - ennek megfelelően a területen morfogenetikai 
szempontból három töbörtipus létezésével kell számolnunk:
1. / Az első karsztfejlődési fázisban kialakult eróziós barlangrendszer ma is megtalálha
tó viznyelő-töbrei /pl.: ürdög-lik/.
2. / A fenti töbörtipus hajdan akkumlálódott, de újra felszakadt egyedei /pl.: a Meander- 
nyelő valószinüleg/.
5./ Tisztén fedettkarsztos genetikájú töbrök, amelyek térbelileg függetlenek az eróziós 
barlangrendszertől.
Az objektumok genetikai hovatartozására utaló morfológiai jellemzők feldolgozását meg
kezdtük, - azonban biztos választ csak a terület részletes kutatásának megkezdése során 
nyerhetünk.
Ösazehaaonlitva a Körisheg.v és Tési-fennsik karsztdenudációjának térbeli és időbeli 
.jellemzőit, a következőket állapíthatjuk meg:
1. / Mindkét terület karsztos lepusztulása a pleisztocénben megindult, de a Kőrishegyen 
feltételezhetően a kvarckavica, a Tési-fennsikon pedig mészkőkavica volt az első fejlő
dési fázisban domináló tényező.
2. / A Kőrishegyen az eróziós stádium barlangrendszere a hajdani magaskarsztvizszinttel,
- a fedettkarsztos üregesedés pedig a főkarsztvizszinttel kommunikálva zajlott le, igy 
két független barlangrendszer alakult ki:
- Az eróziós horizontális barlangjáratok a mai erózióbázis feletti szinten találhatók 
meg.

- A fedettkarsztos denudáció barlangjáratai valószinüleg túlnyomóan vertkálisak, vizeik 
a jelenlegi főkarsztvizszintre jutnak, a fedettkarsztos töbrökön át.

A Tési-fennsikon a két fejlődési stádium szpeleogenetikus folyamata ilyen értelemben 
térbelileg nem oszlott meg; mindkét fejlődési szakasz barlangjáratai a főkarsztvizszint- 
hez kapcsolódnak.
2./ A Kőrishegy térségében végzett kutatási munkáink összefoglalása
2.1., A terepbejárások tapasztalatai
Elsődleges feladatul a terület részletes átvizsgálását, a karsztobjektumok felkutatását 
tüztük ki, amelyet hat alkalommal végrehajtott 1-2 napos kiszállásokkal valósítottunk 
meg.

A terepbejárásokat
- előzetes szakirodalmi adatok
- geológiai térkép
- 1 : lo ooo-es méretarányú topográfiai térkép
- helybeliektől kapott információk alapján ter

veztük, amelyek során a következő területeket 
vizsgáltuk át:

2.1.1., Para.ios-fennaik. Elevenförtési töbörcsöpört
A Parajos és a Kőrishegy csúcsai széles nyereg karsztplatóján 62o m tszf. magasságban lo 
karsztobjektum található, amelyek közül 8 egy csoportban töbörfüzért alkot. Az objektu-

p
mok közül 4 működik időszakos víznyelőként, egyenként 2o-6oooo m -es jelenkori vizgyüj- 
tőterülettel. A töbrök meredekfalúak, mélységük helyenként eléri a 9 m-t.
A 4-es, 5-ös és 6-os objektumban jelentős szálkőkibukkanás tapasztalható, - ami a viszony
lag kis fedettség és határozott tektonikusán determinált genezis következménye.
A jól karsztosodé alsó jura mészkő és a jelentős erózióbázis feletti relativ magasságban 
fekvő nagy számú viznyelőtöbör, nyomós érvek a feltáró kutatás megkezdése mellett.
2.1.2., Kis3zépalmai terület



29 -

a. / Meander-nvelő
Kisszépalma paz.-tól 173 fokra 12oo m távolságra található, egy fejlett völgy talpán, 
amelyben jelenleg is, egy erősen meanderező patak folyik /ez a nyelő névadója/.
A viznyelő egy három berogyásból álló 5 m mély töbőrcsoport amely mellett a patak - va- 
lószinüleg antropogén behatásokra , vagy a meanderképződés miatt - pillanatnyilag elfo
lyik, azonban nem kétséges, hogy az objektum funkcionálisan a patak viznyelőjének te
kinthető. 44o m tszf. magasságban, a dachstein mészkő zónában található. A nyelőben szál- 
kőkibukkanás nincs, de egyértelmű nyelőlyuk megfigyelhető.
Feltáró kutatásra érdemesnek látszik.
b. / Kisszépalmai-vizn.velő
Kisszépalma psz.-tól loo fokra, 800 m távolságra található , a kék jelzésű turistaút mel
lett egy, a szántóföldön hosszan lefutó kis völgy talpán, kb. 44o m tezf. magasságban.
A szakirodalomból ismert objektumot a veszprémi barlangkutatók már 1962-ben 14 m mély
ségig kibontották és huzatot is észleltek. Az egymástól 4 m-re lévő nyelőlyukak szálkő
zetben induló járatába jelenleg 3-4 m~ig lehet leereszkedni, - lejjebb behullott kövek 
akadályozzák a továbbjutást.
További feltárás szintén érdemesnek látszik.
c. / Szárazgerence-völgyi-viznyelő.
A völgyben futó erdészeti műút 45oo méterénél, egy jobboldalról befutó kis völgyben, az 
úttól 4o m-re található. Az erősen akkumlált 2,5 m mély nyelőtölcsér a kis mellékvölgy 
vizeit vezeti le, 37o-38o m tszf. magasságban.
Feltáró kutatása nem látszik célszerűnek.
d. / Kurta-völgyi oldal töbrei
A Parajos csúcsától DK-re, 1 km-re egy lejtőpihenő-szerű platón, 46o-47o m tszf. magas
ságban több, 1,5-2,o m mély berogyás található. Feltételezhető, hogy az objektumok a 
Szárazgerence-barlang felsőbb szakaszaival vannak szekunder összefüggésben.
2.2., A tavaszi kutatótábor során végzett feltáró kutatások eredményei 
1978. április 4-8-ig a területre kutatótábort szerveztünk, konkrét feltáró kutatások, 
próbabontósok céljából. Munkaterületül a legigéretesebbnek látszó elevenförtési töbör- 
.csoportot választottuk, ezért táborunkat ide telepitettük.
A táborozást és a munkát, amelyen öt fő vett részt, nehezítette a 2o cm-es hótakaró, de 
ennek ellenére rendszeres munkát végeztünk az 5-ös ёз 2-es töbörben.
Átvizsgáltuk a Kék-hegy fennsikját is, de karsztobjektumot nem találtunk.
Az 3-ös töbör az objektumcsoport legmélyebb, 9 m-es tagja, itt választottuk ki első 
munkahelyünket. A töbör hatalmas szálkőkibukkanásai alatt függőlegesen kezdtük a bontást 
a mélyponton egy szálkőfal mentén, ahol 1 m vastag humuszréteg eltávolítása után nagy 
kövek között üregesedés és huzat is jelentkezett. A becsurgó hóié nehezítette a munkát, 
de 4,5 m mélységig sikerült tágas szelvénnyel lebontanunk, - továbbra is kedvező körül
mények között. Véleményünk szerint a munkát szárazabb időszakban a későbbiekben feltét
lenül érdemes folytatni.
A 2-es töbör a legnagyobb vizgyüjtóterületü töbör ikerfelszakadása, amelynek bontásával 
megpróbáltunk bejutni a nyelőpont alatt feltételezett aknarendszerbe. Kutatóaknánkat 
3 m mélységig hajtottuk, ezután azonban a munka a szétverhetetlenül nagy kövek megjele-r 
lenése miatt elakadt.
Az expedíció tapasztalatait összefoglalva, megállapíthatjuk, hogy az elevenförtési nye- 
lőcsöpört továbbkutatásét a jövőben feltétlenül érdemes folytatni, újabb kutatótábor 
szervezésével, amit a következő irányelvei figyelembevételével célszerű végrehajtani:
1./ Az újabb kutatótábor időpontjául a késő tavasz időszak a legalkalmasabb /pl. május/,
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mert - ekkor az időjárás már elfogadható - időt és kutatási erőt nem von el a nyár vé
gén rendszeresen megrendezésre kerülő csőszpusztai kutatótábortól.
2. / A kutatótábor időtartama optimálisan 5-7 nap, szükséges létszám 5-6 fő.
3. / Munkahelyül csak egy objektumot célszerű választani, ugyanis csak ebben az esetben 
biztosi tható a rendszeres és kellő intenzitású munka,
4. / A kihajtott kutatóakna gondos ácsolását a munkával párhuzamosan maradéktalanul el 
kell végezni, mert a terület nagy távolsága miatt csak igy őrizhető meg a feltárt üregek 
állaga, a rendszeres kiszállások hiánya miatt.
5. / A karsztterület két barlangjának továbbkutatási lehetőségei
Előzetes terepbejárásaink során a továbbkutatás lehetőségeinek elemzése céljából bejár
tuk a Kőrishegyi Ördög-likat és a Szárazgerence-barlangjét is.
Megállapitásainkat röviden a következőkben foglalhatjuk össze:
3.1., Kőriaheg.vi-Ürdög-lik
A barlang, - mint ahogy korábban utaltunkrá,- egy ma már inaktiv, hajdani eróziós viz- 
nyeló zsomboly, amelynek járatai az akkumlációs stádiumban vannak. Kb. 64o m tszf. ma
gasságban, sziklás völgyperemben nyiló bejárata egy 6 m-es aknával hasadékazerü folyosó
ba nyilik, amelyből egy erre merőleges tektonikus hasadék mentén kialakult 12 m mély,
”L" alakú tágas aknaterembe jutunk.
A fenék törmelékes omladékkitöltésének bontását a terem keskenyebb ágában látjuk érde
mesnek megkezdeni, - egyrészt mivel itt valószinüleg vékonyabb az álfenék, másrészt ki
sebb szelvénnyel megvalósítható a szálkőfaltól szálkőfalig terjedő bontás. A kitermelt 
anyag depózására a helyszínen a teremben elegendő hely van. A feltáró munkát 3, bontás 
előrehaladottabb stádiumban 4, max. 5 fő végezni tudja.
Kutatásának megkezdése előtt térképezését és részletes morfológiai elemzését is célszerű 
elvégezni, ami elősegítheti a kutatási módszerek még optimálisabb megtervezését.
,3.2., Szárazgerence-barlang
A Szárazgerence-völgy a sziklás falában, dachsteini mészkőben nyiló inaktiv forrásszáj 
mögötti kb. 35 m összhosszúságú barlang erőteljesen akkumlálódott első szakaszaiban ása
tásokat már végeztek. Végpontján agyagkitöltés zárja el a továbbjutás útját, azonban a 
fejlett eróziós folyosók még jelentős méretű feltáratlan barlangjáratokra utalnak, ame
lyek a hajdani karsztvizszinten alakultak ki. A továbbjutás útja a végponti agyagkitöl
tés bontásával remélhető. Tovább-bontásának tervbe-vétele előtt - ami minden bizonnyal 
sok munkát igényel - újabb sokoldalú elemzésére van szükség, a célszerű továbbkutatási 
helykiválasztás szempontjából.
Feltárása morfológiai szempontból is igen jelentős lenne, mert a Bakonyban ez az egyet
len fejlett inaktiv forrásbarlang, és megismerésével olyan adatokat nyerhetünk, amelyek 
nagyban elősegítenék a Bakony karsztfejlődési elméleteinek továbbfejlesztését, kiter
jesztését.

/Kárpát József/

Terepbejárások a Központi-Bakonvban
Az elmúlt év folyamán több alkalommal hajtottunk végre terepbejárást, a Bakony barlang- 
kateszterének bővitése-, és a feldolgozatlan karsztobjektumok továbbkutatási lehetősé
gének mérlegelése céljából.
A következőkben e munkák során beszerzett adatokról szeretnénk összefoglaló tájékozta
tást nyújtani.
!•/ Eperjeshegyi barlangok /Olaszfalu/
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Helybeli lakosoktól kapott tájékoztatások alapján ismertük meg az Olaszfalutól DNy-ra,
1 km-re magasodó Eperjeshegy barlangjait, amelyeket átvizsgáltunk és feltérképeztünk. 
1.1/ Eper.ieshegyi 1. sz. barlang
Az Eperjeshegy /49o m/ csúcsán lévő, védlapokkal megerősített háromszögelési ponttól 
55°-os irányban , lo5 m-re található kb. 48o m tszf. magasságban. Aknaszerű bejáratén 
át juthatunk a kőzethasadék mentén kialakult kétirányú járatba, amelynek összhosszúséga 
25,5 m, legnagyobb mélysége pedig 9,о m a bejárat szintje alatt.
Az alsó kréta agriás-requiéniás mészkőben képződött, korróziósán tágult litoklézis több 
helyen erősen megközelíti a felszint, alsó része pedig leszűkült és kőzettörmelékkel zá
rul. A hasadék jellemző iránya ÉK-DNy-i, átlagos átmárője o,4o-o,55 m között alakul. 
Feltáró kutatása-, a lefelé szűkülő hasadékjáratokra való tekintettel - nem látszik cél
ravezetőnek.
1.2./ Eper.ieshegyi 2. sz. barlang
Bejárata az előbbi barlangtól 552°-ra, 28 m távolságra található, közel azonos szinten. 
Krétamészkőben képződött szűk hasadékszerü járata 2,5 m-es függőleges bejárati nyitással 
indul, amely 4 m hosszú járat után járhatatlan szelvényben 5-6 m mélységig folytatódik.
A barlang, morfológiai jellemzői az 1. sz. barlanggal megegyeznek, 
összhosszúséga 6,5 m, mélysége 5,о m, térképét mellékeljük.
1 . 3 * / Eper.ieshegyi 5. sz. barlang
Jelentéktelen, 5 m mély, igen szűk hasadék amelynek nyitását terepbejárásunk során bon
tottuk ki. Bejárata a 2. sz. barlangtól 556°-ra, 25 m-re található, egy a hajdani kőbá
nyászat sorén letakaritott mélyedés alján. Továbbkutatásra nem érdemes.
1.4./ Eper.ieshegyi Ördög-lyuk
Bejárata az Eperjeshegyi háromszögelési ponttól 250°-ra, 52 m távolságban található, a 
hosszabb elnyúló sziklaletörés falában.
A diaklázis mentén kialakult üreg 5,5o m hosszú átlagosan l,lo m széles és l,8o m magas. 
Vizszintes talpát törmelék és avar fedi, vége szűk kereszthasadékkal zárul. Valószinüleg 
azonos a Dr Bertalan Károly által emlitett Eperjesi /Eperkési/ szikla hasadékkal.
Bivakolásra alkalmas, feltáró kutatásra nem érdemes.
A vizsgált területen, a litoklázisokkal sűrűn átszőtt, fedetlen mészkőben valószinüleg 
még sok hasonló, karros eredetű beboltozódott hasadék rejtőzik, azonban feltárásuk je
lentősebb eredményt nem Ígér.
2./ Diaklázis-zsomboly
Gézaháza közelében, az Imre-majori bekötőút 82. sz. útbatorkollási pontjától 55 -ra, kb. 
4oo m-re található. Felszínen is hosszan követhető litoklázis mentén kialakult bejárata
4,o m mély, lefelé táguló, hasadék-jellegű aknába vezet, amelyet kitöltés zár el. Kőzete 
nummulinás, eocénmészkő. Bejárata mellett ismeretlen erdetü bontásból származó törmelék
halom látható.
feltáró kutatása genetikai megismerésének céljából lehet érdekes.
5./ Borzavári-viznyelő
Borzavár határában a Hódos-ér baloldali völgyperemén található, a község templomától 
190°-ra, 68o m-re, és 4oo m tszf. magasságban.
A fákkal benőtt 5 méter mély nyelőtölcsér az időszakos vizfolyásokat szélkőben képződött 
2 m mély nyelőlyukon át vezeti le, amelyet lejjebb kőtörmelék tölt ki.
Kőzete dachstein mészkő, - feltáró kutatása érdemesnek látszik.
4./ Ősbükkösi-viznvelőcsöpört
Pálinkaháza psz-tól 240°-ra, 155o m távolságra a Köveshegy és üsbükkös-hegy közötti la
pos nyeregből É-ról induló széles völgyfőben 5 berogyásból álló töbörsor található,
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amelynek legfelső tagja hosüzű, időszakos vizhozzáfolyással rendelkezik. A meredekfalú 
töbrök mélysége 3.4,5 av között alakul. A középső berogyás nyelőlyukán bedobott kő több 
métert esik. A kőzetük dachstein mészkő, tazf. magasságuk 47o m, feltáró kutatásra érde
mesnek látszanak. A nyelőcsoport feltérképezése még nem történt meg.
5. / Gseresi-vizn.velő
A Pápavár /530,8 m/ csúcsától 62°-ra lloo m távolságra található, a Bakonybél-Farkasgye- 
pü erdészeti műút 6. kilométerénél, az úttól D-re 4o m-re, egy nagy területű tarvágáson, 
tszf. magassága 385 m.
A frisskeletü felszakadás egy 4,5 m mély kettős löszben képződött akna, amely időszakosan 
vizet nyel. Alját löszkitöltés zárja el. Formájából következtetve az objektum valószínű
leg egy keletkezési stádiumban lévő fedetkarsztos viznyelőtöbör, amely a későbbiekben 
várhatóan kitölcséresedik a denudáció előrehaladáséval.
Nagy akkumlációja miatt, és az adott helyen a jelentős löszvastagságra való tekintettel 
feltáró kutatást nem látjuk célszerűnek.
6. / Cuhahegyi-viznvelő
A Gézaháza-pusztai autóbuszmegállótól 250°-ra, 55o m távolságban található, szántóföl
dön, 475 tszf. magasságban. Jelentős nyelőárokkal rendelkező 6 m mély időszakos víznyelő. 
Kőzetkibukkanás, illetve nyefőlyuk az objektumban nincs, vízgyűjtőterülete számottevő 
kb. o, 25 km*1.
Feltáró kutatása a nagymértékű akkumláció miatt nem látszik célszerűnek.
7. / Tündéima.iori viznvelők 
7.1./ Utmenti-nvelő
Tündérmajor belterületén, a műúttól Ny-ra 3o m-re található az akkumiált, 4 m mély töbör, 
amelyben sok szerves hulladék, szemét van felhalmozva.
Feltáró kutatásra nem érdemes.
Tőle 255°-ra, 3oo m távolságra egy mesterségesen inaktivizált - a helybeliek tájékozta
tása szerint - hajdani nagy nyelőkapacitású objektum található, amely jelenleg csupán 
jelentéktelen mélyedést képez a szántóföldön.
A területen valószínűleg még több karsztobjektum található, ezek felkutatása és feldol
gozása a közeljövőben kerül sorra.

/Kárpát József/

Bujó-lik
A Bujó-lik a Kabhegy Ny-i oldalában nyílik 35o m tszf. magasságban. A barlang eocén mész
kőben keletkezett, kialakításában nagy szerepe volt a viz által görgetett bazaltdarabok
nak.
A barlang megközelítése:
Ajkáról a Köleskepe-árokban vezető műúton haladva Jókai-bányát, majd Sárcsi-pusztát 
mellőzve útelágazáshoz érünk. Bal felé a TV-adóhoz visz az út, mi egyenesen Padragkűt 
felé megyünk tovább. A kereszteződés után kb. 5oo m-re egy nyiladék keresztezi az utat.
A nyiladékban jobbra megyünk kb. loo m-t. A nyiladék baloldalán, bozótos irtá3 szélén, 
a nyiladéktól lo m-re találjuk a barlang víznyelőjét.
A barlang leírása*.
A töbör D-i oldalában nyílik a barlang impozáns méretű szádója. Erősen lejtő sziklás 
nyelő torokban bedobált fatörzsek között ereszkedünk le. A nyelőlyuk alján keskeny hasa- 
dékon átjutva egy bebetonozott vasablakhoz érünk. Ezen lábbal előre leereszkedve lenn 
vagyun a barlang főágában. Bal felé néhány méter után a járat töbör alatti törmelékben 
végződik. Jobbra szabad az út. A folyosóban feltűnő jelenség a rengeteg görgetett fekete
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bazaltkavics. Hosszas kúszás-mászás után - miközben ügyelünk arra, hogy a csőszerű járat 
falán nagy számban található denevéreket le ne verjük - egy egyméteres lelépóvel egy na
gyobb terembe jutunk. A terembe több ponton csatlakozik járhatatlanul szűk vizjárat. 
További utunk egy lapos kuszodába vezet, melynek aljába mélyen bevésődött a holocén csor- 
ga, jellegzetes "T“ szelvény adva a járatnak. A "T" kuszoda után minden átmenet nélkül a 
Nagyakna tetejére érünk. Felettünk szép kupola, alattunk a 6 m mély akna. Bal oldalt ta
lálunk egy sziklaszeget, ahhoz rögzített kötéllel leereszkedünk az aknába. Az akna aljá
ban szép kövületeket figyelhetünk meg. Tovább megyünk a jellegzetes háromszög folyosón. 
Egy kanyarhoz érünk, ahol a főág csaknem 180°-ban visszafordul balra. A kanyar jobb ol
dalán egy agyaglejtő tetején csatlakozik a főágba a Felsőjárat. Ez egy szűk meanderező 
folyosó, melyben kb. a Nagyakna vonaláig lehet eljutni visszafelé. A végpontot egy bee
sett nagy kő jelenti, de utána a járat szemlátomást folytatódik. Valószinüleg a vasablak 
alatt megfigyelhető teljesen eltömődött oldalág jut ide. A főágban a kanyar után egy ka- 
nyonszerü nagy terembe ereszkedünk le. Itt erős csepegés tapasztalható, a viz eltűnik a 
terem alján lévő törmelékben. 43 m mélységben vagyunk a bejárat alatt. A terem úgy vég
ződik, "mintha elvágták volna". Ez itt szó szerint igaz. Ha felmegyünk a terem végében 
az élfenékszerűen beékelődött hatalmas kő fölé, a falon nagyon szép csúszási nyomokat 
lehet megfigyelni: ez egy vetődési sik.
A terem végén jobbra lebújva egy szép evorziós üst előtt balra egy félkör keresztmetsze
tű szifonszerü járat látható. Ezt a szinültig kitöltött szifont 1978. januárjában az 
Alba Regia Barlangkutató Csoport kibontotta: a barlange szifon után lejtősen folytatódik, 
de járhatatlanul szűk. Érdekes a szifonba csatlakozó jobboldali - jelenleg is teljesen 
kitöltött - járat. Ennek iránya a felszinen is látható ikerberogyás fölé mutat. A szifon 
kitöltéséből nagy mennyiségű őskori kerámia került elő.
A barlang feltételezhetően tovább is folytatódik az eddig megismert részhez hasonló tá
gas szelvényben. Ha a vetődés már a kész barlangot érte, akkor a barlang folytatása tér
ben eltolódott. Ha viszont a vetődés megelőzte a barlang kifejlődését, akkor a folytatást 
valószinüleg a vetődési sikban lefelé - a törmelék alatt - kell keresni. A barlang to
vábbi kutatása feltétlenül indokolt.

/Gönezöl Imre/

Pénzesgyőri-barlang
Erdészeti dolgozók hivták fel a figyèlmünket a Tilos-erdőben lévő "nagy és mély" barlang
ra. A bejárás után rájöttünk, hogy a barlang a "Barlangok világa" c. könyvben már emlit- 
ve van, Pénzesgyőri-barlang néven.
A barlang Pénzesgyór község határában, a Tilos-erdőben található. A községet К felé el
hagyva a műúton megyünk kb. 5oo m-t. Az első földúton jobbra fordulunk, és kb. 3oo m u- 
tán elérjük a Tilos-erdő ÉNy-i sarkát. Átmegyünk a Gerence-patak hidján, és a patak part
ján haladunk К felé kb. 2oo m-t. Jobbra fordulunk az emelkedőnek tartó széles nyiladék
ba. Alig loo m után a nyiladéktól balra az erdőben nagy sziklacsoportot látunk. A szik
lacsoport É-i részén Ny felé néző nyilással találjuk a barlang mellékjáratát, ami a nyi
ladékból is jól látható. Tőle jobbra lo m-re van a tágasabb főbejárat.
A barlang alsó jura 7 hierlatz - mészkőben, tektonikus úton keletkezett. Valószinüleg 
víznyelőként működött, de az előtte húzódó völgy bevágódásával inaktívvá vált. /az sem 
zárható ki egyértelműen, hogy a barlang valamikor forrósként működött', bár a forma jegyei 
ezt nem támasztják alá./
A barlang a főbejárat után kb. 8 m hosszú vízszintes folyosóval kezdődik, ez állva jár
ható. Utána egy két és fél m mély akna következik. Az akna fölött a hasadék ö-6 m ma-
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gasságban beszűkül. Az aknán leereszkedve a járat két irányban folytatódik. Tovább a be
járattól távolodva - egy szűk kúszójárat húzódik, szép borsóköves falakkal. Ez az ág kb. 
lo m után omladékban végződik. A másik irány: visszafelé a bejárat felé, a bejárati fo
lyosóval kb. 20°-oa szöget bezáró tágasabb folyosó. Kb. 5 m után egy szűk lyukon lebuj- 
va egy kisebb terem következik, amelyik omladékkal zárul. Ha az omladékot kiszednénk, 
hamarosan a kül3zinre jutnánk a bejárat alatt néhány méternyire. Itt valószinüleg egy 
régi bejárat - fiatalabb viznyelő pont! - lehetett, amelyik inaktiwá válása óta lejtő
törmelékkel eltömődött. A barlang már emlitett mellékbejárata egy szűk, lejtős folyo
sóba vezet, amely a főággal csak keskeny hasadékokkal kommunikál.
A barlangban ottjárturúclpar több denevér és a bejárat közelében nagy számú pók tanyázott. 
Feltáró kutatás szempontjából az alsó kúszóág végponti omladéka jöhet szóba, de depózni 
csak a külszinre lehet.
A leirás 1978. januári terepbejárásunk alapján készült.

/Gönczöl Imre/

Várvölgy lo. sz. barlang /V.lo./
/Kataszter kiegészítés a 4422 "Tés" barlangkateszteri terület "Várvölgy részterülethez/ 
Veszprém megyében, Várpalota határában lévő Várvölgyben található.
A várpalotai vártól 315°-ra, kb. 4 km-re, a Pusztapalota várromtól 22°-ra kb. 25o m-re, 
335 m tengerszint feletti magasságban.
Várpalota felől a'Várvölgy jobb oldalán, a Bükkfakút-ároktól 2oo m-re a talp felett kb. 
15 m relativ magasságban található. Bejárata a völgyből látható, egy sziklatorony K-i 
oldalából nyilik, É-ra néz. A barlang egy száraz átmenő jellegű, föggőleges sziklahasa
dék. Mindkét vége nyitott, de csak É felől járható méretű. Közepén a mennyezetből egy 
függőleges kürtő indul, amely a talp felett 53o cm magasságban nyilik a felszinre. Bezá
ró kőzete nóri fődolomit, kialakulása tektonikus eredetű.Kitöltése humusz apróbb kődara
bokkal. Valószínű régen ismert, kataszterbe 1978-ban vettük. Helyi jelentőségű üreg to- 
vábbkutatáera érdemtelen. Felszerelés nélkül bejárható. Járható hossza: 8,1 m.~

Meg tudja mutatni:
Szarka Gyula, 8ooo Székesfehérvár, Hosszúsétatér 7.

Megytalálása: Várpalotáról a piros jelzés mentén a Várvölgyben, a Bükkfakút árok leága
zása után 2oo m-re /a Gazsi-lik közelében/ kis völgy bejáratának bal oldalában lévő szik 
latorony tövében.
A leirt mértékig feldolgoztuk, térképét elkészítettük.

/Szarka Gyula/

R. II. Bányüzem - 64 szint 2. sz. üreg
/ Kiegészítés a 4422 "Isztimér" barlangkateszteri terület "Kincsesbánya" részterülethez/ 
Fejér megyében, móri járásban, Kincsesbányán a Fejér megyei Bauxitbányák területén, R.II 
’ Snyaüzem -64 m-es szintjén található.
A R.II. bányaüzem -64 m-es szint barlangjától /lásd Kataszter kiegészítés 1977./ 4o m 
távolságra befelé, a vágat jobb oldalán, a szelvény felső harmadából nyilik. A bejárat 
alatti rész a talpig idomkővel van falazva, kb. 1,8 m magasságig.
Tengerszint feletti magassága -62 m*
Bezáró kőzete triász fődolomit.
A bányajáratot ferdén keresztező szerkezeti sik mentén kialakult vizes, tektonikus üreg. 
Kitöltése kevés agyag, agyagos bauxit, kőzettörmelék, néhány nagyobb dolomitrög.
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Az üreg tulajdonképpen egy kb. 45°-ban ferdén felfelé haladó és táguló kürtó. Nagyjá
ból háromszög alaprajzú, melynek két hosszabb oldala 1,2-1,5 m, átfogója o,5-o,7 m, füg
gőleges kiterjedése kb. 4 m. /az adatok becslés alapján/
Vágathajtás során 1977-ben vált ismertté. Jelentéktelen üreg. Csoportunk.1978-ban vette 
kateszterbe.

/Szolga Ferenc/

Bodajki Gaja-völgy 3. sz. barlangja /G.5./
/А 4422 "Isztimér" barlangkateszteri terület "Gaja-szurdok" részterülethez/
Előzmények: a fenti elnevezéssel közöltünk a csoportunk által 1977-ben készitett katasz
terben egy M 1 : 100 'méterarányú térképet, melyet Pék József rajzolt 1971. szept. 5-én 
kelt dátummal. 1977-ben terepbejárás során nem találtuk, azonosítani csak 1978-ban sike
rült. A helybeliek 6. ez. barlangként emlegetik. /Egyben közöljük, hogy Dr Bertalan 
Károly által a "Bodajk Gaja-szurdoki 3. sz. barlang'* néven 1972-ben emlitett, 163 m tszf. 
magasságban lévő 12 m hosszú üreg a Bodajki Gaja-völgy 6. sz. bg. "Rigó-lyuk"-kai azonos/ 
Fejér megyében, móri járásban, Bodajk területén fekszik.- Megtalálható a malomtól K-DK-re 
kb. 43o m-re, kb. 22o m,tengerszint feletti magasságban. A malom után kb. 25o m-re a pa
tak erőteljesen jobbra kanyarodik, /majd réti pihenőhöz érünk/ itt balról egy meredek, 
időszakos vízmosás fut le a völgyoldalból. Ezen felkapaszkodunk egészen a völgyperemig. 
Közvetlen a Perem alatt 8-la m-rel, a vízmosástól balra találjuk. Bejárata sziklabérc 
oldalában nyilik, előtte enyhén lejtős terasz, melyen jellegzetes háromtörzsü molyhos- 
tölgy nő. Két háromszög alakú nyílása van, a'jobb oldaliba tekintélyes méretű sziklatömb 
szakadt le. Lapos, vízszintes jellegű, közel a réteglapok mentén kifejlődött üreg. Be
záró kőzete nóri fődolomit, dőlése 324°/3.1°.
Kitöltése főleg humusz, kevés kőzettörmelék, avar, üvegszilánkok. Mennyezeti repedése 
mentén szürke szinü, szenilis kérgeződési nyomok és igen kevés borsókő látható. A bejá
rati rész még két laposabb részre ágazik. A .bal oldali kb. 7 m hosszig járható, majd jár
hatatlanul ellaposodik, és tovább megy. A jobb oldali kb. 6 m-ig járható, ahonnan balra 
egy kis háromszögszelvényü szűk járat vezet, s tart járhatatlanul feltehetően a bal olda
li rész felé. A jobb oldal kitöltése kevés kőzettörmelék, kevés agyag, mig a bal oldali 
rész kitöltése vastagabbnak néz ki, talán felásható 1-2 m 2. Felületén csontok láthatók. 
Feltehetően régen ismert barlang, több helybeli is említette. Bejárásához lámpa kell.

Meg tudja mutatni:
Szolga Ferenc, 6044 Kincsesbánya, Kincsesi út 38.

Helyi jelentőségű.
Legnagyobb vízszintes kiterjedése 8,5 m, legnagyobb függőleges kiterjedése 1,3 m. A le
irt mértékig feldolgoztuk, térképét elkészítettük. A későbbiekben esetleg őslénytani 
vizsgálata lenne érdekes.

/Szolga Ferenc/

Bodajki Qaja-völgy 4. sz. barlangja /G.4./
/ a 4421 "Isztimér" barlangkateszteri terület "Gaja-szurdok" részterülethez/
Előzmények: a fenti elnevezéssel közöltük a csoportunk által 1977-ben készitett katasz
terben egy M 1:50 méterarányú térképet, melyet Pék József rajzolt 1971. szept. 5-én kelt 
dátummal, "Bodajk 4.sz. üreg" megjelöléssel.
Kataszterezés során akkor azonosítani nem tudtuk, csak 1978-ban. Valoezinü, hogy a tér
kép tájolás hibás, igy az üreg azonos a mo3t leirt barlanggal. Ezt támasztja alá az a
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tény is, hogy a csillaggal jelölt 2. sz., valamint a 3. az. /1977-ben még azonositatlan/ 
barlangok is a közelében vannak, igy egyazon napon kerültek bejárásra, felmérésre. Fejér 
megyében, móri járásban, Bodajk területén fekszik. Megtalálható a malomtól K-DK—i irány
ban kb. 380 m-re, kb. 180 m tengerszint feletti magasságban.
A 3. sz. barlang útvonalán, az időszakos vizmosás kb. harmadrészén, a Gaja felett 2o m 
relativ magasságban, közvetlenül a vizmosás jobb oldalán kb. 4 m-re. Bejárata a meredek 
oldalban nyilik, a vízmosásra néz. Száraz, lapos, vízszintes sziklaeresz jellegű üreg, 
alja kifelé lejt. Bezáró kőzete móri fődolomit, dőlése 315°/26°. Kitöltése főleg kőzet- 
törmelék, kevés szerves talaj. Kifagyással, kis mértékben utólagos oldódással keletke
zett. Egyetlen kis lapos üregből áll, melynek bal oldali része kődarabokkal eltömődve 
kivezet a felszínre. Mennyezetén több helyen kisebb borsókövek figyelhetők meg, az üreg 
végében pedig oldási nyomok, szenilis kis csepkőlefolyás, apró cseppkőmaradványok, al- 
gásodott kérgeződés. Mivel kifelé lejt, kitöltése vékony, de felszinén több apró csont 
látható.

Meg tudja mutatni:
Szolga Ferenc, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 38. 

Jelentéktelen üreg. Legnagyobb vízszintes kiterjedése: 2,5 m, legnagyobb magassága:
/ a bejáratnál/ 1,1 m.
Jelen mértékig feldolgoztuk, térképét elkészítettük, további kutatásra érdemtelen.

/Szolga Ferenc/

Bodajki Gaja-völgy 11. sz. barlangja /G.ll./ "Kőlik"
/А 4421 "Isztimér" barlangkatesztéri terület "Gaja-szurdok" részterülethez/
Irodalmi előzmények: Kőlik néven emliti Dr Darnay-Dornyai Béla /Bakony útikalauz 1957/, 
ill. Dr Bertalan Károly 1977-ben szóban is említette "Ablakos-barlang" megjelöléssel a 
Szeles-árokban.
A 11. számmal szerepel azonositatlan üregként csoportunk 1977-ben készített kataszteré
ben. Fejér megyében, móri járásban, Fehérvárésurgó határában fekszik.
Megtalálható a Szeles-árok D-i mellékvölgyének elején, Zseriszállástól K-DK-i irányban 
8oo m-re, kb. 195 m tengerszint feletti magasságban.
A Szeles-ároknak a Gaja-völgybe torkollásától indulunk. A Gaján egy büszü vezet át, 
majd a réti szántón áthaladva loo m után földúthoz érünk. Ezt keresztezve tovább hala
dunk Szeles-árokban, és 36o m után sziklakapuhoz érünk, mely után balról mellékvölgy 
csatlakozik be. Ezen 4o m-t haladva, ennek bal oldalában, a talp felett 8 m magasan ta
láljuk. Bejárata a sziklatömbben nyilik, Ny-ra a völgyre néz, felette fenyőfák nőnek.
A sziklatömböt balról megkerülve találjuk az "ablakot",, mely járhatatlan szelvényű ferde 
hasadékként vezet a barlangba. Bezáró kőzete nóri fődolomit, dőlése 332°/25°. A barlang 
egy száraz tektonikus, sziklaodu jellegű üreg, mely három nagyobb és kettő kisebb közel 
függőleges hasadék találkozási helyén jött létre aprózódással, kifagyással. A repedések 
mentén kevés karfiolszerü hidegvizes borsókő csoportot és apróbb borsóköveket lehet meg
figyelni. Alja kőzet, felásható területe nincsen. Több fajta pókot és bolhákat figyel
tünk meg. Feltehetően régen ismert, kataszterbe 1978-ban vettük.

Meg tudja mutatni:
Szolga Ferenc, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 38.

Helyi jelentőségű barlang, eső elleni beállónak, 1-2 embernek bivakolásra alkalmas. Leg
nagyobb járható vizszintes kiterjedése: 4,5 m, legnagyobb magassága: 2,1 m.
A barlangot felmértük, térképét elkészítettük, további kutatásra nem javasoljuk.

/Gzolga Ferenc/
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Bodajki Gaja-völgy 12. sz. barlang /0.12./
irodalomban eddig nem szerepelt. Fejér megyében, móri járásban, Bodajk község közigazga
tási területén található.
A malomtól К-re 35o m-re, 161 m-es magassági ponttól É-ra 12o m-re, a Gaja szintje felett 
kb. 3o m-re, 19o m tengerszint feletti magasságban.
A malom után kb. 25o m-re a patak erőteljesen jobbra kanyarodik, ahol balról meredek, 
időszakos vizfolyás fut le a völgyoldalból. Ezen felfelé haladva kb. 3o m relativ magas
ságban, ennek jobb oldalán találjuk kb. lo m-re oldalra.
Bejárata sziklatömb eresze alatt nyilik, alacsony, boltives, előtte törmelékhányó bokor
ral. Vízszintes aljú, sziklaodu jellegű üreg. Bezáró kőzete erősen töredezett, triász 
vastagpados dolomit, melynek települése 353°/31°.
Kitöltése kőtörmelék, néhány nagyobb kő, - alatta friss tüzelési nyomok, avar és kevés 
humusz. A kitöltés valószinüleg bolygatott, az üreg nagy része mesterséges feltárással 
vált járhatóvá. Ásatásra alkalmas területe nincsen. Kifagyással, málással keletkezett. 
Alapvetően egy kerek alaprajzú, alacsony üregből áll, melynek jobb oldalán kettő, - ré
tegeik mentén keletkezett, kis oldalfülke található. Ezek felsd végében néhány szenilis, 
4-5 cm-es függőcseppkő, ill. caeppkőkérgeződés van. Az Üreg mennyezetén kevés hidegvi- 
zi borsókő látható. A falak nagy részét zöld alga boritja. Valószinüleg régen ismert ü- 
reg, kataszterbe 1978. szeptember 26-án vettük.
Bivakolásra alkalmas, jelentéktelen üreg. Legnagyobb vízszintes kiterjedése 3,5 m, magas
sága 1,2 m.
További kutatásra érdemtelen

/Szolga Ferenc/

Bodajki Gaja-völgy 13. sz. barlangja /G.13./
/А 4421 "Isztimér” barlangkateszteri terület "Gaja-szurdok" részterülethez/
Irodalomban eddig nem szerepelt.
Fejér megyében, móri járásban, Bodajk területén található. A Malomcsárdától K-DK irány
ban 46o m-re, a völgy K-i oldalában, kb. 21o m tengerszint feletti magasságban.
A 12. sz. barlang útvonalán az időszakos vízmosásban tovább haladva kissé magasabban, a 
vízmosástól jobbra kb. jo m-re a völgytalp felett kb. 5o m relativ magasságban található. 
Bejárata alig észrevehetően a lejtős oldalból, jellegtelen helyen nyilik, /előtte kis 
cserje nő/. A barlang egy kerek alaprajzú, fiatal, száraz sziklaodu. Bezáró kőzete nóri 
fődolomit, erősen össztört, dőlése 338°/32°. Kitöltése dolomitmurva és kettő nagy méretű 
kő, néhány elszáradt vastag gyökér, faágak.
Kifagyással, málással keletkezett, melyet a kőzetminőség segített. Ásatásra alkalmatlan. 
Valószinü eddig ismeretlen üreg, szűk bejárati nyilasát terepbejárás során bontottuk ki 
1978-ban.

Meg tudja mutatni:
Szolga Ferenc, b044 Kincsesbánya, Kincsesi út 38. 

Jelentéktelen üreg. Legnagyobb vízszintes kiterjedése 2,5 m, magassága 1,2 m. 
Felmértük, térképét elkészítettük, további kutatásra nem érdemes.

/Szolga Ferenc/

Bodajki Gaja-völg.y 14. sz. barlangja /G.14./
/А 4421 "Isztimér" barlangkateszteri terület "Gaja-szurdok" részterülethez/
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Várvölgy 10 sz. barlang  / V 10/

FE LM É R TE  ÉS SZERKESZTETTE S ZA R K A  GYULA
1978.11. 21

^
 

/A
S

'
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Bodajki Gajavölgy 3 sz. b a rla n g ja  / G 3 /

E E'

F E LM É R TÉ K - S Z O L G A  F

W I D E R M A N N  P 

1978 TV



44

Bodajki Gajavölgy A sz barlangja / G А/

Alaprajz^

Szelvény-

W I D E R M A N N  P 

1978 11

F E L M É R T É K  S Z O L G A  F
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Bodajki Gajavőlgy 11. sz. b a rla n g ja  /G 11/

Szelvények:

FE LM É RTE K  SZOLGA F

W ID E R M A N N  P

1976 11
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Bodajki Gajavölgy 12.sz. b a rla n g  /G  1 2 /

Szelvények:

A A

W IO ERM AN N T 

1970. 10.

F E L M E R T É K  S Z O L G A  F
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Bodajki Gajavölgy 13 .sz. b a rla n g ja  10 13/

0 1 2 3 m
—J

A lap ra jz:

FE LM ÉR TÉK '. S Z O L G A  F

W I D E R M A N N  P 

1378 11.
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Bodajkf G a javö lgy  H  sz b a rla n g ja  /G К /

А А' в В'



-  49 -

Irodalomban eddig nem ezerepeit.
Fejér megyében, móri járásban, Bodajk területén fekszik. Megtalálható az Ádámfától K-Dk- 
re 12o m-re, kb. 18o m tengerszint feletti magasságban.
Az Ádámfától követjük a Gaja folyását kb. 80 m-t lefelé, majd balra felkapaszkodunk a me
redek oldalon, kb. 2o m relativ magasságba, ahol a sziklaperem alatt kb. 6 m-rel kis 
sziklafal tövében nyilik. Bejárata nehezén vehető észre, befelé lejt, a Gajára néz. Kő- 
zetahyags pados nóri fődolomit, dőlése 324°/390«
Főleg vizszintes kiterjedésű lapos kuszójárat. Ásványos kiválásai nincsenek. Kitöltése 
sok kőzettörmelék, humusz, kevés agyag. A barlang elsődlegesen tektonikával, majd kifa
gyással keletkezett. Alapformáiban a tektonikai irányok felismerhetők, falai viszonylag 
simák, formái lekerekitettek. Ásatásra alkalmas felülete kb. 3 m2, bár néhol vékonynak 
néz ki. Felületén igen sok apróemlős csont figyelhető meg /recensnek tűnő?/, valamint 
friss hulladékok /üvegcserepek", PVC zacskó, stb./. Sokféle lepkét, feltűnően sok szú
nyogot, néhány csigát, pókot, legyet találtunk benne.
Valőszinü régen ismert. Csöpörtünk 1978-ban vette kataszterbe, /Kovács János, 8o53 
Bodajk, Somogyi ,u. 34./ útmutatása alapján.
Megtalálását könnyiti, hogy felette közvetlen a sziklaperem szélén TESZ pihenőpad talál
ható /vasVázas, felirata: MÁV ELŐRE 1968./

Meg tudja mutatni:
Szolga Ferenc, 8044 Kincsesbánya, Kincses! út 38.

Helyi jelentőségű barlang. Legnagyobb vizszintes kiterjedése: 8 m, legnagyobb magassága: 
1,7 m.
Az üreget felmértük, térképét elkészítettük. Továbbiakban kitöltését alaposabb vizsgá
latra javasoljuk.

/Szolga Ferenc/

Az Évkönyv még az alábbi Cikkeket tartalmazza:

Sszterhás István: Pro memóriám '
Szolga Ferenc: Csoportélet
Szolga Ferenc: Kutatóház korszerüsités, fejlesztés 
Eszterhás István: Andaka-expedició

Padola-barlang alaprajza és hosszmetszete M=l:1000 
Kérpát József: Karsztmorfológiai és szpeleológiai kutatásaink a Bujólikban 
Eszterhás István: Az Álba Regia-barlang állatvilágának vizsgálata 
Dr Kordos László: Jelentés csontmaradványokról.<
Szolga Ferenc: Karsztviz adatok, titrálások és kőzetvizsgálatok eredményei 
Matók Zoltán: A barlangi fotózásról általában 
Gönczöl Imre: Vakuszinkronozó 
Zentai Ferenc: Speleo magnetizőr
Kárpát József: Az Álba Regia-barlang szpeleomorfológiai térképének terve

Az Álba Regia-barlang Felfedező-ágának szpeleomorfológiai térképe M=l:200 
Szolga Ferenc: Jövő évi terveink 
Szolga Ferenc : Zárszó
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A Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport 1978. évi .jelentése 
/Dr Veress Márton/

1. Kutatómunka:
1.1. A Hárskuti-fennsik kutatása:
1.1.1. Néhány víznyelő földtanának vizsgálata /Futó J. nyomán/
Feltűnő a tölcsérek viszonylagos kavicsgazdagsága. A kavicsok méretei alapján a tölcsé
rekbe, ha csak rövid ideig is, intenziv vizbefolyásokat kell feltételeznünk. Részlete
sebben két víznyelő barlangot irtunk le.
A Gy-3-аз /Gyenespusztai/ vizn.yelő-barlang:
A veszprémi barlangkutató csoport bontotta ki /Markó L. 196o, Jakuca L.-Kesaler H. 1962./, 
korábban főleg morfológiai szempontból jellemeztük /Veress M. 1977. II./.
Bezáró kőzete repedezett, repedések mentén 2-3 mm-es oldások. Függőleges aknájából két 
nagy repedés nyilik, /szélességük 15 cm, hosszuk több mint 3 méter/. A felső 3,5 m-es 
mélységben képződött, 145°-os irányban, az alsó hat méteres mélységben, 225°-os irányban, 
valószínűleg törésvonal mentén alakultak ki.
Kitöltés a függőleges akna teremmé szélesedő alján /5,4 m-es mélységben/ említhető. Anya
ga barna erdei talaj, ebben 3-3o cm-es átmérőjű kavics és görgeteg található, melynek 
anyaga kvarc és.kissé metamorf palás homokkő, vasas-mangános átitatódással.
Cholnoky Jenő /H-1-ез nyelő/ viznyelő-barlang:
A nyelő sziklafala triász korú mészkő, melynek szine ookersárga, világossárga, fehér, 
vörös és rózsaszín. Litoklázi sokkal sűrűn átjárt és ezek mentén oldott a kőzet. A szik
lafal dőlése nem egyforma, aminek az oldódást követő megbillenések az okozói. A keleti 
sziklafal rétegsora jól kivehető, itt a kőzet lefelé világosodik. Alul már fehér, ebben 
a fehér dachsteini mészkőhöz hasonlító kőzetben folytatódik a feltárt barlang jelenleg 
ismert szakasza. A nyugati sziklafalon egy méteres hosszúságban, vízszintesen három szin- 
lősor húzódik. Mélységük 1-2 cm. A szinlősor egyik végén kis járat nyilik a sziklafalba, 
másik végén o,5-l mm-es vastagságú egymásra rakódott kalcitlemezek alkotnak vékony réte
get. A szinlősor kialakulása a következő lehetett: a szinlősor hajdani vízelvezető já
ratok elpusztulásával képződött, az itt áramló vizből váltak ki a kalcitlemezek.
A sziklafalon több, 5-15 cm széles repedés látható. Irányuk: 2°-182°, 134°-314°. 
Feltételezhetően a bejárati sziklafalak is egy-egy repedés irányát mutatják. A falak i- 
ránya: 142°-322°, 123°-303°.
A kitöltő kőzet leírására a feltárás tárgyalásánál térünk ki.
1*1*2. Morfológiai vizsgálatok: /karsztmorfológiai megfigyelések, karsztmorfológiai té- 
képezés és fotózás/
Megfigyelések a Klein-pusztai völgy vizgyü.itő területén:
Az itt végzett ilyen vonatkozású munka az előző évi folytatásaként /Veress M. 1977. II./ 
annak pontosítását és továbbfejlesztését jelentette.
U.iabb karsztmorfológiai adatok gyűjtése:
Dz olyan nehezen észrevehető kisebb beroskadások számbavételére és térképi elhelyezésé
re vonatkozott, melyek figyelmünket eddig elkerülték.
A kisebb beroskadások, amelyek jelenlegi állapotukban a dolinák ismérveit mutatják, igy 
a továbbiakban dolináknak is nevezzük ezeket, morfológiai szempontból kétféle területen 

lennek meg. Víznyelők környezetében lefolyástalan tönkmaradványokon /Combás tanyától 
délre/, továbbá száraz, lefolyástalan völgyeken. Ilyenek a Klein-pusztai völgy egyes sza
kaszai, a K-l-es víznyelő völgyének inaktiv szakasza, továbbá ilyen jellegűek az öreg- 
íolyás völgyében egyes részek. Általában nem egyesével, de sohasem túl nagy számban for
dulnak elő. 1
A dolinák elhelyezkedése arra utalhat, hogy a lösszel boritott felszíneken képződésük 
egyik feltétele /ez más karsztos mélyedésekre is vonatkozik/ a koncentrált vizbeszivár-
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gás. Ez alatt kisebb-nygyobb területről lassan összefolyó és felgyülemlő vizeket értünk.
A Klein-pusztát hordozó magaslaton, ahol a mészícő a felszínre bukkan, a dolina képződés 
anélkül is megindult.
Mivel a lefolyástalan száraz völgyek talpán is koncentrált vizbeszivárgás megy végbe, a 
völgyek karsztosodása nem pusztán viznyelőképződésre szorítkozik, illetve utóbbinak is 
feltétele ez a folyamat, különösen a lefejeződési pontokon túl dolinásodnak a völgyek, 
itt széles, lapos, összetett, eróziós-karsztos képződményekké alakulnak. Mig a lefékező
déstől innen eróziósán fejlődnek. Ennek jó példája a K-l-es víznyelő völgye. Bonyolul
tabb a helyzet a Klein-pusztai völgy esetében. Itt víznyelők két helyen is kifejlődtek a 
völgyben. A két víznyelő csoport között egyidejű eróziós és karsztos fejlődésre lehet 
számítani.
Nyelők működése:
Február hónapban a fennsíkra lehullott hó gyorsan elolvadt, majd az olvadékvizek megfagy
tak. így 1978. o2. 19-én a felületi jégpáncél alapján tanulmányozhatóvá vált a víznye
lők működése. Beigazolódott a korábbi feltételezés /Veress M . 1977- II./, hogy a Klein- 
pusztai völgy vízgyűjtő terület nyelőinek többsége az olvadékvizeket zömmel felületi le
folyás formájában kapja. A nyelők környékét ugyanis jég borította.
A Klein-püsztai völgy nyelői vizüket elsősorban északról kapták, tehát a szántóföldi mű
velésnek kitett területről.
Megkülönböztetett gonddal tanulmányoztuk a G-9-es, a K-2-es, és a K-5-as nyelők működé
sének nyomait. Korábbi feltevésünk itt is igazolódni látszik. A C-9-еэ nyeld völgyének 
vizei részben a nyelő mellett elfolyva a Klein-pusztai völgybe áramolva a K-2-es nyelőbe 
ömlenek. A Klein-pusztai völgybe került viz itt is felületileg áramlik, azonkívül - leg
alábbis a jég tanúsága szerint - mér csak a nyelők irányába folyik, tehát nem e völgy 
eredeti esése irányába. Itt a völgy még hóolvadáskor is lefolyástalan. Az egyes nyelő
tölcsérek belseje /К-2, К-5/ hóval szinültig kitöltött volt. Nyilván a szélnek kitett 
víznyelők esetében egyrészt plusz hőmennyiséggel másrészt a szél által összehordott hó 
miatt valóságos "tölcséri árvízzel" kell számolni. A K-2-es nyelő hókitöltésében az ol
vadás miatt a tölcsérek aljában képződő kis beroskadásokhoz hasonló felület képződött.
Ez megerősíti azt az elképzelésünket /Уегезз M. 1977 II./, hogy a nyelők kisebb beroska- 
dási tölcséreik alóli különböző jellegű agyagelszóllitásokkal állanak kapcsolatban.
1973. 08. lo-én és lo-ről 11-re virradó éjszaka a Hárskúti-fenneikon is jelentős mennyi
ségű /több mint 3o mm/ csapadék hullott. 11-én délután a Klein-pusztai völgyben végzett 
terepbejárás azt mutatta, a nyelők nyeltek a csapadékhullás alatt, ill. azt követően mű
ködésűk azonban a délutáni terepbejárás idejére már szünetelt. Itt jegyezzük meg a K-l- 
es nyelő a csapadékos időszak alatt sem nyelt.
Összefoglalás: -
A nyelőket elsősorban a hóolvadásokból származó vizek működtetik, mivel ekkor a talaj 
még fagyott. Nyáron csak a legintenzivebb csapadékhullás idéz elő rövid idejű működést. 
Mindebből az következik, hogy a letakart elsősorban löszös felszíneken a karsztos fejlő
dés nyáron inkább felületi korróziós, télen kevésbé felületi és eróziós. Ezt az eróziós 
fejlődést azonban fékezheti az, hogy ilyenkor a felszín anyagai a fagy miatt kevésbé 
ír zgathatók.
A tápláló terület - legalábbis a Klein-pusztai völgy esetében - elsősorban az emberi meg
művelés alatt álló felszín. Innen a lefolyás mértéke télen azért is jelentősebb, mert a 
szántóföldi területen ezen időszakban semmiféle növényzet nincs.
A szél által a tölcsérekbe szállított hó eredményeként egyes nyelők vízgyűjtője ideig
lenesen megnőhet, másrészt az ilyen nyelők működése intenzivebbé válik hóolvadáskor,
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mint ez várható lenne.
Ha az emberi beavatkozás a nyelőtölcsér növényzetének kiirtásában is jelentkezik, a szél 
fokozódó viznyelőmüködésének befolyásolásával kell számolni.
A K-l-es viznyelő éa közvetlen környékének tanulmányozása:
A K-l-ea víznyelőre vonatkozó adatokat /Markó L. i9 6 0./ ismertette először. 1977* évi 
jelentésünkben /Veress M. 1977-11./ rámutattunk az itt végbemenő lefejeződésre, amelynek 
eredményeként a lefejeződésen túli völgy szakasz inaktivvá vált, ill. a hajdani vizfolyás 
völgyében egy újabb völgy képződött. Leirtuk azt is hogy a vizfolyás elgátolása miatt a 
völgyben és a tölcsérben a hidrográfiai viszonyok módosultak.
A nyelőtölcsér tanulmányozásánál feltűnt, hogy alja egyenetlen. Ennek okát korábban az 
itt végzett feltárási kisérletben /Markó L. i960./ véltük megtalálni. Ezt az álláspontot 
azonban módositani kellett, mivel Hidasi Györgyné biológus,aki a nyelőtölcsérek növény
zetét tanulmányozta, ennek ÉK-i oldalán olyan fára figyelt fel, melynek a kitöltés a tör
zsét elboritóttá, a felszin fölé csak a lombkoronája emelkedett.
Ezt követően részletesen megvizsgáltuk a tölcsért, kiderült az ÉK-i oldal lankás, és 
minden átmenet nélkül megy át a hajdani völgy talpba.
Az elmondottak alapján az eseményeket a következőképpen rekonstruálhatjuk. A nyelőben a 
szántóföldes hajdani völgytalpról jelentős mennyiségű anyag szakadt, ill. csúszott be.
E helyen éppen csak utalun arra, hogy a hazai geomorfológiai irodalomban /Pécsi M . 1961, 
1968./ sokféle gravitációs jellegű anyagmozgást ismert, továbbá arra, hogy Szabó P.Z. 
/Jakucs L.-Kessler H. 1962./ is leirt ilyen jellegű folyamatokat a Mecsek hegység karsz
tos mélyedéseinél.
Az anyagnak a tölcsérbe kerülése nem csak a riyelő pereméről történt, mivel az emlitett fa 
a nyelő oldaléban van és ennek ellenére üledék takarja el a törzsét. A nyelőbe került a- 
nyag elérte, vagy megközelítette annak átellenes oldalát. Ennek eredményeként az igy ki
alakult földnyelv a vizfolyás medrét az átellenes oldal felé kényszeritette, valamint 
arra, hogy az erősen feltöltött tölcsér aljában bevágódjon.

A földnyelv anyaga egyrészt omlással / közvetlenül a nyelő peremé
ről/ másrészt csúszással /távolabbról/ kerülhetett a tölcsérbe.
A tömegmozgásoknak közvetlen előidézője a tölcsér aljának ismételt, gyors beszakadozása 
lehetett. A tölcsér mélyülését a már emlitett fa is bizohyitja, mivel lombkoronájának 
felső sikja jóval alacsonyabban van mint a tölcsér átellenes oldalán lévő többi fa lomb- 
koronájának felső sikja.
Már korábban utaltunk arra, hogy a tölcsérhez vezető völgyet lezárták. A lezárás alatt 
átfolyó viz igy üledéket nem szállit. Talán lehetséges lesz kideríteni a lezárás idejét. 
Ugyanis ekkor bebizonyosodott: a nyelőbe kerülő üledék nélküli viz, a tölcsér alól jelen
tősebb mennyiségű anyagot képes elszállítani, amely a tölcsér aljának gyors, ismételt 
lezökkenéseihez vezet. Enólkül is azonban valószínű, hogy az emberi tevékenység előse
gítette a tölcsér aljának intenzív kitöltődését. A szántóföldi művelés egyrészt lazábbá 
tette a talajt, másrészt az év egy részében növénytelenné tette itt a falszint.
A szóbanforgó fa becsült kora alapján a tölcsér ezen tömegmozgásai aligha lehetnek 5o 
évnél idősebbek.
Összefoglalás:
A falubeliektől tudjuk, szántásnál a ló gyakran lesüllyed a tölcsér közelében. Ez, továb
bá az a tény, hogy az inaktiv völgytalpon fiatal beroskadások figyelhetők meg arra utal, 
hogy a karsztosodás a K-l-es nyelőtől a Klein-puszta irányában növekvő területen és ta
lán növekvő intenzitással folyik.
K-1-ез nyelő környéke fejlődésének fő mozzanatai a következők:

- a völgy vízfolyása a K-l-es nyelőnél lefejeződik, ezen túl a völgy inaktivvá válik,
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- a lefejeződést követően a nyelőn innen, ennek kialakulása miatt a völgy teraszosodik,
- a völgy inaktiv részén beroskadások kéződnek,
- a völgy lezárása miatt a nyelő intenziv mélyülése kezdődik,
- a szántóföldi művelés hatására a nyelők közvetlen környékéről, mely egyébként karszto

sán kezd fejlődni, anyagok kerülnek a tölcsérbe tömegmozgással,
- a völgy vízfolyása a tölcsérbe került anyagokat a mélybe szállitja,
Főleg az itteni megfigyelések alapján, de más helyek tanulmányozása is azt bizonyltja, 
hogy a.fennsik egyes részeinek karsztos fejlődése napjainkban kezdődő és intenziv folya
mat. Az ember változatos módon befolyásolja, sőt talán el is indíthatja ezeket a folyama
tokat.
Más nyelőtölcsérekbe is feltehetően anyagok, főleg lösz kerül tömegmozgással. Ez még to
vábbi tanulmányozást igényel. Továbbá annak mérlegelése is, hogy az ilyen folyamatokat 
kizárólag természeti okok vagy kombináltan természeti okok és emberi beavatkozás váltja- 
e ki?
A löszős területek és a "fiók" mélyedéssel rendelkező nyelők elterjedésének nagyfokú 
egybeesése, valamint a mélyedések falának löszös anyaga egyrész lösz, lösz és talajok, 
ill. lösz-szerű anyagok tömegmozgása mellett szól. Ebből viszont az következik, hogy ki
alakulásuk a már leirt módon történik /Veress M. 1977. II./:
a beáramlott anyag alól az állandó elszállítás következtében fellépő anyaghiány miatt a 
tölcsérek alján beroskadással kisebb tölcsérek alakultak ki.
Nagy valószinüséggel a löszös környezetű nyelők anyagforgalma az alábbiak szerint törté
nik :
- a nyelő mélyül, ill. szélesedik /erózió és korrózió ebben együttesen szerepet játszik/,
- ennek hatására löszös anyagok kerülnek a tölcsérbe tömegmozgással,
- a befolyó vizek, mivel többnyire üledék nélkül érkeznek, a tölcsérbe a fenti módon ke

rült anyagokat szállitják a mélybe /ilyenkor az eredeti tölcsér aljzat fejlődése lefé
keződik/.

Miután a tölcsérbe került anyag mennyisége lecsökkent, a folyamat megismétlődik. Ennek 
megfelelően a nyelők fejlődésének aktivitása ingadozásait /Veress M . 1977. II./ a koráb
ban feltételezett szakaszos emelkedés inkább csak közvetve befolyásolja.
Korábban utaltunk a hidrográfia sajátos változásaira a nyári és téli félévben. Ez a nye
lőknél úgy jelentkezhet, hogy a nyári félévben nagyobb a valószinüsége a nyelők karsztos 
fejlődésének é3 anyagokkal való kitöltésének, mig a téli félévben a nyelő eróziós mélyü
lésének és a tömegmozgásos anyagok mélybeszállitódásának.
Kiegészítő megjegyzések az Öregfol.yáa jobbparti vizgyü.itö területének karsztmorfológiá
jához /II. táblázat/
A területek karsztobjektumai egy ÉNy-BK-i irányú nyelősor. A nyelősor délebbi tagjai az 
Öregfolyás völgyoldalában /1. ábra/, északabbi tagjai az Égett-hegy tönkfelszín maradvá
nyán sorakoznak, vizüket csekély, o,171 km2-es nagyságú területről kapják.
A Hu-5 nyelő összekapcsolja, ill. elválasztja ezt a nyelősort, mely az Öregfolyással 
párhuzamosan ÉNy-i irányban képződött. A Hu-1 és a Hu-5-ös nyelők közötti sor Ny-i irány
ban iveit, a Hu-6/b és a Hu-8-as nyelők közötti sor által kialakított vonal ellenkező 
irányban görbült. Mégis itt egyetlen törés vagy inkább törési rendszerrel állhatunk 
szemben. Valószinüleg az sem véletlen, hogy a nyelősor vízgyűjtője egy £Ny-DK-i irányú 
sávba esik. Tehát nem egyszerűen törésvonalas preformáltSággal állunk szemben, hanem egy 
törésrendszer által kialakított zóna karsztos továbbfejlődésével. Ezt az is alátámaszt
ja, hogy a Hu 5-ös nyelőt magábafoglaló karsztos mélyedés ebben az irányban megnyúlt.
Ennek a zónának ÉK és DK-i vége eltérően fejlődik, mivel a Hu-5-ös nyelőtől délre az Ö



regfolyás lankás völgyoldalán, ettől északra a hajdani tönkfelszín maradványán képződtek 
a nyelők.
A Hu-5-ös nyelőtől délre a tölcsérek kevésbé megnyúltak, mig az északabbi nyelők jobban. 
Az előző csoport tagjai vizüket felületileg, az utóbbiak vonalasén kapják.
Korábban a Hu-1, -2, -3, és -4. nyelőket inaktívként irtuk le /Veress M. 1977. IX./» 
működésűk megfigyelése alapján azonban ennek ellenkezőjéről bizonyosodtunk meg.
A nyelősor által kialakított zóna ÉNy-i és DK-i irányban fejlődik. ÉNy-on a Hu-8-as nye
lő szemlátomást igen fiatal képződmény, mig DK-en egy forrás vize szemmel alig felismer
hető kisebb beroskadás előtt szivárog el. Természetesen a Hu-8-аз nyelő fennsikperemi 
helyzete miatt a nyelősor fejlődése ÉNy-i irányban lehatárolt.
Mindkét objektum egyébként rendhagyó adatokat szolgáltat a karsztos terület fejlődésé
ről. A Hu-8-as nyelőhöz a fennsik peremének egyik eróziós völgyéből egy meder harapódzott 
hátra. Amikor a nyelő medréből vizet kap, ennek egy részét valószínűleg nem tudja a mély
be vezetni és ez az említett mederben a felszínen folyik le. A fennsik átmeneti állapo
tát mutatja a felszíni és térbeli hidrográfia között az, hogy egyetlen helyen felszíni 
és mélységi vízelvezetés történik. A nyelő fennsikperemi helyzete ellentmond annak, hogy 
a visszavágódó meder előbb alakult volna ki, mint a nyelőtölcsér.
A másik említett helyen a nyelők kialakulásához kapturfc információt. így ugyanis az elszi
várgó viz koncentrált oldást végezhet néhány méteres távolságon belül, mely a felszín 
kezdetleges beroskadásához vezet. Később a felszíni vízfolyás medrében összegyűlő vizek 
sem tudnak tovább folyni.
A Hu-5-ös és a Hu-7-ез víznyelők egy-egy nagyobb mélyedésben foglalnak helyet. Az utóbbi 
nyelő esetében azonban ez a mélyedés ÉNy-i irányban nyitott. Jelenleg nem eldönthető, 
hogy egy korábbi karsztos mélyedés ÉNy-ról eróziós hátravágódás által nyitottá vált, 
majd ezt követően ennek vízfolyása lefejeződött a Hu-7-es nyelőnél?
A megfigyelések szerin a Hu-7-es és a Hu-5-ös nyelők aktivitásának kezdete a legkorábbi.
A Hu-8-as nyelőt leszámítva, ezektől a nyelők aktivitása a morfológiai adatok szerint 

DK-i irányba tolódott el és tolódik el.
A Klein-pusztai völgy vízgyűjtő terület nyelőinek morfológiájához képest /Veress M . 1977.
II./ újabb forma a Hu-6/a nyelőnél tapasztalt görbült alaprajz, továbbá a Hu-7-es nyelő 
kettős tölcsére.
Figyelemreméltó, ha meghosszabbítjuk a nyelősor által adott képzeletbeli egyenest DK-i 
irányba, azt tapasztaljuk, hogy az Öregfolyás völgyét Klein-puszta környékén metszi. Ez 
azért érdekes, mert a Klein-pusztát magába foglaló magaslat földtanilag összetett /lásd 
a terület földtani térképét/, itt volt a legerőteljesebb a felszín lepusztulása, ide ve
zetnek azok a völgyek /Klein-pusztai völgy, K-l-es víznyelő völgye/, melyek a lefolyás- 
talanságukkal és karsztos fejlődésükkel tűnnek ki.
A H-1-ез víznyelő környékének karsztmorfológiája
A cim alatt egyrészt a H-l-es nyelőtől ÉK-re eső lapos mélyedést, mely magába foglalja a 
H-l-es nyelőt. Az előbbi kréta, az utóbbi triász mészkövön található, 
napos mélyedés:
a fennsik karsztos formáihoz sorolását az indokolja, hogy a mélyedés felszínén lévő kő
zet jóval fiatalabb korú környezeteinek kiemelkedő felszíni kőzeteinél. E forma részben 
.rsztos jellegét indokolni kívánjuk, mivel az Esztergáli-völgy irányában lefolyástalan- 

sága nem egyértelmű. Első pillantásra az Esztergáli-völgy folytatásának látszik. Valójá
ban nem, és ezt az alábbiak támasztják aló:
- ha az Esztergáli-völgy folytatása lenne, annak pliocén üledékei jelen lennének itt is 
/lásd a terület földtani térképét/,
- mint völgyfő szabályosan elkeskenyedne, de a tapasztalt tál alak eróziós vagy más nem
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karsztos eredete esetén sem következhetne az Esztergáli-völgy elkeskenyedő, tényleges 
völgyfője után,
- a vetődések, melyek ilyen helyzetet kialakíthatnak, csak feltételezettek,
- ezek a feltételezett vetődések nem fogják közre az emlitett kréta mészkövekből felépí
tett felszint,
- a felszini mélyedés és a kréta mészkő elterjedésének határa nem esik egybe,
- ahol a kréta kőzetek triász kőzetekbe mennek át, a felszin csak fokozatosan emelkedik.
A H-l-es víznyelőt magába foglaló beroakadáa-rend3zer:
Mintegy loox4o méteres területen ÉKDNy-i irányban helyezkedik el ez a nagy, alig észre
vehető beroskadás, mely összesen négy, egymástól elkülönülő kisebb beroskadást foglal 
magába. Ezek szintén a fenti irányban sorakoznak, sőt a legnagyobb H-l-ea nyelő egy olyan 
újabb beroskadást is magába foglal, mely az említettekkel egy vonalba esik. A mélyedések 
a fenti irányban megnyúltak. Az ÉK-i, mely vizét nyugat felől kapja, nem különül el éle
sen környezetétől.
A felszini képződményeknek ez a konfigurációja egyrészt kiemeli a tektonikai hatások és 
a karsztos fejlődés szoros kapcsolatát, másrészt a felszin alatti járatok ЕК-Шу-i irá
nyú tektonikai hatásra bekövetkező fejlődését valószínűsíti.
A H-l-es*viznyelő környékének fejlődéstörténeti vázlata:
- A pliocén végéig a pleisztocén elejéig az Esztergáli-völgy vizet kapott /lásd a terü
let földtani térképét/ a fennsíkról, ill. a fennsíkon keresztül. Ekkor ugyanis a fennsik 
mai formájában aligha létezhetett /Veress M . 1977. II./
- A pleisztocénben a fennsik kiemelkedésével az Esztergáli-völgy elvesztette korábbi víz
gyűjtőjének jelentős részét. Megoldandó probléma: ez együtt járt-e ÉNy-i irányból az Ö- 
regfolyás és Gerence vízgyűjtő területének folyamatos növekedésével, vagy ez a növekedés 
csak később következett-e be? Ha igen akkor esetleg az emelkedő fennsíkon egy korábbi, 
rövidebb szakaszban térbeli hidrográfia fejlődött.
- A H-l-es nyelőt összevetve más fennsiki nyelők fejlettségével, arra a következtetésre 
jutunk, hogy hajdani vízgyűjtő területe nagyobb volt a mainál. Ezért az emelkedő fennsí
kon kialakuló H-1-ез nyelő kialakulása után képződött az Esztergáli-völgy folytatását 
képező lapos, hosszanti mélyedés. Később a karsztos kőzeten csak lassan hátráló Eszter
gáli-völgy ezen mélyedésig vágódik vissza.
A karsztos formakincs csoportosítása a fennsíkon és ezek genetikai kapcsolatai /az 1977- 
78-as munka alapján/
Egyszerű karsztos forma:
Viznyelő: köralakú, 

hosszúkás, 
vakvölgyéé,

Nagy karsztos mélyedés:
karsztos, eróziós völgy /széles, lapos/, 
egyik irányba megnyúlt karsztos mélyedés,

Kisebb karsztos mélyedés:
nagyobb beroskadás víznyelővel /Hu-5, Gy-9/,
nagyobb beroskadás víznyelővel és kisebb beroskadásokkal /Н-1 környéke/, 
nagyobb beroskadás fejlődő eróziós völggyel /Esztergáli-völgy végénél/, 
karsztosodé völgy kisebb beroskadásokkal /Klein-pusztai völgy alsó szakasza/, 
karsztosodó völgy kisebb beroskadásokkal, esetleg nyelőkkel a völgyoldalakban 
/üregfolyás-völgye/,
karsztosodó völgy beroskadásokkal és nyelőkkel /К-1-es, és K-3-as környéke/,
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karsztosodó völgy karsztoaodó mellékvölgyekkel, ahol a fővölgy lassan érintke
zésbe kerül a völgyön kivüli nagyobb beroskadással /Klein-pusztai völgy/.

A vertikálisan, horizontálisan egymásra épülő karsztos formakincs a lefolyástalanná vá
ló fennsik /Veress M . 1977. II./ löszös helyein a koncentrált vizbeszivárgási helyeken 
képződik. A ksebb karsztos bemélyedések a folyamat első képviselői. Ezután, ha a fel
színi viszonyok intenziv, irányított vizbefolyásnak kedveznek, a folyamat a víznyelőkép
ződés /a karsztos mélyedés főleg eróziósán, intenziven mélyül/, ha nem akkor a nagy fel
színi beroskadások felé megy végbe /a felszin süllyedése kiterjedtebb, lassúbb és koró- 
ziós eredetű/. Függőleges és vízszintes irányú karsztos fejlődés egyidejűleg, ill. egy
mást váltva is végbemehet, ha erre a viszonyok kedvezőek. Viznyelő jelenléte elősegíthe
ti nagyobb karsztos mélyedés intenziv fejlődését, de fékezheti is. Ez a mindenkori fel
színi vízlefolyásoktól függ. Hasonlóképpen a nagy felszini karsztos bemélyedések is elő
segíthetik, ill. fékezhetik viznyelő, vagy víznyelők kialakulását.
1.1.5. Hidrológiai vizsgálatok
A ilyen vonatkozású munkák vizhozammérésre és forrásvizek vízkémiai vizsgálatára terjed
tek ki. Az előző az Öregfolyás vízhozamára, az utóbbi a fennsik számos forrásának vizs
gálatára vonatkozott.
Hidrológiai jellemzője a fennsiknak, hogy vizei ismételten elszivárognak a kavicstakarón, 
ill. a mészkövön, főleg annak karsztos szurdokaiban. így pl. a Kerteskői-szurdokban az 
elszivárgás nagy vizkor elérheti a loo liter/sec—ot /Brattán—Mohos—Zsuffa 1977/.
A fennsikon észlelt karsztvizszint kis mértékben 5*lo méterrel csökkent /lásd a kézirat- 
gyűjteményt a MÁFI Adattárában/, ez azonban nem éri el a hegységben máshol tapasztalt 
vizszintcsökkenést /Deák M. 1972. Láng S. 1975./ A fenti kézirat szerin a Hárskúti terü
let a főkarsztba tartozik, ennek általános rétegsora: felső triász fődolomit, dachsteini 
mészkő, alsó liász mészkő, looo méternél nagyobb vastagságban.
Öregfolyás vízhozamának vizsgálata
A vízfolyás völgyének felső szakaszán kívántunk vizhatározási adatokhoz jutni, ezért 
Klein-puszta magasságában mérőbukóval méréseket végeztünk. Sajnos különböző okok miatt 
a mérések kis számban és rövid ideig folytak.
Látható azonban, hogy a vízhozam a csapadékhullással mutat szoros kapcsolatot, továbbá 
valószínű, hogy a mérési ponttól feljebb eső völgyszakasz vízgyűjtőjéből a csapadék je
lentős része elfolyik.
Források vízkémiájának vizsgálata
1978-ban lo forrásnál történt szórvány, három forrásnál különböző ideig folyamatos 
/VI. 11. - VI. 16. között/ vízminta vétel. A források általában kis hozamúak /Veress M._ 
1977. II./, egyrészük kavicstakaró peremén fakad. A források esetében is szükséges a to
vábbi hosszabb idejű és gyakoribb vizvizsgálat. Itt jegyezzük meg, hogy az 1977-es víz
mintákat hosszantartó szárazság után, az 1978-as vízmintákat hóolvadást követően /szór
vány adatok/, ill. csapadékos időszak alatt /folyamatos adatok/ vettük.
A kapott adatokból az alábbiak olvashatók le:
- nincs éles különbség az úgynevezett kavicstakaró peremen /2. 5. 5. 6. 7. sz. források/ 
és a karsztos kőzeteken fakadó források /1. 8. 9. lo. 11. sz, források/ Ca és Mg 
mennyisége között a hóolvadási időszak után
- csapadékos időszak után /folyamatos megfigyelés/ úgy tűnik, hogy mindkét típusnál a 
Cs+  ̂ion mennyisége inkább csökken a Mg++ tartalom mennyisége nő,
- a karsztos kőzeteken fakadó f 'rrások Ca + tartalmának mennyisége egyenesen arányos a 
források tengerszint feletti magasságéval, a Mg++ tartalom mennyiség inkább fordított a- 
rányosságot mutat, ill. kevésbé szabályszerű,
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- a hasonló magasságú kavicstakaró peremen, ill. karsztos kőzeteken fakadó forrósok Ca+  ̂
és Mg++ tartalmának különbségei már tendencia jelleget mutatnak a Mg++ mennyiség javára,
- a sorozat észlelésénél feltűnő a Ca+i" és MgT+ tartalom mennyiségének erős ingadozása,
- végeredményben a vizsgált időszak csapadék maximumát követően a Mg+^ tartalom intenzi
ven emelkedik, majd csökken, a Ca++ tartalom alig változik /kivétel a 12. sz. forrás/,
- a Ca++ és a Mg++ tartalom viszonyában egyes forrásoknál a hányadosok értékei ingadoz
nak ugyan, de nem mutatnak eltérést a már emlitett két forrás csoport vonatkozásában. 
Kiderül, hogy hasonlóságok mellett eltérések is tapasztalhatók a Jakucs L. /1956./ által 
leirt úgynevezett "A" tipusű karsztviz vizének és ezen források vizének kémiája között. 
Összefoglalás
1. A kavicstakaró peremén fakadó források inkább száraz időszakban mutatnak eltérést a 
karsztos felszinen fakadó forrósokhoz képest. Ez arra utalhat, hogy egyes, főleg alacso
nyabban fakadó kavicstakaró peremi források csapadékos időszakban növekvő mértékben kap
nak vizet karsztos kőzetekből. Megjegyzendő, hogy a területen forditott irányú kapcsola
tot már korábban feltételeztek a kavicstakaró és a karsztos kőzetek között /Láng G. 1959./.
2. A fennsik peremén a karsztvizszint felett egymástól többé-kevésbé elkülönült karszt
vizek léteznek, melyek bezáró kőzetei változatosak és egymástól is elkülönülnek.
5. Az elkülönült karsztvizek minél alacsonyabb helyzetűek, annál inkább dolomitos rété- *
gekből kapják vizüket.
4. A karsztvizet tartalmazó üregek rendszeresen csak csapadékos időben ürülnek úgy, hogy 
hirtelen utánpótlás "kitolja" az üregek vizét.
A 3. és 4. pont alatt Írtak jó összhangban vannak azokkal az elképzelésekkel,.melyek sze
rint a Bakonyban a karsztosodási zóna 2oo-3oó méteres vastagságú /bzebényi L. 1973./. 
Továbbá azzal, hogy a fúrások során több, vizzel járt zónát harántoltak át, végül 3o5,5 
m-nél érték el a Hárskúttól DK-re, valószinüleg a főkarsztvizszintet /Nagy Gy. 1975./.
1.1.4. Klimatológiai vizsgálatok
1978-ban a fennsíkon a nyelőtölcsérek klimatológiájára vonatkozó méréseket végeztünk. 
Huzatvizsgálatok
Már 1977-ben /Veress M . 1977. II./ kísérletet tettünk a fennsik egyes járattal rendelke
ző nyelőinél a Fodor I. /1976./ által leirt módszer alkalmazására.
Azonban sem 0 C° alatti hőmérsékletnél, sem 0 C° feletti hőmérsékletnél nem sikerült hu
zatot észlelni azoknál a nyelőknél, ahol 1977. elején egy alkalommal sikerült. 1978. 
jun. 11-17. közötti hűvös időszakban ezért ilyen irányú mérést nem végeztünk. Valószínű 
csak akkor lesz lehetőség a jövőben huzat észlelésére, ha a felszíni hőmérséklet 25 C°- 
nál magasabb lesz.
Az 1978. febr. 19-én mért adatok szerint О C° alatt a két vizsgált nyelőtölcsér léghő
mérséklet szempontjából nem egyformán viselkedett. A K-l-es nyelőben magasabb hőmérsék
letet tapasztaltunk, mint a tölcséren kívül, a H-l-es nyelőnél ennek ellenkezőjét ész
leltük.
Jelenleg két magyarázatot is látunk erre a jelenségre, melyek közül a kevés adat birto
kában egyiket sem tudjuk elvetni:
a. / A K-1-ез nyelő tölcsérének meleg góca a felszín alá vezető járatból táplálkozott.
Eddigi tapasztalataink alapján azonban huzatra hajlamosnak a H-1-ез nyelőt ismertük.
b. / Az észlelés napjának délelőttjén a levegő hőmérséklete kissé, de csökkent. Mivel a 
K-l-es nyelő mélysége kisebb és kevésbé zárt, mint a H-l-es nyelő, az éjszakai lehűlés 
nem alakított ki az előző nyelő hideggócához hasonlót. E magyarázat ellen szól, hogy a 
K-1-ез nyelőben nappal nem csökkent a léghőmérséklet az általános lehűlésnek megfelelő
en. Amig a H-l-es nyelőben bekövetkezett, itt a léghőmérséklet állandó volt, sőt lo óra 
körül gyenge felmelegedés következett be.
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Eltérő alaprajzú nyelők klimatológiai vizasálata
Mivel a fennsík nyelőtölcsérei morfológiailag lényegében hosszúkás és kerek alaprajzú 
típusokba sorolhatók, ebbe a két típusba sorolható nyelők léghőmérsékletét kívántuk ösz- 
szehasonlitani. A nyelők mélységében, ami a feltételezett alak módosító hatásán túl még 
befolyásolhatja léghőmérsékletüket, nincs lényeges eltérés /4 , 0 ill. 4,5 méter a max. 
mélység/. Ugyanakkor a K-l-es nyelő 26 méterrel alacsonyabban helyezkedik el, és lényege
sen nagyobb területű, mint a G-5-ös nyelő tölcsére.
A vizsgálat során négy /G-5-ös/, ill. 5 /К-1-es/ hőmérőt helyeztünk el egymástól egyenlő 
távolságra a tölcsérek hosszabbik irányára merőlegesen. A kapott grafikonokból a követ
kezők olvashatók le:
- a nyelők különböző helyein mért léghőmérsékletek követik a felszín léghőmérsékletének 
változását,
- a G-5-ös nyelőben alacsonyabb a hőmérséklet, annak ellenére, hogy a K-l-es nyelőben az 
észlelés kezdetekor mindkét napon a hőmérséklet alacsonyabb volt,
- a G-5-ös nyelőben a különböző helyeken mért hőmérsékletek szóródása általában nagyobb 
volt, mint a K-l-es nyelőben. Óránként megvizsgálva az eltéréseket, mindkét nap délután 
/max. felmelegedés/ lesz rövid ideig a hőmérséklet szóródása a K-1-ез nyelőben. Továbbá 
a második napon egymástól elszigetelten háromszor.
Összefoglalás
A két nyelő klimatológiája alaprajzi tekintetben aligha hasonlítható össze fenntartás 
nélkül, mivel több más tekintetben is eltérnek egymástól /sajnos ilyen szempontból meg
felelő és elegendő számú objektum kiválasztása nehézségekbe ütközik/.
A K-1-ез nyelő nyitottsága és nagyobb mérete magyarázhatja lehűlését, ill. nagyobb lég- 
hőmérsékleti heterogenitását. Utóbbira lehet még magyarázat viszonylag homogén mélység
gyakorisága /kitöltött/, valamint nyitottsága.
1.1.5. Növénytani vizsgálatok
A növénytani vizsgálatok a Klein-pusztai völgy vízgyűjtő területére eső nyelőtölcsórekbe 
folytak. Az ilyen irányú vizsgálatokat az indokolja, hogy a növényzet eltérései módosító 
hatással vannak a karsztosodásra /Bárány I. - Mezősi G. 1978./. A nyelőtölcsérek megmű
velt területre esnek /főleg rét, legelő, szántóföld/, vízgyűjtő területük hasonlóképpen 
vagy egyeseknél részben erdős területre esik.
A G-2.es, a G-3-as; és a G-4-es víznyelők növényzete hasonló, főleg cserje. A Gyl-es, 
a Gy-2-es víznyelők növényzetében nagyságukhoz képest meglepően jelentős a faállomány. 
Egyes nyelőknél egyedi jelenségként megfigyelhető a cserjék fásodása a vizbőség miatt 
/Gy-З/, a villámcsapósokból származó sérülések a nagy és jól fejlett faállomány miatt 
/Оу-9/, a növényzet eltemetódése a víznyelő változásai miatt /К-l/, valamint egyes kul- 
turfák megjelenése az ember közvetlen közelsége miatt /С-4/stb./.
. tölcsérekben aljnövény, cserje és fás szint van jelen.
A Klein-pusztai völgy vízgyűjtő területének nyelőtölcséreinél létezik egy olyan minimé-

2lis nagyság /kb. 3b-4o m /, amely fölött a nyelőtölcsérek mindig rendelkeznek fás állo
mánnyal. A fás állomány esetenként valamelyik másik szint nélkül uralja az ilyen tölcsé- 
reket. Az említett 35-4o m -nél kisebb nyelótölcsérek két /aljnövényzet és cserjeszint/ 
vagy mindhárom szinttel rendelkeznek. A fás szintet azonban ezeknél a nyelőknél egy-egy 
faj egy-egy példánya képviseli. Ezek gyakran kulturfajok.
Valószínűleg, amíg a nyelőtölcsérek önálló klimatológiai szigetek és igy növényzetük is 
közel ilyen, a ki"';>bb nyelők tölcsérei kevésbe önállóak klimatológiailag, igy növényze
tük kialakításában jelenleg több tényező játszik szerepet, igy az erdő közelsége, az ál
landó emberi lakottság, a nyelők tengerszint feletti magassága és talán tölcsérének mély
sége.
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Ennek ellenére gyakran egymás melletti, különböző nagyságú nyelők növényzete egyforma, 
de ugyanakkor eltér más egyforma, de hasonló nagyságú és jellegű nyelők növényzetétől 
/G-2, -3, -4, ill. Gy-2, -3. nyelők/. Mindez arra hivja fel a figyelmet, hogy a tölcsé
rek növényzetét változásában kell vizsgálni. Morfológiai tények is azt bizonyitják, hogy 
az emlitett Gombás-tanyai nyelők a vizgyüjtő terület legfiatalabb, jelenleg képződő nye
lői /Veress M . 1977. II./. Valószinü, a terület erdőirtásai a kisebb nyelők növényzetét 
nem kimélték, vagy inkább forditva, azért nem kimélhették, mert még ekkor az ilyen nye
lőknek legfeljebb kezdeményei léteztek. A nyelők kifejlődésével növényzetük is fejlődik. 
Az elmondottakat bizonyltja az is, hogy a fennsik nem erdősült részein a kisebb beroska- 
dások még cserjeszinttel sem rendelkeznek.
Az elmondottak összhangban vannak azzal a tapasztalattal, hogy a nem erdősült részeken 
karsztosodik elsősorban a felszin. Az ilyen helyeken a növényzet nem képes megtartani a 
csapadékvizet /koncentrált beszivárgáshoz szükséges vízfolyások alakulnak ki/, a hóolva
dás gyorsabb. Az erdők kiirtása egyébként a kavicstakaró intenziv lepusztulását, utóbbi 
szinten a karsztosodást segiti elő /Láng S. 1958./.
Összefoglalás
1. A tölcsérek növényzete eltér ■ vizgyüjtő területük növényzetétől. Vizgyüjtő terüle
tükkel azonban növénytani kapcsolatban is állnak.
2. Növényzetük szoros összefüggést mutat a tölcsér nagyságával. Minél nagyobb a tölcsér, 
annál fajgazdagabb és dominánsabb a fás törzsű állomány. Ez a faállomány egyúttal a te
rület fás állományénak géntartaléka is.
3. A tölcsérek sajátságos klímájukkal a terület nem kulturtársulásait fenntartó növényta
ni szigetek. Valószinüleg csak a nagyobb tölcsérekben közelitik meg ezek a terület erede
ti társulásait.
4. Feltehetően a fátlan víznyelők és dolinák az első erdőirtésok után, annak következmé
nyeként alakultak ki. A nyelőtölcsérek és növényzetük fejlődése párhuzamosan folyik. A 
nyelők mélyülése elősegiti a növényzet fejlődését, utóbbi viszont gátolja a tölcsérek 
kitöltődését.
1.1.6. Helytörténeti adatok gyűjtése
Az alábbi adatokat sikerült összegyűjteni a falubeliek elbeszéléseiből:
- a H-l-es viznyelő járata, amikor még nem volt eltömődve /az elbeszélők nagyapjuktól 
hallották/ vizes járatba vezetett. Ebbe, egy nyakén piros szalaggal jelzett kacsát bo- 
csájtottak le, mely a Rétóti-halastavaknál jelent meg,
- a Klein-pusztát hordozó magaslat tövében esőzések után bővizű forrás ontja a vizét,
- a Pendkő barlangjában a második világháborúban magyar katonaszökevények bujkáltak, a- 
kiket elfogtak és kivégeztek,
- a Gyenes-puszta mögötti barlangot ugyancsak a második világháborúban a németek menedék
helynek és raktárnak használták. *

1.1.7. Feltáró munka 
Körülmények
Feltáró munkát.a hárskúti táborban /jun lo-17./ között végeztünk a H-1-ез víznyelőben a 
Barlangtani Intézet engedélye alapján. A munka jun. 11-17. között folyt reggel 7 órától 
általában 17 óráig, de gyakran még tovább is. Jun. 11-én a munka csak később kezdődött 
a makacs esőzés miatt. Jun 16-án átharántoltuk a laza kitöltést és ettől kezdve biztosí
tás, térképezés, fotózás, üledékminta vétel folyt, ill. kísérletet tettünk a szűk, omla- 
dékos járatban a továbbjutásra. Bár a К-l—es viznyelő bontására is rendelkeztünk enge
déllyel, a munka koncentrálása érdekében először csak itt szándékoztunk dolgozni. Ez a 
döntés helyesnek bizonyult, mert még igy is az első akadály leküzdésén vagyunk túl. A 
szűk munkahely miatt egyszerre csak hárman tudtunk dolgozni, viszont a fentiek miatt le
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hetővé vált a résztvevők gyors cseréje és igy a hosszabb munkaidő, valamint a nem feltá
ráson dolgozók kisegitő munkája. 1979-ben a munkát itt folytatni fogjuk.
A feltáró munkában 9 fő vett részt mintegy 148 órát dolgozva /9,5 munkanap, munkanapon
ként 9 óra, 3 fő munkájával/.
A munka rövid leirása
Jun. 11-én a rossz időjárási viszonyoktól erősen akadályoztatva megtisztítottuk a nyelő 
torkát a tekintélyes mennyiségű szeméttől.
Jun. 12-én és 13-án ferdén előre haladva termeltük ki a talajt, a kisebb-n.agyobb kőtöm
böket. Közben 13-án az eddig kitisztított járatot oldalt kibiztositottuk.
Jun. 14-én további mélyités, a kitöltés egyre inkább agyag és omladék.
Jun. 15-én további mélyítéssel omladékkal határolt terembe jutottunk, melynek megkezdtük 
a megtisztitását és megkíséreltük a továbbhaladást.
Jun. 16-án, miután kiderült, hogy továbbhaladásra további biztosítási munka nélkül és i- 
dőhiány miatt a teremből vezető járatokba lehetőség nincs, elvégeztük a feltárt szakasz 
dokumentálását. Megjegyezve, hogy a feltárt szakasz nem stabil, mivel omladékos, igy ké
sőbb eltérhet a térképi ábrázolástól.
A feltárt barlangnak a csoport döntése alapján a Cholnoky Jenő-viznyelőbarlang nevet ad
tuk.
A barlang leirása
A feltárt szakasz tipikus viznyelőbarlang. Megközelitően spirális járat, melyet főleg om
ladék fog közre. Triász mészkőben képződött, /a meghatározást a MÁFI-nál végezték/ mint
egy 8 méteres hosszúságú és 6 méteres mélységű. Az úgynevezett alsóterem utáni részben, 
ahol a járat elazükül, az aljzaton a felgyorsuló vízlefolyás által tisztán tartott kőzet
felületen gyengén fejlett eróziós nyomok figyelhetők meg. Ezen a szakaszon és ettől lej
jebb vizmozgatta kavicsok találhatók.
A felső szakasz kitöltése azonban a megvizsgált minták tanulsága szerint /Kordos L. ada
tai/ a történelmi időkből származik. Mivel a falu plébánosa a 6o-as évek elején itt fel
tárást kisérelt meg, a nyelő kezdeti szakaszán ismételt kitöltésről van szó. így való
színű, hogy egy többé-kevésbé nyitott viznyelőjárat közvetlen és talán közvetett emberi 
hatásra bekövetkező eltömódéséról van szó.
A munka folytatásához a következő évben szükség van az ácsolat esetleges megerősítésére, 
ill. a spirális járatban átvágással egy függőleges járat kialakítására, mivel a kitöltő 
anyag kiszállítása igy könnyebben megoldható. Az üreg folytatása vertikális, ill. ÉK-^DNy- 
i irányban várható.
1.1.8. A fennsikon 1978-ban végzett munka összefoglalása
Korábbi jelentésünkben /Veress M . 1977« II./ hozzávetőlegesen kijelöltük a fennsíknak, 
mint kis tájnak a határait, karsztos szempontból tovább tagoltuk. Leirtuk az egy vízgyűj
tőn kialakult nyelőket, ezeket csoportosítottuk, magyarázatot adtunk a viznyelő képződés 
és főleg a lefolyástalanság általános okáról. Egyes helyeken kitértünk a tektonikai ha
tásokra é3 a tölcsérekbe áramló vizbefolyások szerepére. Tanulmányoztuk a forrásokat, a 
nyelőknél a huzatviszonyokat.
1978-ban újabb nyelőket irtunk le, kimutattuk a tektonikai preformáltságot, új morfoló
giai elemeket, felismertük több helyről a dolinaképződés jeleit, mely a lösszel takart 
felszínen a víznyelőképződés irányába fejlődik. Kifejtettük az úgynevezett koncentrált 
beszivárgás elvét, valamint annak feltételeit és annak következményeit a terület karsz
tos fejlődésére. Leirtuk a kisebb-nagyobb összetett karsztos rendszereket. Kimutattuk e- 
zek genetikai kapcsolatát egymással és fejlődésük feltételeit. Bizonyítottuk a víznyelők 
és más karsztos formák gyors változásait /és itt az ember szerepét/, elemeztük a víznye
lők anyagforgalmát. Ennek eredményeként értelmeztük a "fiók" beroskadások kialakulását.
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Kimutattak a növényzet sajátosságait a tölcsérekben, érintettük a tölcsérek, növényzetük 
és az ember bonyolult kapcsolatát.
A forrásokat két csoportba soroltuk, melyek az időjárástól függően hasonlóan vagy elté
rően viselkednek és vizük kémiája alapján következtetéseket tettünk a karsztvizükre és 
betáró kőzeteikre.
1.2. Csesznek környékének kutatása
1.2.1. A Cuha-völg.v barlangjai
A Cuha-völgy a környék legnagyobb völgye mind hosszét, mélységét, vizgyüjtő területét 
tekintve, melynek vize jelentős részben elszivárog szurdokos részein /Jankó E. 1959./. 
Kialakulása kavicstakarón, hátravágódással /Láng S. 1958./ törésvonal mentén mehetett 
végbe. Szurdoka Jakucs L. /1971./ szerint azáltal keletkezett, hogy a felszini erózió 
erőteljesebb volt, mint a mélységi karsztosodás.
Az alábbiakban a völgy 442'5-as az. kataszteri területre eső barlangjaival foglalkozunk, 
megjegyezve nem valószinü a völgy más barlangjai, egyébként is néhányról van szó 
/Bártfai P. 1962./ döntően módosítanák az itt leírtakat.
- A 7 számbavett barlangból 5 karsztos eredetű legalább részben, jelentős távolságokra 
egymástól.
- A földtani adottságok nagymértékben hatással vannak nemcsak a barlangok irányára, ha
nem alakjukra, méreteikre is. Ezeknél a dőlésirányban, kisebb részben csapásirányban 
képződött barlangoknál a barlang magassága megegyezik a bezáró kőzet rétegének vastagsá
gával /С-4/, vagy a folyamatos rétegzésbe települt egyetlen vastagabb, vagy forditva 
számos vékonyabb réteg összvastagságával /С-2/.
- Többségük pusztuló, melynek megnyilvánulása többnyire a felszínre nyiló kürtő. Ez egy
részt az üregek vertikális kiterjedésének megnövekedésére hivja fel a figyelmet, például 
az Ördögárki barlangokkal szemben, másrész ez pusztulásukban az areális eróziónak a li
neáris erózióval szemben megnövekedett szerepére utalhat. A többi Csesznek környéki bar
langnál a pusztulás vagy előrehaladottabb, vagy még nem érte el az itt mutatott pusztu
lási állapotot.
- A barlangok nem nagyok, nem összetettek. Horizontális irányban sem fejlettek annyira, 
mint a terület többi barlangja.
- Jóval kevésbé jellemzik ezeket a barlangokat a keveredési korróziót mutató üstök, mint 
a terület többi barlangját.
Összefoglalás
Korábban már utaltunk arra, hogy a Magoshegytől Ny irányban a karsztosodás mértéke csök
ken /Veress M . 1977. II./. Ennek okát a triász dolomit-eocén mészkő formációnak a fenti 
irányba bekövetkező megszűnésében látjuk /eocén mészkő hiányzik/. A Cuha völgyi karsz
tos barlangok tulajdonságai arra mutatnak, hogy bár a dachsteini mészkő /mely itt bőven 
előfordul/, igen alkalmas karsztosodásra. Itt csökkentebb mértékben karsztosodik, továb
bá jellege eltér a már emlitett formációval jellemzett területek karsztosodásától. Ennek 
okát nem a kőzetváltozás, hanem valószinüleg a dachsteini mészkő nagy vastagsága okozza, 
így a karsztosodást a kőzethatár jóval kevésbé befolyásolhatja, mint például a Magoshegy 
V.  az Ördögárki barlangoknál. Amig az utóbbi területek barlangjainál a csoportos megjele
nés, a horizontális kiterjedés, az üstök jellemzőek, a Cuha barlangjainál ezek a jellegek 
sokkal kevésbé tapasztalhatóak. A kőzethatárral kapcsolatos lehet, hogy amig a Magoshegyi- 
barlangok kialakulásánál a rétegek helyzete kevésbé befolyásolja az üregek kialakulásét, 
addig a Cuha-völgy barlangjainál ez a befolyásolás igen erőteljes.
1.2.2. A barlangok földtanának vizsgálata 
Megjegyzések a kőzethatár és a barlangok kapcsolatához
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A Csesznek környéki területen széleskörűen elterjedt a triász dolomit-eocén mészkő for
máció. E formáció eocén mészköves részét sokan leirták /Tömör Thirring J. 1934., Mail20n
194o., K.Szőts E. 1948./. /Bertalan K. 1954., 1955- I./ hivta fel először a figyelmet a 
területről több helyen is e formáció által adott kőzethatár és a barlangok szoros kapcso
latéra.
Korábban rámutattunk már a következőkre /Veress M. 1977 II./:
- A barlangok elterjedése és a kőzethatár elterjedése között kapcsolat van.
- E kózethatár felett megjelenő barlangok keveredési korróziót mutatnak, tehát dolomit 
felett úgynevezett karsztvizgócok alakulnak ka, ahol a különböző irányból érkező vizek 
keverednek.
A terület kőzettani viszonyait több földtani térkép is leirja, esetenként ellentmondáso
san, vagy nem elég részletesen a dolomit elterjedését illetően.
A barlangosodás és a kőzethatár viszonyának jobb megismerése érdekében részletesen gyűj
töttünk mintákat a Magoshegy sziklafalából /5-8 sz. barlangok, valamint sok barlangból 
és közvetlen környékéről, továbbá a főbb dolomitkibúvások környékéről/. A vett mintákat 
ellenőrzésképpen a MÁFI-ban is megvizsgáltattuk.
A tapasztalatok az alábbiak:
-Egyetlen területen a Magoshegyi barlangoknál /5-8-as számúak/ mutatható ki, hogy a bar
langok közvetlenül a kőzethatár felett sorakoznak.
- A barlangok és a kőzethatár távolsága becsültén a következő:
/ egyrészt a földtani térképek nem eléggé pontosak, másrészt ilyen szempontból a szikla
falak végigvizsgálása nemleges eredménnyel járt, azonkivül a völgyoldalak lejtőtörmelék
kel borítottak./ A barlang v. barlangok közvetlenül a kőzethatáron helyezkednek el /1-2 
m/. Nem közvetlenül a kőzethatáron helyezkednek el /ott ahol az eocén mészkő jelen van 
és legalább loo-2oo m-es körzetben dolomitkibúvás van/. A kózethatdrnak nincs jelentősé
ge, ahol nagy vastagságú triász mészkövek bukkannak a felszínre, ahol a kőzethatár nem 
mutatható ki biztosan, mivel csak eocén mészkő van a felszínen.
- A gyakran domború dolomitfelszinek miatt, .továbbá gyakori vetők miatt az ismert dolomit 
kibukkanások felszínéhez képest változatos helyzetben és távolságban lehetnek a barlan
gok.
- Gyakran márgás mészkövet találtunk úgy, hogy ezalatt ismét mészkő következik v. úgy, 
hogy ilyen márgás mészkőrétegben alakultak ki a barlangok.
- Ez a márgás mészkő a felszin alatt esetleg dolomit közelségét jelzi.
Összefoglalás
A barlangok igazodnak a kőzethatárhoz, de a kettő viszonya területenként változik. E vi
szony egyik szélsőségét a már emlitett Magoshegyi barlangok jelentik /keveredési korró
ziós nyomokkal, kisebb függés a bezáró kőzet földtani viszonyaitól/ másik szélsőséget a 
Cuba-völgyi karsztos barlangok /kevésbé markáns keveredési korróziós nyomokkal, erős füg
gés a bezáró kőzet földtani viszonyaitól/. A Cuha-völgyi és Magoshegy között található 
barlangok kifejlődésüket illetőleg átmenetet mutatnak valószinüleg a kőzethatárhoz való 
viszonyuk miatt /távolság, helyzet,/ a két fenti terület barlangjaihoz képest.
A márgás mészkő szintén hatással lehet a viz mozgására a kőzetekben. így a dolomit ilyen 
irányú hatását fokozza, ill. önmagában is kifejt ilyen hatást / a szivárgó vizek függő
leges irányú nagysága lefékeződik/. Néhány ördögérki barlangnál közvetlen szerepe is van 
az üregképződésben.
A bezáró kőzetek és a barlangirány kapcsolatának vizsgálata
Feltűnt a Csesznek környéki barlangoknál sok esetben a bezáró kőzet dőlésirányának és a 
barlang irányának csekély eltéi’ése. Az eltérés alaposabb vizsgálata érdekében lehetőség 
szerint minél több karsztos eredetű barlangbezáró kőzetéről szereztünk adatot. Megjegyzen-
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dő azonban, hogy dőlésirányok csak ritkán átlagok, mivel az esetek zömében csak egyet
len mérést tudunk végezni. A nagyobb barlangoknál /0-15«, Ö-25/a./, ahol egyrészt az a- 
laprajz bonyolult, másrészt a járatok főleg egyetlen irányba mutatnak, a járatok irányát 
egyetlen átlagos adattal adtuk meg. Más barlangoknál, ahol néhány és jól elkülöníthető 
mellékjárat van /0-14./ külön értékeket számítottunk, de ilyenkor a főbejáratból szárma
zó értéket jelöltük be.
Az Ördögárokban, ahol számos karsztos barlang van, a kapott értékeket kördiagramban is 
ábrázoltuk. Megjegyezzük, hogy a barlangirányok és dőlésirányok kapcsolatát a továbbiak
ban mennyiségileg is elemezzük.

-Megállapíthatjuk, hogy a barlangok bezáró kőzetei dőlésirányának gyakorisága /18/, va
lamint a barlangok irányának gyakorisága /15/, a 91°-270°-os zónába nagyobb, mig a 271°~ 
90°-os zónába az előbbi gyakorisága /7/ és az utóbbi is lo/ kisebb.
- A 91°-180°-os és a 271°-560°-os zónát összevonva azt tapasztaljuk, hogy a bezáró kőzet
dőlésirányának gyakorisága /15/ nagyobb barlangirány gyakoriságához /12/ képest, még az
l°_90°-os zónát- összevonva a 181°-270°-os zónával ennek ellenkezőjét láthatjuk: a bezáró
kőzet gyakorisága kisebb /1о/ mint a barlangirány gyakorisága /15/.

*

Itt jegyezzük meg, hogy.a vetőirányok uralkodó irányok, igy jelentőségük bemutató jelle
gű.
A kapott eredményeket értelmezve már itt is kiderül, a barlangirányok a dőlésirányokhoz 
igazodnak. Ugyanakkor feltűnő, hogy az ÉNy-Dk-i sávban kisebb a barlangszám, mint ahogy 
azt a dőlésirány gyakoriság alapján elvárhatnánk, még az ÉK-DNy-i sávban forditva, na
gyobb. Az igy kapott eltérések nem jelentős nagyságúak, ezért óvatosságra késztetnek.
Ha azonban az eltéréseket nem véletlenként kezeljük, nem kerülheti el a figyelmünket az 
ÉNy-DK-i sáv viszonylagos "barlangszegénysége" és az Ördög-árok patakjának dominánsan 
hasonló iránya. A fenti irány mentén kialakuló eróziós völgy a hasonló irányba eső karsz
tos üregeket inkább megsemmisíthette teljes egészében, mint az erre merőleges irányba eső 
üregeket. A völgy zeg-zugos iránya talán az’értékek nem túl nagy eltérését is kellően 
indokolja.
A völgy említett változó iránya miatt szükséges egyes völgyszakaszok barlangjainak együt
tes vizsgálata, ezzel egyúttal a völgyszakaszok és barlangjainak fejlődéséhez is adatok
hoz juthatunk.
Az alsó völgyszakasz /az 1.-15. sz. jelzett barlangok között/ iránya ÉK-i majd ÉNy-i.
EEbe az irányba eső barlang3zám 4., dőlésirány 1. Nem a völgy irányába eső zónákba /DNy, 
DK/ 5 barlang és 6 dőlésirány tartozik.
A középső völgyazakasz /a _/a.-17-es sz. jelzett barlangok között/ iránya ÉNy. Ebbe az 
irányba 2 barlang esik és 4 dőlésirány. Nem a völgy irányába eső zónákba /ÉK, DK, DNy/ 
barlangszám 7, dőlésirány 5.
A felső völgyszakasz /a 19/b-25-ös sz. jelzett barlangok között/ iránya ÉNy, É, ÉK,
Ebbe az irányba 5 barlang és 2 dőlésirány tartozik. Nem a völgy irányába eső zónákba /DK, 
DNy/ barlang, dőlésirány tartozik.
Ha a relativ magasságokat is figyelembe vesszük, a következőket tapasztaljuk. Az alsó 
völgyszakasz o-lo m közé eső barlangjainak egy viszonylag nagyobb számú csoportosulása 
vehető észre a DK-i zónában /4/, a többi /2/ a vele szomszédos ÉK-i zónában található.
A fentiek alapján, összhangban más tapasztalatokkal valószinü, hogy a felső völgyszakasz, 
de főleg középső barlangjainak fejlődésében a lineáris eróziónak jelentős szerep jutott. 
Az alsó völgyszakaaz barlangjainak esetében ez a hatás kisebb, mivel közel egykorú és fi
atalabb barlangok közül kevesebb esik a völgy irányába, esetleg itt is egy ilyen fejlő
dés fokozatos előtérbe kerülésével lehet számolni. A fenti völgyszakaszok és ezek a fen-
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tiekhez hasonlóknak mondhatók /Verese M .1976. I. II., 1977.. I./.
A bezáró kőzet dőlésirányának és a barlanrűrán.v különbségének vizsgálata 
A bezáró kőzetek dőlésirányának a barlangképződésben játszott szerepét leginkább azzal 
az értékkel tudjuk kifejezni, amit a Q-360°-os tartományban úgy képezünk, hogy a barlang 
irányának és a kőzet dőlésirányának legkisebb különbségét vesszük. A legkisebb különb
ség egyúttal feltételezi, hogy mindenkor abszolút értékkel dolgozunk, ezért mindig a na
gyobb értékűből vonjuk ki a kisebb értékűt függetlenül attól, hogy a nagyobb érték melyik 
adatra vonatkozik.
Annak érdekében,,hogy egy nagyobb területre kapott adathalmaz statisztikusan értékelhető 
legyen, Bartha I. ismert matematikai apparátust alkalmazott a vizsgálatnál a Csesznek 
környéki barlangokra /M.J. Korone.v 197o./.
Az adatokat kétféleképpen csoportosítottuk. A Csesznek környéki barlangok egy-egy elő
fordulási körzetére, ill. tégabb értelemben, az összes Csesznek környéki barlangnál mért 
adatot egyetlen csoportba vontuk össze. A Cuha-völgyi barlangok esetében az eltérő föld
tani formáció ellenére történt ez igy, mert fejlődéstörténeti szempontból a Cuha
és Magoshegy közti terület sok tekintetben hasonlónak mondható.
A kapott adatokat а 0°-180°-оз intervallumban kialakított 15°-os osztályközökbe soroltuk 
/x tengely/, majd egyetlen osztályközben kapott adatok számát százalékosan kifejeztük az 
összadathoz képest /у tengely/.
A közölt ábra grafikusan jól mutatja a terület barlangjainál a dőlésirányhoz való igazo
dást /0°, ill. 180°/. Az utóbbi adat is dőlésirányba eső barlangirányt reprezentál, csak 
a barlangaljzat és a dőlésirány ellentétes. Az ábra mutatja továbbá az egyes barlangok
nak a csapásirányhoz /90°/ igazodását is.
A továbbiakban azt kívánjuk eldönteni, hogy a barlangkialakulásban a 3 iránykülönbség 
közül /0°, 90°, 180°/ van-e valamelyiknek kitüntetett szerepe? Majd a továbbiakban azt 
is, a barlangkialakulásban a dőlésirány /0°-os különbség/ szerepe véletlenszerü-e, vagy 
nem?
Tételezzük fel a 0°, a 90° és a 180°-os iránykülönbségek egyenlő valószinüséggel játsza
nak szerepet a barlangok kialakuláséban. /1/3, 1/3, 1/3/. A 0°-os kerülnek ennek megfe
lelően mindazok a különbségek, ahol 0° és 60° közé, a 90°-oshoz, ahol
120° közé és a 180°-oshoz, ahol a különbségek 120°-180° közé estek.2 2Vizsgáljuk meg azt a hipotézist az adathalmazon a próbával.
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A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy melyik szignifikancia szint felel meg a leirt hipo
tézisnek a X 2 próbával. Ha létezik o,l %, vagy l,o %, vagy az 5,о %-oa szignifikácia 
szint akkor rendre 99,9 %, 99,о %, vagy 95,о % valószinüséggel állíthatjuk, hogy szigni
fikáns és nem véletlenszerű eltérés van a 0°, 90° és a 180°-os iránykülönbségekbe eső
barlangcsoportok között, kialakulásukat tekintve*
Elvégezve a számításokat azt kapjuk, hogy a 0°-os iránykülönbséggyakoriSághoz képest
99,o 16-os, a 180°-os iránykülönbséggyakorisághoz képest pedig 99,9 %-oa a valószínűsége. 
Tehát a 0°-os iránykülönbségnek szignifikáns különbség gyakorisága van mindkét irányku- 
lönbséghez képest. A 90°-os iránykülönbségnek a 180°-os iránykülönbaéghez kepest nincs 
szignifikáns különbsége a gyakoriságban. A fentieket megerősíti a barlangirány és a dő
lésirány legkisebb különbsége alapján képzett empirikus eloszlás függvény is /бо/Ь. áb-

Az emlitett tartományokba eső értékek számított átlagai az alábbiak: x=17,5 /gyakoris g 
y=14,5 %/, x=86,9° /gyakoriság y=6,8 %, x=145>8° /gyakoriság y=3,8 %/.
Feltűnő a csapásiránytól való kis eltérés, a dőlésiránytóli eltérés /0°/ nagyobb, viszont 
ez jelentős gyakoriságot takar /14,5 %/•
Összefoglalás
A megvizsgált 56 adat alapján azt mondhatjuk, hogy a barlangok elsősorban dőlésirányban 
képződtek. A cseszneki területen a dőlésirányú meghatározottság változó /hány barlang 
képződött pl. egy-egy völgy karsztos barlangjai közül a 60 -osnál kisebb eltérésen be
lül/, az is továbbá ezek mennyire közelitik meg a 0°-os, ill. 180°-os értékeket. Gyakor
lati jelentősége lehet annak, hogy egy terület karsztvízzel telt üregeinek irányát az 
ismert dőlésirányok alapján megjósolhatjuk. Ennek érdekében azonban további vizsgálatok
ra lenne szükség földtanilag más jellegű területeken, továbbá a dőlésiranyoktól való el
térés értékeinek pontosabb kimutatására.
Nincs eltérés annak valószínűségében, hogy az üregek csapósmentén vagy dőléuiránnyal 
"ellentétesen" képződtek. Ennek oka lehet, hogy a dőlésirány annyira kitüntetett irány, 
hogy az oldást végző viz hajlamos "emelkedés" irányába is úgy oldani, mint csapásirányba. 
Valószínűbb azonban, hogy dőlésirány mentén kioldott üregek egy része megsemmisült. A 
megmaradt torzó viszonyát a dőlésirányhoz képest a véletlen határozta meg attól függően, 
hogy a feltárást végző völgy a hajdani járatnak melyik végét semmisítette meg.
Próbaásatás az Ö-28/a sz. barlang also szintjén
A barlang felső szintjén elkezdett kutatást 1978-ban a barlang alsó szintjén folytattuk.
A barlangba lemélyitett próbaásatás során /62. ábra/ vett minták őslénytani adatait a 
X. táblázat mutatja. Kordos L. szerint, aki a minták feldolgozását végezte, a kitöltés 
kora holocénnél nem idősebb. A kitöltés anyaga egyébként rétegzetlen, agyag, apróbb, ki- 
fagyásos törmelékkel kevert. A kitöltés kevertsége a barlangon belül anyagmozgásra utal, 
melyet mér korábban is feltételeztek. /Balázs D. 1963. II./ A kitöltés faunája alapján, 
1?ár sajnos a teljes kitöltés átharántolására nem került sor, fel kell tételeznünk, hogy 
a barlang a holocénben nyílott meg. Egyébként a területen sok helyen feltárt barlangki
töltések /Roska M . 195o. I., 1953., 1954./ vizsgálatából hasonló eredményt kaptak /Varrók

1954., Vértes L. 1954., Sax N. 1972., Dobosi V. 1975./. Sajnos a teljes kitöltést 
csak ritkán harántolták át.
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Összefoglalás /1977. ill. 1975. évi ásatások alapján/
A felső szint kitöltő kőzetei és faunája is, az erőteljes omlásokat követően, a sérült 
mennyezeten keresztül történő erőteljes bemosásra utalnak /talajmaradvány, kavics/. Az 
alsó szint üledékei viszont arra utalnak, hogy a beáramló viz itt már csak áthalmozást 
végzett.
Mivel az Ördögárok a nagy magasságú 28/a sz. barlangnál /abszolút magasság: 555,9 méter, 
relativ magasság: 47,1 méter/ minden bizonnyal elérte a holocén elejére az emlitett ma
gasságot, az üreg megnyílása külső hatásra /lineáris és ereális erózió/ csak ezt követő
en mehetett végbe. Felső szintjének faunája alapján valószinü, hogy mai formáját kialakí
tó változások is a holocénben mentek végbe.
A kitöltés faunájában egyes fajok /pl. kigyó/ nem barlanglakok maradványai. Ezek a marad
ványok bemosással kerülhettek ide a felső szint mennyezetén keresztül, vagy valamilyen 
ragadozó hurcolta ide ezeket. A barlangba áramló viz egyrészt kivülről szállított üledé
ket és élőlény maradványokat, másrészt ezek áthalmozását is elvégezte.
1.2.5. Karsztmorfológiai vizsgálatok 
A terület karsztmorfológiai térképezése
Az 1976. és 1978-as években végzett, barlangokra vonatkozó főbb morfológiai adatokat vit
tük rá az összevont és leegyszerüsitett földtani és morfológiai alaptérképre. Erről ösz- 
szefoglaló jelleggel az alábbiakat mondhatjuk el:
- a barlangok iránya és a terület ÉNy-DK-i irányú vetői között nagyfokú egyezés van,
- a Ceresi-zsombollyal együtt Csesznek környékéről 75 barlang került a térképlapokra. 
Ebből 52 karsztos, 21 nem-karsztos eredetű. A karsztos eredetűek közül a csőszerüek 
száma a legnagyobb 52, a hasadékbarlangok száma 7, az összetettebb üregek száma 7.
18 karsztos barlang rendelkezik üsttel, 25 barlang mennyezete sérült. A nem-karsztos ere
detű barlangok közül kifagyásos keletkezésű 11, az éltektonikusok száma 5, patakos eró
zióval 5 barlang alakult ki,
- legnagyobb számú barlanggal /58/ az Ördög-árok rendelkezik, ahol a karsztos eredetű 
barlangok száma 29 /ebből csőszerű 19, hasad'ékbarlang 7/, a nem-karsztos eredetűek szá
ma 9. Az üsttel ill. sérült mennyezettel rendelkező barlangok száma 11, ill. 15. A nem- 
karsztos barlangok száma 9, melyből 4 kifagyásos, 4 áltektonikus és 1 patakerózióval 
kialakult,
- a Kő-árok 15 barlangjából 7 karsztos /csőszerű 5/, üstök nincsenek kifejlődve, négy 
barlang mennyezete sérült. A 6 nem-karsztos barlang kifagyásos eredetű üreg,
- a Magos-hegy barlangjaiból 7 karsztos /5 csőszerű/, 5 barlang üstökkel rendelkezik,
5 barlang mennyezete sérült. A 4 nem karsztos eredetű barlangból 5 kifagyásos, 1 áltek
tonikus,
- a Cuha-völgy 7 barlangjából 5 karsztos /2 csőszerű/, 2 barlangnál találhatók üstök,
5 barlangnál sérült a mennyezet.
Me&je&yzések az areális eróziónak a barlangok fejlődésében betöltött szerepéhez 
uzámos Csesznek környéki barlangnál sérült mennyezet figyelhető meg. Például kürtők, já
ratok nyílnak a felszínre, vagy a mennyezet elvékonyodása tapasztalható. Ezek az üregek, 
miután lineáris erózióval felnyilottak /Veress M. 1977. II./, mennyezetüket ezáltal ve
szíthetik el, hogy a kőzetek felettük elvékonyodnak a felszín lepusztulása miatt. Ez kü
lönösen nyilvánvaló az Ördög-árokban. Itt a barlangok között találunk olyanokat, melyek 
alacsonyan a völgy talp felett, közel a mederhez sorakoznak, és olyanokat, melyek magasan 
a volgytalphoz képest és távol a medertől találhatók. Az utóbbiak gyakran csak 1-2 méte
resek, esetenként már csak mennyezetmaradványokkal rendelkeznek. Ez a völgyoldalak fe
lületi /areális/ lepusztulására hivja fel a figyelmet.
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Az ereális erózió megteremtője ée fenntartója a lineárie erózió. Ugyanígy feltétel azon
ban az üregesedés is. A tényleges hatást a kifagyás, a hóingadozás, a gyökérzet feszitó 
ereje, a különböző tömegmozgások és a csapadékvíz váltják ki.
Az areális erózió főbb jellemzői karsztos szempontból a következők;
- nagyobb üregrendszert mozaikszerüen kisebb üregekre különit el,
- hosszabb üregeket öviáit,
- úgynevezett átmenő /két bejáratú/ barlangokat alakíthat ki,
- egyetlen üreg lineáris és areális erózió maradványa is lehet,
- szurdokos völgyoldalak normális völgyoldalakká alakulnak át,
- kisebb relativ magasságú üregek lejtőtörmelékkel letakaródhatnak,
- az areális erózió és a barlangok pusztulásának jelensége egymást kiegészítő, kölcsönö

sen feltételező, a völgyoldalak pusztulását gyorsító folyamat,
- az erős tömegszállitás miatt az üregek feltáródása, pusztulása a völgyoldalak felső 

részén fokozottabb, mint az alsó részén. A lineáris erózió fokozódásával a folyamat a 
völgyoldalak alsóbb részei felé tolódhat. Mivel egyidejűleg egyetlen völgy /pl. az Ör
dög-árok/ különböző szakaszai a bevágódás erősségének különböző mértékét mutatják, az 
areális erózió egyes völgyszakaszokban, és a torzók elterjedése eltérő sajátosságokat 
mutathat. Ennek megfelelően egyes völgyszakaszok eltakart járatai különböző magasságok
ban lehetnek.

Korábban kifejtettük /Veress M . 1977. II./ a karsztvizgócok feltárulását a lineáris eró
zió hatására. Az elmondottak tükrében figyelembe kell venni a karsztvizgóc és az általa 
kialakított üregek és üregrendszerek méretét.
Ha a karsztvizgóc kicsi, a lineáris erózió annak üregeit megsemmisíti, csupán csonkok 
maradnak a meder egyik vagy mindkét oldalán, attól függően, a bevágódás a gócot Közepén 
vagy egyik oldalán érte el.
Ha a karsztvizgóc nagy, az areális erózió pusztitja el üregeinek kisebb vagy nagyobb ré
szét. Ilyenkor a meder felett nagy magasságban, estenként 5o méternél is nagyobb távol
ságokban jelentősebb méretű járatokat is találhatunk.
Összefoglalás
1. A csekély magasságú járatok kis méretű karsztvizgóc lineáris erózióval végbement fel- 
nyilására utalnak.
2. A nagy magasságú járatok nagyobb méretű karsztvizgócnak előbb lineáris erózióval fel
nyílott, majd areális erózióval végbement pusztulására utalnak. Ha a járatok rövidek és 
távol esnek a medertől, a nagy karsztvizgóc régebben nyílott fel. Ha a járatok hosszúak, 
de közel esnek a mederhez, nagyobb karsztvizgóc fiatal felnyilásával számolhatunk.
1.2.4. Klimatológiai vizsgálatok
Szórvány megfigyelések
1977-78-ban számos barlangban végeztünk léghőmérséklet és páratartalom mérést

esetenként mindkettőt, vagy csak egyiket. Az adatok összevetése aligha lehetsé
ges, mivel egyrészt ezek különböző időpontokban történtek, másrészt a műszerek távolsága 
például a barlangok bejáratához képest változott barlangonként. A barlangok eltérő ma
gasságban, kitettségben és más, kiimájukat befolyásoló környezetben találhatók. Talán az 
adatok további vizsgálatával sikerül majd összefüggéseket kimutatni. Néhány észrevétel 
azonban tehető, ezek az alábbiak:
- néhány barlang /szűk, hosszú járatok/ léghőmérséklete alacsony,
- a barlangok jelentős részének léghőmérséklete követi a kinti léghőmérséklet változását 

általában nem nagy különbséggel és kéréssel,
- páratartalmuk elég nagy szóródást mutat, általában a szűk járatok, a bejáratokhoz ké

pest magasabb vagy mélyebb helyzetű elkülönült üregrészek páratartalma magas.
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A fentiek arra utalnak, hogy a járatok zöménél a levegőnek csekély, vagy semmiféle cse
réje nincs.
Léghőmérsékletmérés csőszerű barlangokban
1977- ben két csőszerű barlangban is végeztünk léghőmérséklet mérést. A mérések alapján
utaltunk ezeknél a hő hővezetéssel történő terjedésére /Veress M. 1977. II//. 1978-ban 
az ilyen jellegű barlangokban a méréseket tovább folytattuk, ügyelve arra, hogy közel 
hasonló helyzetű barlangokban végezzük a méréseket. A hőmérőket egyenlő távolságokra, a 
bejárattól 2 méterenként helyeztük el. A mérési pontoknál keresztmetszeteket is mértünk. 
A méréseket 3 barlangnál, összesen 11 helyen,' VIII. 5-én 151"* h-tól VlIIj, 6-án 1 5 ^  h-ig 
folyamatosan mértük félóránként , Ez több mint 5oo adat felvételét és feldol
gozását jelentette.
A járatokban lezajló léghőmérsékleti változások tanulmányozására a mért léghőmérsékleti 
átlagokat nappali és éjszakai bontásban ábrázoltuk a hőmérőknek a bejáratokról mért tá
volságaik függvényében. Továbbá feltüntettük a mérési helyeken mért keresztmetszet nagy
ságokat.

- A hőmérséklet a távolságtól és a keresztmetszettől függ a járatokban.
2- Ha a keresztmetszet uralkodóén 2o dm felett marad az éjszakai, illetve a nappali át

laghőmérséklet kiegyenlitődése 6 m-nél következik be. Ha keresztmetszet 2o dm2~nél ki
sebb a fenti kiegyenlitódés már 4 m-nél bekövetkezik.
- Ugyanakkor a helyi keresztmetszetnövekedés a kiegyenlitódési tendencia fokozódása mel
lett magasabb hőmérsékletet biztosit a barlangban. Az egyenletesen csökkenő keresztmet
szetű barlangoknál a kiegyenlitódés a bejárattól távolabb mehet végbe, de alacsonabb hő
mérsékleten.
- A hőmérsékleti átlagok a barlangoknál nem mutatnak lineáris összefüggést sem a hosszú
ságúkkal, sem a keresztmetszetükkel.
A léghőmérséklet csökkenése az egyes barlangokban nem egyforma ütemü és más barlangokhoz 
nem hasonlítható.
- A keresztmetszet nagysága döntően befolyásolja a barlangok belsejében mért hőmérsékle
ti átlagok nagyságát. Itt nem a barlang átlagos keresztmetszetének nagysága a döntő, ha
nem egyes helyek /főleg a bejáratokhoz közel/ keresztmetszeti nagysága.
A fentiek alapján megállapitható, hogy a barlangokban a hővezetés és a nappali, illetve 
éjszakai hőmérséklet-kiegyenlitódés a hosszúságon és a keresztmetszeten túl a barlangok 
sajátságos egyedi geometriájától is nagymértékben függ.
1.2.5. Helytörténeti adatok gyűjtése
1978- ban Dudar és Csesznek községek lakóitól gyűjtöttünk ilyen vonatkozású adatokat, az 
érdekesebbek a következők:
- Az Ördögük a felszin alatt kapcsolatban van a Cseszneki várral, mf'ly járatot azonban 
1973-ban az Ördögük felől berobbantották /ezt többen is állitották/.
- Az Ördögükben egy kút van, amelybe követ dobva a csobbanás elárulja, hogy itt viz ta
lálható.
- Az М-6-os barlangot Csapóné kemencéjének hivják, mivel alakja kemencéhez hasonló.

Többen a Magos-hegyi kőfejtőnél azóta berobbantott üregekről beszéltek.
- A Kőmosóban olyan barlangról is tudnak, mely összeköttetésben van a várral és a bará
tok szertartásokat rendeztek benne. Később a barlangban katonaszökevények bujkáltak.
- Ugyaninnen emütették a Kecske-barlangot, amelyben kurucok bujkáltak és a barlangnak 
kapcsolata volt a várral.
- Szintén a Kőmosóban emlitettek egy barlangot, amelyben az ősember is lakott.
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- a gyűjtés során néhány újabb hiedelem is felbukkant, zömmel azonban az irodalomból már 
ismert régebbi hiedelmekről van szó, amelyeket nem említettük itt. Tapasztalható, hogy
a korábbi hiedelmek egyrészét már rosszul ismerik, másrészt azok egy-része nem továbbélő 
népi hiedelem, hanem a nyomtatásban megjelent korábbi gyűjtések kerültek a környékbeliek 
birtokába.
I. 2.6. A p.sesznek környékén 1978-ban végzett munka összefoglalása
Az Ördögi kiakat és számos Csesznek környéki barlangot jellemeztünk maradványbarlangként 
/Veress M . 1976. II., 1977. I. II./. A vizsgált barlangokat tipusokba soroltuk csoporto
sulásuk, elterjedésük alapján A.Bögli /i960/ keveredési korróziós elméletét és Cholnoky
J. barlangielszakadásos elméletét alkalmaztuk a terület barlangjaira. Ennek megfelelően 
a jelenlegi barlangok karsztvizgócok eróziós feltárulásával vagy hajdani barlangok meny- 
nyezetének részleges elvesztésével fennmaradt torzóknak minősithetők. A közelmúltban i- 
lyen jellegű torzókat máshonnan ie leirtak /Hevesi A. 1976./.
1978-ban a fentieket a következőkben sikerült továbbfejleszteni:
1. A barlangok kialakulásában a földtani viszonyoknak fontos szerep jut, igy ezek elem
zése alapján is.adatokat kaphatunk a maradványjelleg eldöntésére.
A triász dolomit-eocén mészkő formáció szerepe meghatározó a terület barlangosodásában, 
e formáció megváltozása,a karsztosodás jellegének megváltozását vonja maga utón.
2. Újabb-bizonyitékok sorolhatók fel a terület barlangjainak maradványjellegét illetőleg 
/pl. kronológiai adatok, sajátos összefüggés a dőlésiránnyal, stb./.
3. A lineáris és areális erózió a karsztos formakincs pusztitásában kombináltan, illetve 
egymást kiegészítve hatnak.
4. A lineáris erózió mértéke, az areális erózió és a hajdani karsztvizgóc mérete, illet
ve üregeinek méretei a földtani viszonyokkal együttesen szabják meg a terület jelenlegi 
barlangosodottsági jellegét.
1.3. Kab-hegy kutatása /Gyurmann Cs. nyomán/
A Kab-hegy karsztos jelenségeit már többen leirták és kutatták /Darnay-Dornyai B. 1927.,
1965., Földvári k . 1933., Bertalan K. 1938.; Láng S. 1955*, Leél-Qssy S. 1959., Kárpát J . 
1975./. A kutatás a viznyelők leirásán túl elsősorban a Macskalik feltárására irányult.
A csoport ajkai barlangászai a Kab-hegyen az alábbi munkákat végezték el:
- Felderítették és tanulmányozták a Kab-hegy víznyelőit.
- Felderítették a Kab-hegy forrásait.
- Léghőmérsékletet mértek a Macskalik viznyelóbarlangban, ahol a léghőmérséklet a több
szöri mérés tapasztalata szerint 8,4*9,2 °C között ingadozott.
- Kitisztították a viznyelő alját, lépcsőt és korlátot /29. ábra/ építettek 4o m hosszan 
a barlanghoz, a nyelőhöz vezető árokban két gátat építettek ki, hogy megakadályozzák a 
hordalék bejutását a barlangba.
- Egyéb terepbejárásokat végeztek.
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ADATOK NÉHÁNY NYELŰTÖLCLÉR FÖLDTANÁHOZ A HÁRSKÚTI FENNSÍKRÓL 
/Futó J. adatai/

Nyelő neve
Bezáró Rétegzettségi 
kőzet tektonikai 
leirása adatok

Kitöltő kőzet Megjegyzés

H-l triász rétegzett 7o cm, 
mészkő dőlése: 45°/28° 

ll°/27°

szemét, iszap, agyag kavics, 
omladék

részletes 
jellemzés a 
szövegben

K-l szürke
mészkő

a. lösz, b. sárga drapp mész
kő, kissé megmunkált, kalci- 
teres, c. homokkőkavics, d. 
kvarckavics, e. jól legöm
bölyített kvarc , kötőanya
gú konglomerát, benne a 
szemcsék átmérője: 1-3 cn

K-2 mint a Gy-3- 
as nyelőben

a. kavicsok anyaga a Gy-3-аз 
nyelő bezáró kőzetének anya
gához hasonló, b. kvarckavi
csok 3-15 cm-es átmérővel

Gy-1 mint a Gy-3- 
as nyelőben

kevés kissé lekerekített 
mészkőkavics, a Gy-3-as sz. 
nyelő mészkövéhez hasonlóak

Gy-2 mint a Gy-3- 
as nyelőben

kvarckavicsok, melyekben 
limonit is előfordul

Gy-3 sárgás-fehér, rétegzett /llo cm/, 
finomszem- a kőzet repedezett, 
сзёз mészkő dőlése: 170°/9° 
/kora: tri
ász, a földt. 
t. alapján: 
alsó jura/

részletes 
jellemzés a 
szövegben

Gy-9 mint a Gy-З
аз nyelőben, 
valamint 
drapp eocén 
mészkő

jól megmunkált kvarc, 
homokkő, mészkőkavicsok

Megjegyzés: valamennyi nyelő alján bemosott, vagy helyben keletkezett talaj is találha
tó.
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A HÁRSKÚTI FENNSÍK 1976-ban VIZSGÁLT NYELŐINEK NEHÁNY JELLEMZŐ ADATA AZ 
ÖREGFOLYÁS JOBBPARTI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN

Hudi-tanya 1. az. víznyelő /Hu-1./:
Helyzete: az Öregfolyás lankás völgyoldalában, nyelősor tagja 
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyilik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: kerek, szimmetrikus keresztmetszetű, tál alakú, sik aljzatú, köze' 

péből nyiló járatban folytatódik
Működése: időszakosan aktiv, hóolvadáskor felületi vizbefolyást kap /1978. o2. 19./ 
Emberi beavatkozás: a tölcsér növényzetét kiirtották /1978 об. 14-én friss vágás ész

lelve/

Hudi-tanva 2. sz. viznvelő /Hu-2./:
Helyzete: az Öregfolyás lankás völgyoldaléban, nyelősor tagja 
Kőzettahi adatok: löszös felszínen nyilik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: ÉNy-DK irányban kissé megnyúlt, szimmetrikus keresztmetszetű, tál 

alakú, alja sikké feltöltött
Működése: időszakosan aktiv /?/, hóolvadáskor felületi vízfolyást kap /1978. o2. 19./ 
Emberi beavatkozás:aa>tölcsér növényzetét kirtották /1978. об. 14-én friss vágás 

észlelve/

Hudi-tanva 3. sz. viznyelő /Hu-V:
Helyzete: az Öregfolyés lankás völgyoldalában, nyelősor tagja
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyilik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, szimmetrikus keresztmetszetű /déli oldal lankás,

északi meredek/, tál alakú,. ÉNy-Ny végében ÉNY-DK irányú szabályta* 
lanul megnyúlt meredek oldalú beroskadás, melyből két járat vezet 
a felszin alá

Működése időszakosan aktiv, hóolvadáskor felületi vizbefolyás kap /1978. o2. 19./
Emberi b avatkozás: a tölcsér növényzetét kiirtották /1978. об. 14-én friss vágás ész

lelve/

Hudi-tanva 4. sz. viznvelő /Hu t4«/:
Helyzete: az Öregfolyás lankás völgyoldalában, nyelősor tagja 
Kőzettani adatok: löszös felszinen nyilik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, szimmetrikus keresztmetszetű, tölcsér alakú, a töl 

csérből járat vezet a felszin alá
Működése: időszakosan aktiv, hóolvadáskor felületi vizbefolyást kap /1978. o2. 19./ 
Emberi beavatkozás: a tölcsér növényzetét kiirtották /1978. об. 14—én friss vágás ész 

lelve
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Hudi.-tan.va 5. sz. viznvelő /Ни-5./г .
Helyzete: tönkfelszín maradványon /?/, egy lefolyástalan karsztos bemélyedés peremén,

vízgyűjtők határén /Öregfolyás és a Csajági-tanya melletti vízfolyás vízgyűj
tője/

Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében lösz, talaj
Morfológiai adatok: kerek alaprajzú, keresztmetszetben tölcsér, melynek ÉK-i fala a me- 

redekebb, tölcsérben egy kisebb meredek falu beroskadás /ebből egy 
karvastagságú járat vezet a felszín alá/, a nyelő egy nagyobb ÉNy- 
DK irányú beroskadásban foglal helyet

Működése: valószínűleg időszakos, vizeit a már említett beroskadás DNy-i részéből kapja, 
mivel vízgyűjtőjének ez a legjobban kiemelkedő része

Hudi-tanya б/b. sz. víznyelő /Hu-6/Ь./:
Helyzete: tönkfelszín maradványon, nyelősor tagja 
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: kerek, délről néhány méteres mélyedés csatlakozik a beroskadáshoz

Hudi-tanya 6/a. sz. viznvelő /Hu-6/а./:
Helyzete: tönkfelszín maradványon, nyelősor tagja 
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: É-D irányban megnyúlt alaprajzú, hosszabbik tengelye Íves /nyugatra 

hajlik/, északi vége meredek, déli lankás fenti irányokból néhány 
méteres medrek csatlakoznak a tölcsérhez 

Működése: időszakosan aktiv

Hudi-tanya 7. ez. víznyelő /Hu-7./:
Helyzete: tönkfelszín maradványon, ÉNy végén nyitott mélyedésben nyelősor Ы  b,ja 
Kőzettani adatok: löszös felszínen nyílik, belsejében talaj
Morfológiai adatok: ÉNy-DK irányban megnyúlt, kettős tölcsér, melyek közül a külső lan

kás, vakvölgy, a belső a fenti irányban megnyúlt, meredek falú, bel
sejében egy kisebb beroskadással, a belső tölcsérből hosszanti irány
ba elrendeződve négy darab kisebb járat vezet a felszín alá, közülük 
egy a beroskadásból, DK irányból loo m-es hosszúságú meder vezet a 
nyelőhöz, a tölcsértől keletre egy kisebb beroskadás 

Működése: időszakosan aktiv

Hudi-tanya 8. sz. víznyelő /Н-8./:
Helyzete: tönkfelszín maradvány és egy eróziós völgy határán, nyelősor tagja 
Kőzettani adatok: belsejében talaj
Morfológiai adatok: ÉNy-DK irányban megnyúlt, északi fala meredek, ÉNy irányban kisebb 
kerek beroskadással. DK-ról egy 42 m-es mederrel, utóbbi végéhez közel egy kisebb beros
kadás, melyből járat vezet a felszín alá 
Működése: időszakosan aktiv
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AZ ÖREGFOLYÁS JOBBPARTI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉRE ESŐ VÍZNYELŐINEK NÉHÁNY
SZÁMSZERŰ ADATA

átlagos
víznyelő t.sz.f. m. vizgy. ter. vizgy.ter.szint esés

neve /m-Ьеп/ nagys. /km2/ különböző /т-ben/ vizbefo- megjegyzés
lyásnál

Hu-1 461 o,ol5 lo - -
Hu-2 460 o,ol9 13 - -

Hu-3 460 0, o28 13 - -
Hu-4 462 o,o21 5 - -

Hu-5 464 o,o26 3 - -
HuHu-6/a,

b. 465 0 ,ol5 3 o,o25
meder nem éri 
el a vizgy. 
ter. határát

Hu-7 454 o,o35 11 o,55 -

Hu-8 451 o,ol4 12 0,1
meder nem éri 
el a vizgy. 
ter. határát

összesen: o,171

A HÁRSKÚTI FENNSÍK NÉHÁNY FORRÁSÁNAK SZORVÁNYMEGFIGYELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ 
VÍZKÉMIAI ADATA /1978. o2. 19-én, meghatározta: Hidasi Gy',/

Jele a 
térképen

• SZ • f* • Щ•

М /
Ga++ tart. 
/mg/е/

Mg++ tart 
/mg/е/

. Ca/Mg megjegyzés

1 4oo-42o 81 4ol
2 454 12 260 0,2o2
5 464 52 324 o,16o

4 - /71/ - /1о/ - /7,1/
észlelő nem 
találta. G-3F 
/1977-ben/

5 462 48 /67/ 376 /15/ 0,178 /4,46/ G-2F 1977-ben
6 488/?/ 54 /66/ 33o /11/ o,164 /6/ G-l /1977-ben
7 462 75 /7/ 24o/o,9o/ 0,313 /77,7/
8 47o 19 /28/ 344 /7,5/ o,o55 /3,73/ forrása s z í v.
9 452 83 4o3 0 , 2o6

lo 41o 83 392 o,212
11 4oo 95 З80 o,25o
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Megjegyzés;
a, / 1-öregfolyás szurdokának balparti forrása

2- Csajághi-tny. melletti v. forrása
3- Libis-zny. melletti v. forrása
4 -  Gerence jobb parti forrása
5- Gerence bal parti forrása
6- Gerence bal parti forrása
7- Esztergáli völgy forrósa
8- K-l-es viznyelő vízfolyásának forrása
9- Hajag déli lejtőjének végénél
10- Hajag déli lejtőjének végénél
11- Hajag déli lejtőjének végénél

b. / zárójelben az 1977. lo. o9-én mért adat
o./ Ca/Mg-nál a negyedik számjegy kerekített a 11. kivételével

AZ ÖREGFOLYÁS KLEIN-FSZ. MAGASSÁGÁBAN MÉRT NÉHÁNY VÍZHOZAM ADATA

mérés dátuma vizhozam /1/р/

1978. об. 13. 31,7
1978. об. 14. 34,7
1978. об. 16. 14,3



-  75 -

А КLEIN-PUSZTAI VÖLGY VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉN ELŐFORDULÓ NYELGTÜLCSÉREK KVANTITA
TÍV NÖVÉNYTANI VIZSGÁLATA /Hidasi Györgyné adatai, vizsgálat ideje: jun 12-15/

nyelő
neve,
nagy
sága
/m2/

24o m -né1 nagyobb
nyelő
neve
nagy
sága
/m2/

24o m -nél nagyobb

nyelő növényzete nyelő növényzete

K-l Urtica dioica-Nagycsalán
loi,8 Carpinus betulus-Gyertyán

Acer campestre-Mezei juhar
G-б Roaa canina-Vadrózsa
95,1 Crategus monogyna-Galagonya

Sambrucus ebulus-Gyalog bodza 
Acer sampestre-Mezei juhar

Gy-9 Urtica dioica-Nagycsalán 
59 , Rosa canina-Vadrózsa

Sambucus nigra-Fekete bodza 
Prunus spinosa-Kökény 
Carpinus betunus-Gyertyán 
Prunus cerasus-Meggy

G-5
58,4

Gy-3
41,1

Pteridium aquilium-Saspáfrány 
Statshys silvatica-Erdei 
Rubus cassius-Hamvas szeder 
Clematis vitalba-Közönsége iszalag
Salix caprea-Kecskefüz 
Acer campestre-Mezei juhar
Urtica dioica-Nagycsalán 
Allium gursinum-Medve hagyma 
Lámium galeobdolon-Sárga árvacsa

lán
Coryllus avellana-Mogyoró 
Rosa canina-Vadrózsa 
Prunus avium sap.silvestris- 

Cseresznye
Pyrus communis-Vadkörte

G-7 Urtica dioica-Nagycsalán
32*9 Rosa canina-Vadrózsa

Sambucus nigra-Fekete bodza 
Crategus monogyna-Galagonya 
Prunus spinosa-Kökény 
Fraxinus excel' ior-Magas kőris 
Acer campestre Mezei juhar

G-3b Clematis vitalba-Közönséges isza- 
32,9 lag

Rubus cassius-Hamvas szeder 
Sambucus ebulvus-Gyalog bodza 
Crategum monogyna-Galagonya 
Rosa canina-Vadrózsa 
Carpinus betulus-Gyertyán

G-4 Rubus cassius-Hamvas szeder
3o Clematis vitalba-Közönséges isza

lag
Equisetum arvensa-Mezei zsurló 
Veronica prostrata-Veronika 
Gallium verum-Te.ioltó galaj 
Rosa canina-Vadrózsa 
Fyrus communis-Vadkörte

K-2 Urtica dioica-Nagycsalán
28,4 Rosa canina-Vadrózsa

Acer pseudo-platanus-Hegyi juhar
G-3/a Clematis vitalba-Közönséges isza

lag
Rubus cassius-Hamvas szeder 
Urtica dioica-Nagycsalán 
Rosa canina-Vadrózsa 
Sambucus ebulus-Gvalog bodza 
Carpinus betulus-Gyertyán

Gy-2 Urtica dioica-Nagycsalán
21,4 Rubus cassius-Hamvas szeder

Sambucus nigra-Fekete bodza 
Prunus avium sap. silvestris-Cse- 

resznye
Acer campestre-Mezei juhar
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Gy-1
21,5

Urtica dioica-Nagycsalán 
Crategus monogyna-Galagonya 
Sambucus nigra-Fekete bodza 
Acer campestre-Mezei juhar

G-9
19,7

Urtica dioica-Nagycsalán 
Crategus monogyna-Galagonya 
Rosa canina-Vadrózsa

K-5
15,7

Urtica dioica-Nag.vc salán 
Rosa canina-Vadrózsa 
Sambucus nigra-Fekete bodza

‘

G-2 Clematis vitalba-Közönséges isza
lag

Rubus caesius-Hamvas szeder 
Fuphorbia oolychroma-Szineváltó 

kutyatej
Sambucus ebulus-Gyalog bodza

M E je& lzéa :
a. / az aljnövény aláhúzva,cserje, fa szinteket választanak el egymástól
b. / G-2-es mérete kb. lo~15 m^.
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A CSESZNEKI TERÜLET 1978-ban VIZSGÁLT BARLANGJAINAK NÉHÁNY ADATA

Ördögárok barlangjai :
Ördögárok 32/a sz. barlangja /Ö-32/а./:
Jellege: csőszerű barlang 
Szélességi index: o,41 /átlag/
Morfológiai adatok: folyosó, sziklalépcső, kürtő, omladék, sérült mennyezet 
Genetikai megjegyzés: oldással kialakult, majd lineáris erózióval üregrendszer maradvá

nya, ahol a jelenlegi üregrendszer kétszintes lehetett, de az om
lások után ennek csak maradványai látszanak, az előtte látható jól 
fejlett törmelékkúp tanúsága szerint az omladozó barlangból anyag
szállítás történik kifelé.

Elnevezései: Ördögá. II. sz. barlang cs. tagja /takács K. 1957./, Ördögá. Il/a /?/ sz. 
barlangja /Balázs D. 1965./.

Ördögárok 32/b sz. barlangja /Ö-32/Ь./:
Jellege: csőszerű barlang 
Szélességi index: 1,56 /átlag/
Morfológiai adatok: folyosó, sziklalépcső, omlások, sérült mennyezet
Genetikai megjegyzés: Oldással kialakult üregrendszer, lineáris és areális erózióval

feltárult maradványa
Elnevezései: Ördögá. II. sz. barlang cs. tagja /Takács K. 1957./, Ördögá. Il/b. v. II/c. 

sz. barlangja /Balázs D. 1963./.

Ördögárok 32/c. sz. barlangja /Ö-32/с./:
Jellege: csőszerű barlang 
Szélességi index: o,7o /átlag/
Morfológiai adatok: egy hosszabb folyosó maradvány, melyből 3 db kisebb folyosó ágazik 

ki, omladékos mennyezet
Genetikai megjegyzés: oldással kialakult üregrendszer, lineáris és areális erózióval

feltárult és elkülönült .maradványa
Elnevezései: Ördögárok XI. sz. barlang cs. tagja /Takács K. 1957/ Ördögárok Il/d sz. 

barlangja /Balázs D. 1963./.

Kőmosó barlangjai:
Kőmosó 1. sz barlangja /Кш-1./:
Jellege: csőszerű barlang
Tengerszint feletti magasság: 271 m /Bertalan K. 1936./
Szélességi index: 1,1 /átlag szélesség nem padozaton mérve 
Morfológiai adatok: ferde folyosó, üstök, sima falak, két bejárat
Genetikai megjegyzés: dőlésirány mentén kioldódott lineáris és areális erózióval feltá

rult maradvány
Elnevezései: Csesznek 4. sz. barlang /Bertalan K. 1936./ Csesznek! átjáró-barlang 

Bertalan K. 1938./
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Кбпюзб 2. sz. barlangja /Кш-2/:
Jellege: sziklaodu
Tengerszint feletti magassága: 23o m /Bertalan K. 1936./
Szélességi index: o,84 /átlag, szélesség nem a padozaton mérve/
Morfológiai adatok: egy szabályos üreg, a bejárat sziklafala
Genetikai megjegyzés: oldásos eredetű üreg, mely főleg areális erózióval feltárult

/ennek maradványa a bejárat sziklafala/
Elnevezései: Csesznek! 2. sz. barlang /Bél M. 1731; Bertalan K. 1938. adata/, Cseszneki 

2. sz barlang /Bertalan K. 1938./ Kecskebarlangodu /Roska M. 1954./, Kecs- 
kelik /Takács K. 1957./, Cseszneki Sziklaodu /Bártfai P. 1962./

Kőmosó 3. sz. barlangja /Кш-З./:
Jellege: csőszerű barlang
Tengerszint feletti magasság: 27om /Bertalan K. 1938./
Szélességi index: 1,25 /átlag/
Morfológiai adatok: folyosók, "kupolás termek, vakkürtök, üstök, sziklalépcsők, törmelék

kúp, élesre oldott falak, cseppkőlefolyások, borsókák 
Genetikai megjegyzés: dőlés /folyosós rész/, és csapás /nagyobbik terem/ mentén oldás

sal képződött /vakkürtök, üstök/, de a tektonikai preformáltSág
nak is jelentős szerep juthatott, valószinüleg lineáris erózióval 
feltárult maradvány

Elnevezései: Cseszneki 1. sz. barlang /Bél M. 1731./, Cseszneki 1. sz. barlang /Bertalan 
K. 1936./, Cseszneki kőmosó ill. Cseszneki barlang /Bertalan K. 1938./, 
Cseszneki rókalyuk /Bártfai P. 1962./

Cuhavölgy barlangjai:
Cuhavölgy 1. sz. barlangja /С-1./:
Jellege: sziklaeresz és sziklaodu
Szélességi index: sziklaeresz: 5,4o /átlag/, karsztos fülke: 1,25
Morfológiai adatok: lapos terem, kupolás terem, a fülkében cseppkőlefolyésok, függő- 

cseppkiÿ mésztufa
Genetikai megjegyzés: a sziklaeresz egyetlen, vastag dachsteini mészkőréteg dőlésirány

ban végbement kipusztulásával /patakerózió, fagyhatás/ képződött 
/e réteg anyaga és igy ellenállóképessége eltér a fedő és a fekü 
rétegek anyagától/. Sziklaeresz kialakulásával feltáródott a 
korróziós eredetű kupolás terem. Ennek mészkiválása ezentúl uta
lás a felszinről közvetlenül ideáramló viz sajátos munkájáról is. 
/a fülkébe torkolló járat talaja a felszinról származik/ 

Elnevezései: Cuhavölgyi sziklaeresz /Bártfai P. Í962./?
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Cuhavölgy 2. az. barlangja /С-2./:
Jellege: forrásbarlang /7/
Szélességi index: 2,o5 /átlag, kürtő nélkül/
Tengerszint feletti magasság: 246-248 m /Bertalan K. 1956./
Morfológiai adatok: kürtő, terem, vakkürtő, üstök, réteglépcső, kisebb járatok, törme

lékkúp, sziklaeresz, mesterséges eredetű kisebb fülkék, kalcitki- 
töltés, borsókék

Genetikai megjegyzés: vékonyan rétegzett mészkőbe csapásirányban oldással keletkezett
üreg, ahol a mészkő rétegvastagsága nő, a barlang csökkenő széles
sége mutatja az oldódás kisebb hatékonyságát /2o. ábra/. Ugyane
zen az ábrán látható, a vastagabb réteg felső lapjának meghosszab
bítása /dőlésirány/, a barlang oldalfala és padozatának metszése, 
hozzávetőlegesen egybeesik. Ez arra utalhat, hogy a dőlésirányban 
is nyilván ható oldás függőlege irányba csak igen korlátozottan 
volt képes hatni a vastagabb rétegben. Ez a korlátozott oldás 

• azonban a barlang déli oldalán kialakított egy réteglépcsőt.
Elnevezései: Kőpince /Darnay Dornyi B. 1927./, Kőpince mészkőbarlang /Földvári M. 1955./^, 

Savanyú Jóska barlangja /Bertalan K. 1958., 1962./

Cuhavölgy 5. sz. barlangja /С-5./:
Jellege: sziklaeresz 
Szélességi index: 4,28
Morfológiai adatok: sziklaeresz, kipreparált rétegfejek
Genetikai megjegyzés: vékonyan rétegzett dachsteini mészkőrétegek dőlésirányban fagyha

tással végbement kipusztulásával 
Elnevezései: Cuhavölgyi Rejtett Fülke /Bártfai P. 1962./?

Cuhavölgy 4. sz. barlangja /С-4./:
Jellege: csőszerű barlang
Szélességi index: l,o4 /átlag/, terem: 1,25
Morfológiai adatok: terem, folyosó, két db. kürtő, sziklalépcső, gyengén fejlett üstök, 

cseppkőlefolyás, borsókák
Genetikai megjegyzés: a folyosórész egyetlen vastagabb réteg kioldásával képződött, a

barlang jelenlegi formáját areális /felszinre nyiló kürtök/ és li
neáris erózióval nyerte el

Elnevezései: Remetelik /Darnay dornyai B. 1927»/, Remetebarlang /Takács K. 1957./, Re
metelyuk /Bertalan K. 1962./
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Cuhavölgy 5. sz. barlangja /С-5./:
Jellege: csőszerű barlang
Szélességi index: o,97 /átlag, omladékos rész nélkül/
Morfológiai adatok: két terem, a belső omlásokkal kettéválasztott, sziklalépcső a bejá

ratnál, szabályos és retek alakú függőcseppkövek, cseppkődrapériák, 
kis cseppköves medence

Genetikai megjegyzés: dőlésirányban kioldódott üreg, melyet a lineáris erózió tárt fel 
Elnevezései: Betyár.pamlag /Bártfai P. 1962./?

Cuhavölgy 7. az, barlangja /С-7./:
Jellege: sziklaeresz
Tengerszint feletti magasság: 28o m /Bertalan K. 1955./
Szélességi inde?c: 5,35 /átlag/
Morfológiai adatok: fülke, sziklalépcső
Genetikai megjegyzés: Bertalan K. /1955./ által feltételezett patakos erózió mellett

kialakulásában a kifagyás is szerepet játszhatott, mely hatások 
e vékonyan rétegzett dachsteini mészkőben dőlési irányban hatot
tak

Cuhavölgy 9. sz. barlangja /С-9./:
Jellege: kőfülke
Szélességi index: 1,2 /átlag, kürtő nélkül/
Morfológiai adatok: fülke, omladékos kürtő a felszinre, cseppkőlefolyások a falakon 
genetikai megjegyzés: a kőfülkerészről nehéz eldönteni patakerózióval v. oldással, majd

az előző hatására felszinre nyitott üregről van-e sző, a kürtő 
felszinre nyilasát viszont areális eróziónak köszönheti 

Elnevezései: Zsiványbarlang /Beretalan K. 1935./

Cseresi zsomboly;
Jellege: zsomboly
Szélességi index:
Morfológiai adatok: egy függőleges és egy vízszintes folyosó, sima falak
Genetikai megjegyzés: morfológiája nem eróziós, hanem inkább korróziós eredet mellett

szól. Sem környéke, sem kitöltése /Pásztory V. 1965./ nem utal 
víznyelős eredetre. Inkább a felszin areális lepusztulása által 
felnyílott járat lehet.

Elnevezései: Cseresi-zsomboly /Bertalan K. 1955./
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NÉHÁNY CSESZNEK KÖRNYÉKI BARLANG BEZÁRÓ KŐZETE / a kőzetek
MÁFI-bán végezték

vizsgálatát a

bezáró kőzet
megjegyzésanyaga kora

mintavétel helye

Ö-2/b ' mészkő eocén bejárat .. néhány ősmaradvány
Ö-7 mészkő eocén bejárat enyhén márgás
Ö-7 mészkő eocén a b.alatt 1-2 m-el kevés ősmaradvány
Ö-8/b mészkő eocén bejárat
Ö-lo mészkő eocén bejárat kalcitos
Û-12 mészkő eocén bejárat márgás ősmaradványok
0-12 mészkő eocén a b.alatti szikla

fal
Ö-13 mészkő eocén bejárat
Ö-14 mészkő eocén bejárat vasas átitatódás
Ö-14 mészkő eocén a b.alatti szikla

fal
foraminiférák

С-15 mészkő eocén bejárat felett márgás
Ö-15 тёзгкб eocén bejárat márgás
Ö-15 mészkő eocén bejárat alatt márgás ősmaradványok
Ö-15 mé szkő eocén felső szint egyik 

terme
erősen numuliteszes

Ö-15 mészkő eocén alsó szint breccsásodott mész
kő erősen kalcitos

Ö-16 mészkő eocén kissé márgás fora- 
miniferák

Ö-17 a, mészkő eocén bejárat d. részén a.erősen töredezett
b. mészkő eocén bejárat é. részén b.kagylólenyomat

Ö-18/a a. mészkő eocén bejárat d. részén a.vasasáátitatódás
b. mészkő eocén bejárat é. részén b.numuliteszes

Ö-18/a mészkő eocén a b. alatti sziklafal
Ö-2o/b a. mészkő eocén bejárat d. részén a.néhány ősmaradvány

b. mészkő eocén bejárat ó. részén b.limonitos, márgás 
benne numuliti sszel 
éa tengeri sün tüs
kéje

0-21 mészkő eocén a bejárat alatt és 
felett

Ö-22 mészkő eocén bejárat limonitos erekkel 
átjárt, kalcitos
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Ö -24 mészkő eocén bejárat' kalcitos
Ö -5 2 /d dolomit triász bejárat világos szinü
ö-32/d dolomit triász barlang belseje sötétebb árnyalatú

f\l! márga eocén bejárat Lumasella

tó-4 mészkő eocén bejárat sok numulitesz
tó-5 mészkő eocén • bejárat limonitos, kagylóval 

és numulitesszel
tó-6 mészkő eocén bejárat limonitos
tó-7 mészkő eocén bejárat kalciteres, limoni-

tos
tó-8 mészkő eocén bejárat

mészkő eocén M-5-8-as barlan- enyhén márgás, né-
gok alatti réteg hány ősmaradvánnyal

a, dolomit triász a fenti réteg 
alatt M-5-höz 
közel

breccsás

b. dolomit triász M-б-hoz közel breccsás, limonitos
c. dolomit triász M-7-hez közel
d. meszes 

dolomit triász M-8-hoz közel

Megjegyzés;
Kőzetek kora főleg a földtani térképek adatainak felhasználáséval
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A BSE Barlangkutató csoport .jelentése 1978-ról

Józsa György - Balogh István - Lipcsei Tibor - Szabó János - Rózsa István

Ebben az évben г cseport.elsődleges célkitűzése a csoport technikai és szakmai fejlesz
tése volt. További feladatunknak a kutatási területek feltárását, és a tudományos kuta
táshoz szükséges technikai és anyagi eszközök megteremtését tüztük ki.
1. / Feltáró tevékenység
a. / Budapest II. kér. Áfonya u. 9. Áfonya-barlang
Az év során a barlangban feltáró tevékenységet nem tudtunk folytatni mivel a kutatási 
engedélyt nem kaptuk meg, bár a Barlangtani Intézet feltételeinek eleget tettünk.
Az év elején térképet készítettünk a barlangról. Elintéztük, hogy a barlangból kiterme
lendő törmeléket folyamatosan tudjuk elszállítani.
b. / Máriaremetei-fennsik, Öcsi-barlang
Egy új bejárat nyitása, a barlang biztonságos körülmények között való feltárásának meg
teremtése volt elsődleges feladatunk. Ennek érdekében augusztus l-2o-ig nyári kutató tá
bort szerveztünk. A tábort a csoportvezető ellenőrzése mellett két csoporttag irányítot
ta. Táborunk sajnos nem ért el nagy eredményt, mert az uj járatot nem sikerült teljes e- 
gészében elkészíteni.
c. / Hárshegy, Bátori László barlang
A barlangban a Bejárati-terem és a Törökfürdő találkozásánál egy 7 m-es majdnem függőle
ges járatot bontottunk ki. A járatban végig bolygatatlan geológiai kitöltés található. 
Falait átlugozott mészkő alkotja. A járatot a benne talált állatról neveztük el Peiés- 
járatnak. A Huzatost a vizes-repedéses technikával tovább tágítottuk. A barlangban Rózsa 
László agyagminta vizsgálatokat végzett, melyről jegyzőkönyvet készített. Burján Anna 
megkezdte a barlangi fauna vizsgálatát. Elkezdtük a lo éve kiépített, tönkrement világí
tóhálózat kicserélését.
d. / Csőbánka, Tamás-lik
A szenilis viznyelőbarlang feltárásával lassan haladhattunk azért, hogy a jellegzetes 
formakincseit /felszakadó kürtő, álfenék/ az érdeklődő csoporttagok megfelelően tanulmá
nyozhassák és dokumentációt készítsenek róla.
Célkitűzéseinket csak részben tudtuk megvalósítani, a váratlanul fellépő műszaki anyagi 
és technikai problémák hátráltatták munkánkat. Reméljük, hogy 1979-ben, ill. 198o-ban 
már végérvényes megoldásokat találunk, a működésünket.hátráltató nehézségekre.
2. Hipotézis er.v középkori, bányászati munkamódszerről
Immár köztudott, hogy Nagyhára-hegyen, a Bátori-barlangban található hazánk legdusabb 
vasérce. Az ércrögök némelyike 5b-6o %-os vastartalommal rendelkezik. Sajnos a mennyi
sége igen kevés, igy a népgazdaságnak•az a néhány tonna érc jelentéktelen.
Ennél jóval értékesebb viszont a barlang középkori bányatörténete. A középkori bányászat 
emlékeiről a csoport tagjai a hatvanas években levéltári kutatásokat végeztek. Sajnos a 
kutatás dokumentumai nincsenek a csoport birtokában.
Később viszont nagy vitákat szült az a kérdés, hogy vájjon milyen módszerrel dolgozhattak 
a középkor bányászai. Egyes információk szerint á tárók robbantásával csak a XVII. szá
zadban kezdtek el foglalkozni. Azelőtt úgy is hajtották a vágatot, hogy nagy tüzet rak
tak, s a felmelegedett sziklat a tűz elhemvadása után vizzel locsolták. így a hirtelen 
összehúzódás következtében a kőzet szétrepedezett. Ez igen lassú és keserves munka volt, 
mert a meleg fölfelé szélt s inkább a főtérre összpontosult. A másik gyengéje ennek az 
eljárásnak, hogy eléggé ritka az az eeet, mikor pontosan a szállitásra alkalmas hasadék 
irányában kellet az érc útját keresni.
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A mi feltevésünk időben a két munkamódszer közé tehető, amely lépcsőfokként halad a 16- 
poros táróhajtás felé.
Feltevésünkkel szorosan összefügg az. a tény, hogy a Bátori-barlang feltárása során egy
szerűen elfogytak a továbbjutáshoz szükséges geológiai kitöltéssel rendelkező járatok.
A szűk hasadékok viszont nehezen adják meg magukat. Mivel a vésés igen lassan ment, igy 
kénytelenek voltunk egy termelékenyebb eljáráson törni a fejünket. A megfejtés kulcsa 
pedig igen közel, szinte a lábunk előtt hevert. A barlangban mintegy 55 m-re tehető a 
középkori ércbányászok által kivájt járatok hossza. Ezekben a járatokban szinte egymást 
érik a jól látható, vaskos fúrónyomok. A levéltári adatokból viszont tudjuk, hogy mér a 
XVII. század előtt is bányászták az ércet a barlangban. Már csak a gondolatmenetet kel
lett folytatni; az első feltevésünk az volt, hogy a kifúrt lyukba vésőt ütöttek, és igy 
feszítették le a kőzetet. Elkezdtünk kísérletezni;.. Kifúrtuk az első lyukat, s mielőtt 
behelyeztük volna az első vésőt, spontán jött az ötlet: öntsünk vizet a fúrólyukba! Mi
vel a folyadékok összenyomhatatlanok, sokkal nagyobb darabot kell, hogy leszakítson!
Az elképzelésünk bevált...
A módszer részletesebb kidolgozását 1976. decemberében kezdtük el. A munkálatokhoz az 
alábbi anyagokat és eszközöket használtuk fel:

1 db 2o mm-es kézi kőfúró 
1 db o,5 kg-os kalapács 
1 db 6 kg-os kalapács 
1 db kúpos, acél feszitődugó 
1 db lo mm-es hajlékony műanyagéső 
furatonként kb. o ,5 liter viz

A függőleges hasadék szélétől kb. 15 cm-re egy 15 cm mély lyukat fúrtunk az említett kő
fúróval. Miután a PVC csővel kifújtuk a port a lyukból, megtöltöttük vízzel, s beillesz
tettük a furatba a feszitődugót. a 6 kg-os kalapáccsal 4-5 közepes ütés után megszűnt a 
vizsugér kilövellése, és éreztük, hogy nagyon húz a kő. Ezután 6-8 erőteljes ütés végén 
meglepődve láttuk, hogy mintegy 2o kg kőzet' levált a falról.
A lefolytott folyadék a kalapácsütések hatására óriási nyomást gyakorol a furat falára. 
Ez a növekvő nyomás hajszálrepedéseket hoz létre a kőzetben. A repedésbe benyomuló viz 
"finom ék" gyanánt egyre hatol tovább, mig a szabadba, vagy egy másik furathoz nem ér,
3 igy leszakítja az összerepedezett kőzetet. Ha úgy adja a helyzet, hogy nem lefelé, ha
nem ferde furattal akarunk dolgozni, akkor a "töltetet" PVC-ből hegesztett tömlőbe kell 
- lehetőleg légmentesen - elhelyezni. A leirt módszer a járattágitáson kívül hasznos a 
nagy kövek szétdarabolására is.
A fenti gondoiatmenetet követve hasonlítsuk össze a középkori tárók falát az általunk 
tágított járat falával. Jelentős eltérést nem tapasztalunk, mert mindkét esetben a fura
tok fele teljes hosszában épségben megmarad, mintha fűrésszel vágtuk volna ketté. Abban 

esetben, ha a furat sarokban van, - és ez is gyakran előfordul a Lépcsős folyosóban - 
ai - jr 3 furat 1/4 része ismerhető fel. Megegyezik a furatok repesztési vonala is, amely 
a furatok hossztengelyével kb. 120°-os szöget zár be. Ezt egy kis véséssel merőlegessé 
lehet tenni, s igy tökéletes lépcsőt kapunk /ld. Lépcsős folyosó/. A két falfelületet 
összehasonlítva nem módszerbeli, hanem kivitelezésbeli eltérést találhatunk. Éspedig; 
valószínűleg egyszerre csak egy furattal dolgoztak a bányászok, ezért nem olyan egyenes 
és szabályos a Lépcsős folyosó fala, mint az általunk a Remetehegyi Öcsi barlangnál ké
szített táró fala. A bányászok által fúrt lyukak átmérője és az egymástól való távolsága 
is nagyobb, ezért olyan nagyok a lépcsők a barlangban. A középkori furatok lekerekített 
sarkú, kézi szivfúrót használtak. Ez azért lett ilyen, mert lándzsa alakú, kézi szivfú- 
rót használtak. Ebben az estben - és ez nálunk is előfordult - ha a fúrószár megdől, ak
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kor a fúró hegye nem egyhelyben forog, hanem a középpont körül imbolyog, esetleg az egyik 
éle körül fordul el. Gépi csigafúrónál ez nem következik be, mert a fúrószár végig azo
nos keresztmetszetű. Kézi fúróval is készíthetünk körkörös furatot, de ilyenkor a fúró 
élét ne hegyesre /szög alatt záródóra/, hanem Ívesre készítsük. A barlangban több helyen 
is előfordul a ferde fúrónyom. Feltételezésünk szerint ilyenkor állati bélbe töltöttek 
vizet és azt elkötve patronként tették a furatba, úgy, hogy a feszitődugó akkor repessze 
ki a "töltetet" mikor már szorul, tehát a viz útját elzárta.
írásos, feljegyzések hiányában az ösezehasonlitási alapot csak a tárók falában található 
fúrónyomok képezik. Ezeket megvizsgálva - ismerve a robbantásos- nyomokat is - feltétele
zésünket bizonyítva látjuk.
Ezen módszer a bányatörténeti jelentőségén túlmenően - a robbantási nehézségek miatt - 
feltétlenül hasznos a jelen barlangkutatásban. Csoportunk nem csak kísérletképpen fog
lalkozott ezzel a módszerrel, gépi ütvefúró alkalmazásával a Bátori-barlangban járattá- 
gitásra, az Öcsi-barlangban pedig táróhajtással egy új bejárat kiépítésére használjuk 
fel, eddig összese lo m tömör sziklát repesztettunk le így.
3. Elemzések
A Bátori-barlangban végzett analitikai mérésekről:
Csoportunk 1978. IV. negyedévében elvégezte a Bátori-barlangban gyűjtött kitöltési tör
melékminták spektrofotométeres elemzését. Adataink sajnos csak tájékoztató jellegűek, 
mivel a barlangban már az előző feltárási munkák során több anyagáthalmozás történt, és 
az akkori vizsgálatokról egyértelmű adatok még nem állnak rendelkezésünkre. - A kőzet
minták régebbi vizsgálatánál csak a minták sorszámát tüntették fel, ezért azokat meg kell 
ismételnünk. -
Az eredmények kiértékelése folyamatban van, de idáig is figyelemreméltó minőségi különb
ségek vannak az egyes talajminták között. Ezek az eltérések esetleg a barlang többfázi
sú kialakulására /több aktiv szakasz/ utalnak.
Rövidesen elkezdjük a barlangból gyűjtött kőzetminták elemzését, illetve az eredmények 
régebbi mérési adatokkal való összehasonlítását is.
Mérési jegyzőkönyv
A mérés helye: Középdunavölgyi Vízügyi Igazgatóság Analitikai laboratóriuma.
A mérés ideje: 1978. nov. 14.
A mérés célja: A Bátori-barlangból gyűjtött kitöltési törmelék analitikai vizsgálata.
A mérésnél használt műszer: SPEKTROMOM 19o A atomabszorbciós spektrofotométer.
A mérést végezte: Rózsa István vegyészmérnök.

Cd PbO ZnO NiO CuO Fe2°5 MnC^
Piramis terem — — 0,006 o,42 — 0,16 0,08
Száraz terem ny. — o,o9 o,54 о ,p48' 0,37 0, lő
Tölcsér terem — o,o33 • o,o9 o,o22 o,ol7 28,5 ОО

Hármas terem — o,ol7 o,o9 О о o,ol7 2o,o o,67
A megadott értékek százalékban értendők. 
Ag nem mutatható ki.

/Rózsa István/



Beszámoló a dorogi "József Attila" Művelődési Központ "Kadic Ottokár 
Barlangkutató Szakkörének 1978. évi tevékenységéről

Madaras Istvánná

Az 1978. év folyamán'munkánkat - az előző évekhez hasonlóan - a Sátorkő-pusztai és a 
Strázsa-barlang további feltárása és karbantartása képezte. A két barlang közötti felté
telezett összeköttetés felfedezése, a barlangok még elzárt részeinek feltárása és a már 
ismert szakaszok karbantartása, az érdeklődők számára bemutatásbiztositása alkották te
vékenységünket ezen a területen.
a./ a kutatómunka váltakozóan egész évben folyamatosan szombat-vasárnaponként folyt.
1. A Sátorkő-pusztai'barlangot fennállása óta kutatja csoportunk. Az évek folyamán vál
takozó szerencsével folyó feltáró és kutatómunka 1977-ben zárta legsikeresebb évét. Uj 
szakasszal bővült a méltán nagyhirű barlang. Bár az évek folyamán állandóan küszködünk 
az illetéktelen külső behatolásokkal, ezt a munkát igyekszünk tovább folytatni.
Az új szakaszba.torkolló rétegforrás vizhozama az előző évben rekordnak bizonyult. Nem 
mintha a szivárgás jelentősebb vízmennyiséget adott volna, de arra a fokozottabb csurgás 
elég volt, hogy a munkahely' biztonságát veszélyeztesse. így az előrehaladás lassabbá 
vált, majd a munkálatok miatt a Sátorkő-pusztai-barlangban dolgozó munkabrigád is e terü
let feltárási munkálataihoz került. Ezek után itt csak a karbantartási munkálatok foly
tak, ezen kivül az ide látogató turisták, sporttársak és más érdeklődők számára a barlang 
bemutatása is foglalkoztatta a csoportot. A téli időszak után ez a terület lép elő újból 
a legfontosabb feltárási munkálattá. Év közben az itt lévő rétegforrás medrének betono
zása nem volt megfelelő, újabb záró rétegre volt szükség. A viz csőrendszeren való elve
zetése sem teljesen megoldott: ebben is felújitás vált szükségessé. A munka megkönnyité- 
se érdekében a kézi vödörhúzás helyett tekerő dob alkalmazását határoztuk el, amely el
készült és beszerelésre vár. A legtöbb gondot az állandó zárjavitás jelenti a barlangnál, 
mivel többször is előfordult illetéktelenek■behatolási kisérlete, mely azonban nem volt 
sikeres.
2. A barlang járatait állandó karbantartási munkákkal tettük.alkalmassá arra, hogy szé
lesebb körű érdeklődést is kielégíthessen, illetve a fáradalmakat vállaló turisták, diá
kok és egyéb látogatóink is bejárhassák a barlang szakaszait.
II. A Strázsa-barlang feltárási munkáit két munkahelyen folytattuk egészen addig, mig az 
atcsoportositással az itt folyó munka is szünetelni kezdett. A barlang jelenlegi végpont
ját jelentő hasadék-ág további feltárását a szűk méretek nehezitik, ezért egy valószinü 
kerülőág bontása indult meg a végpont előtti teremből. A szállítás nehézségei miatt itt 
egyenlőre csak deponálással dolgozhatunk. A másik munkahely a széles barlangszáda bal ol
dali fala melletti törmelékben van, ahol a szálkő, a barlangfal pontos követésével pró
báljuk a középen lerakodott nagy mennyiségű törmelék réteg vastagságát megállapítani, hi
szen semmi sem bizonyltja, hogy az eltömődött szádának csak az eddig ismert barlangjára
tok lehetnek a belső üregei, hiszen itt csak egy irányból követtük a külső fal irányát. 
Szükséges az oldalirányok, feltárásával az üregek valódi méretének tisztázása, ami azon- 
nn megköveteli a benne lerakodott hatalmas mennyiségű törmelék eltávolítását. Itt is 

korszerűsíteni kivónjuk a szállítás módját és felszerelését, amely a dorogi munkálatok 
befejezése után válik lehetővé. Az itt folyó munkát a nyár folyamán szinte teljesen le
hetetlenné tette a sorozatos feltörés. Először az ajtózárral próbálkoztak, majd miután 
ez nem sikerült, ismeretlen személyek a betonozás megbontása után a nehéz páncélajtót 
kirobbantották a helyéből, melynek következtében az ajtót tartó támfal erősen megrongá
lódott. Az újra helyreállitás után azonban a friss cementezést hétről-hétre újból kibon
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tották, ami munkánkat igy többször is teljesen megsemmisitette. Végül a végleges zárást 
csak az őszi esős idő beállta után végeztük el, amikor már nem kellett állandó, rendsze
res "látogatásoktól" tartani. Kimondhatatlanul sok kárt okozott ez csoportunknak. Nem
csak a munka szempontjából volt káros, hanem a csoport munkakedvét is alaposan próbára 
tették ezek az események, amelyet úgy tűnik egyetlen hivatalos szerv sem tud közbenjárá
sával megszüntetni.
III. Az előző 2 évi munkákhoz viszonyitva kevesebb lehetőségünk adódott a Pilis-nye.rgi 
víznyelőben folyó feltáró munkára. Ennek okai, az itt folyó munkák nehézségeinek fokozó
dása, és az itteni kutatásvezetőnk betegsége volt. Viszont elkészült a viznyelő teljes 
térképe és folyamatosan történtek megfigyelési és mérési munkálatok. A nehézséget fokoz
za, hogy az esőzések alkalmával a nyelő működik, viszont a mély pontot agyagdugó zárja 
le. Közvetlenül előtte erősen elszükülő járat - a Reszelő - akadályozza az anyag kiszál
lítását, igy deponálni kell, ami a vizes áldott, időnként szinte folyós agyag miatt ve
szélyessé teszi a munkát. A tervezett, szükséges járatbővitéseket nem sikerül elvégezni, 
ezért itt továbbiakban is nehézségekkel kell számolni. Minden tavasszal nagy várakozás
sal tekintünk a-hóolvadás "eredményei" elé, mely hol tovább bóvit, hol bemos a járatokba 
újabb agyagrétegeket. Három kisebb "rényelő" is vnn a járatok közt, melyek további viz- 
szivárgást okoznak. A víznyelő hőmérséklete alacsony, még a száraz nyári időszakban is 
állandóan vizcsurgással kell számolni.
IV. Éveken keresztül fokozott várakozással figyeltük a dorogi Mészmü ”Hungária"-hegyi 
kőbányáinak munkáját. Többször érkezett hir arról, hogy itt az egyes szintek lépcsős 
művelése közben hol az egyik, hol a másik szint hozott meglepetést: kisebb-nagyobb bar
langüregeket feltárásáról és gyors eltüntetéséről érkeztek - sajnos megkésett hirek.
Ezért jelentett nagy örömet, hogy 1977. októberében egy nagyobb üreg megnyitását jelen
tették az "Uj-bánya" üzemrészben, a II. szint kőbányájának baloldali falán. A legszebb, 
tipikus hévizes üregek sora nagy reményekre jogositott: szerkezeti összefüggéseit vizs
gálva eredményünk szerint a Tokod-üorogi bányabeli kaverna és barlang-rendszer tagja le
het ez a csodásán ékesített kis Barlang.
Erősen összpontosított munkára volt szükség, hiszen az aktivan folyó kőbányászat avval a 
veszéllyel jár, hogy esetleg ez a bányarészlet is művelés alá esik. A Mészmü vezetőivel 
folytatott megbeszélés alapján 1 év kutatási időt biztosítottak, hogy az esetleges to
vábbjutás lehetőségét feltárjuk, a a barlang jelentőségét, terjedelmét felmérjük. Ezért 
a pilisnyergi feltáró csoport ide tért át. A nyár folyamán szükségessé vált, további e- 
rőkoncentráció, úgy, hogy szeptembertől az egész csoport a mérési egység kivételével az 
itt folyó feltáró munkában vesz részt. Előző évi jelentésünkben jeleztük a barlang leg
fontosabb adatait, jellemzőit. Azonban úgy tűnik, hogy nem sikerült a teljes hirzárlat 
mert a környékbeli "kristálygyüjtők" megtalálták ide is az utat, a külső, felső üregek 
legszebb képződményeit, gipszkérgeit "legyüjtötték".
A barlang az üregrendszer alját gazdagon boritó borsóköves képződményekről a Szilofon 
barlang nevet kapta, amint ezt a térképen is feltüntettük.
A eredetileg 17 m mély üregek végpontját, a függő borsókövekkel boritott terem közepét 
hatalmas törmelékhalom zárja el, mely részben a feltárulást előidéző robbantás eredménye, 
részben korábbi betelepült törmelék. Ez kúpszerüen elhelyezkedve a legalsó terem köze
pét zárta le, körbe-körbe "körjáratot” biztosítva a csodálatos aragonit-kalcit képződ
mények tömege közt, melyek a mennyezetet, oldalfalakat egyaránt gazdagon borították, kö
zöttük cseppkövesedés erőteljes nyomai is mutatkoztak a különben teljesen száraz barlang 
járataiban. E törmelékkúp kiszállítását kezdtük meg, melyet legelőször a függőleges ak
nán, majd a kb. 60°-os lejtőn kell eltávolítani. A függőakna fölé ácsolatra szerelt te-
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kerődob került, a lejtőn pedig sínpáron "ellensúly" által mozgatott, 5 vödör törmeléket 
befogadó kiscsille került. A megrakott "papucsot" az elengedett ellensúly húzza a fel
színre, majd az üreset "élősúly" a beleülő kutatók terhelése viszi a mélybe. Ez a gépe
sítés nagy mértékben megkönnyítette a szállítást és a rakodást. A kiszállított laza tör
meléket azonban felváltotta a korábban leülepedett anyag. Mivel a továbbjutást nem ötlet
szerűen szeretnénk keresgélni, célszerű volt a teljes barlangméret szerinti feltárás. 
Ennek során év végéig a járat újabb 8 m-es hosszát tisztították meg a kutatók. így a 
barlang mélysége 25 m amit ez évben újabb méterek követnek. A belőtt törmelék között is 
voltak nagyobb szikladarabok, de az eredeti törmelék hatalmas méretű lezuhant kövei közé 
tömődött. Ezek eltávolítása, ami aprításukkal oldható meg, szükségessé vélt. Előbb lég
kalapácsokkal kísérleteztünk, majd miután ez eredménytelen maradt, robbantás következett, 
melyet kőbánya dolgozói szakszerűen hajtottak végre. A kis töltetek eredményes munkát 
végeztek, de a barlang képződményeit kár nem érte.
A barlang alsó törmelékes része újabb meglepetéssel szolgált. Az eddigi gazdag gipsz és 
aragonit-kalcit képződmények mellett itt a törmelékből Tokodi-tipusú, viztiszta sugaras 
aragonit tűs halmazok kerültek elő, viztiszta kalcitgömböcakéken települt sugaras- leme
zes aragonit pamacsok, melyek szépségükkel megközelítik a Tokod-Altárói bó, yabeli kép
ződményeket. Egyenlőre még csak elszórtan fordulnak elő a lehullott sziklatömbök repedé
seiben, de remény van rá, hogy később nagyobb mennyiségben is előfordulnak.
Mindezek arra indítottak bennünket, hogy fokozottabban folytassuk a munkálatokat,
b./ Az év folyamán folytattuk a környéken lévő és a Dorogi bányabeli barlangok ásvány
anyagának gyűjtését.
Célunk egy állandó kiállítás létrehozása, mély a Tatai Megyei Művelődési Központban el
helyezetthez hasonlóan a Dorogi József Attila Művelődési Központban kap elhelyezést, ahol 
a környék lakosságénak állandó látványosságul és tanulságul szolgálhat. Az épület most 
folyó felújításának befejezése után állandó helyet kap majd az anyag, amit évek során 
gyűjtött csoportunk erre a célra. Szeretnénk a környék ásvány és kőzetanyagának minél 
teljesebb bemutatását megoldani nem csak látványosan, de szakszerű feldolgozással is, 
mivel a környéken ilyen jellegű bemutatás, természettudományos feldolgozás nincs, sehol 
sem látható. A terület bányászata, annak hagyományai indokolttá teszik az ilyen igények 
kielégítését.

A Ferencvárosi Természetbarát Sportkör Barlangkutató Szakosztályának
1978. évi jelentése

Horvát János - Kassay Albert - Hartig Miklós - Máté József 

Feltárómunka. kutatás, adatgyűjtés:
Szakosztályunk a már sok éve kutatott területein működött: Égerszög-Teresztenye térségé
ben, a Solymár-ördöglyukban, és a pilisi Hosszú-hegyen, a nyári táborokon kívül többször 
egy-két napos munkatúrákkal is. A rövid kiszállások nagyobbrészt az égerszögi területre 
irányultak. A nyáron ebbe hosszú idő után Dr Balázs Dénes is újra bekapcsolódott.
A solymári barlangot hétvégeken rendszeresen térképezték, kutatták. A tavasszal négy ta
gunk Égerszög térségében geológiai terepfelmérést végzett. Rendszeres terepbejárást vé
geztek az Alsó-hegyen. Zsombolyok bejárati fotóit, jellegzetes belső fotókat készítettek. 
Az összegyűjtött csontleleteket a MAPI üsgeriiices gyűjteményének adták le; Dr Kordos 
László kiértékelése szerint ezek jelenkoriak voltak.
Kutatótáborok :
« táborok részletes beszámolóit a kutatásvezetők készítették el: a Teresztenyei-barlang



munkáiról Kassay Albert kutatás vezető a Lolymári-ördöglyukról Hartig Miklós csoportve
zető, a Háromlyukú-barlang kutatótáboráról Máté József csoportvezető. A Szabadság-bar
langban ez évben csak kisebb jelentőségű munkát Lukács László kutatásvezető irányította. 
Nagyobb változás a munkaterületen: a piticsi vízrendszerhez tartozó Darázs-barlang to
vábbi kutatásáról le kellett mondani. Az év elejére az akna feletti talajréteg megcsú
szása teljesen feltöltötte. A teresztenyei-rendszer Veszett-árpás nyelőjének kutatóakná
ja is nagyon pusztul.
Munkatúrák : 1
A Szabadság-barlangnak már eléggé benőtt, elagyagosodott bejáratát a tavasszal tisztítot
ta meg a csoport. A Solymári-ördöglyuknál, a rongálások miatt, a helyi csoport munkáján 
kivül is kellett újabb lezárást, zárjavitást, betonozást végezni. Jelenleg itt a közle
kedés csak a főbejáraton történhet.
Térképezés:
A folyamatosan készülő solymári munkát a csoportvezető a mellékleten jelenti. II. hó-ban - 
megkezdtük a barlang bejáratainak 0. pontjait bemérni. A barlangi'elssin és a régi kőfej
tő falának részletes felmérésével, a fejtőfal és az üregek helyzetének pontos kimutatá
sa a célunk. A munkára Horváth János és egy-két tagunk ez évben 15 napot fordítottak. 
Tudományos munka:
Barlangkitöltések vizsgálatával Lzablyár Péter csoportja foglalkozik. Jelentésüket külön 
kötetben adják. Solymári csoportunk az év vége felé a kezdő lépéseket tette meg a bar
lang meteorológiai adatgyűjtésében.

/Horváth János/

Jelentés a Teretenyei-barlang kutatásáról és a nyári kutatótáborról
Barlang-kutató Szakosztályunk nyári kutató tábora 1978. aug. 9-2o-ig a Dász-töbürben volt. 
A tábor ideje alatt feltárási munkát végeztünk a Teresztenyei barlanghoz tartozó 2. és
3. sz. víznyelőben. Emellett kutató csoportúnk néhány tagja terepbejárást is végzett.
A 2. sz. viznyelő /Veszett Árpás/ régi lo-15 éves ácsolatát és a beomlott anyagot kiter
meltük és új ácsolatút készítettünk. A munka végeztével a víznyelő bejáratát körbe kerí
tettük.
A j. sz. víznyelőben íolytattuk a feltárást. A viz útját követve - a kőtömbök között — 
folyamatosan ácsolva halaatunk előre. Kb. 1,5 m-es bontás után a főtérben valószínűleg 
elértük a szálban álló kőzetet. A járat szellőzése közepesen jó volt. A vizjáratból in
dánkén t friss levegőt kaptunk. Ez a 8-lo cm-es nyilás később a beömlő esővíztől és agyag
tól eltömŐQÖtt. A munkához csákányt, kőműves kalapácsot, kétkezes kalapácsot és vésőt 
használtunk.
A kifejtett anyagot kézi erővel fémvödrökben húztuk a felszínre egy - az akna fölött lé
vő háromlábra erősített - csiga segítségével.
A tábor ideje alatt 2 m-el növeltük a vágat hosszát. A kutató munkában 23 fő vett részt, 
ebből 8 vendég volt. szeptemberben 22-23-24-én újból folytattuk a feltárást a 3 sz. víz
nyelőben. Ekkor 1,5 m hosszan haladtunk előre. A jelenlegi végpont az akna bejárati szint
jétől 11 m mélységben van. A feltárásban 9 fő vett részt. A jelenlegi állapotot tükröző 
térkép mellékelve. ,
A Teresztenyei bg. forrásszáj felőli részét Balázs Dénes és Móga János nézte meg. A for
rásszáj után lévő nagy omladékot tartó acsolat teljesen elkorhadt és tönkre ment. Az á- 
csoiat utáni szakaszon változást nem találtak. A terepbejárás során végig jártuk a Te
resztenyei bg-hoz tartozó töbröket és a régi munkahelyeinket.
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A tavaszi hóolvadáskor egy-két töbör alján kisebb beszakadásokat találtunk. A Borzkarszt 
bg-, a Büdös-lyuknál, a Patkós bg-, a Vizetesnél és az 1. sz. viznyelőnél a tavalyihoz 
képest változást nem észleltünk.
A Darazs bg. a tavaszi hóolvadás következtében beomlott. A feltáró munkát ezért nem 
folytattuk.

/Kassay Albert/

Beszámoló a Solymári Csoport 1978. évi munkájáról
1978. évi mérő és kutató munkánkat február hónapban kezdtük el. Munkánkat havi két-há- 
rom alkalommal végeztük. Felmértük az egész lépcsőházat a főbejárattól a cirkuszig, to
vábbá folytattuk a III. bejáratnál a méréseket, melyet abba kellett hagynunk a feltöré
sek miatt, mert ideiglenesen állandóra lezártuk, amig nem készül el az új zár.
Feltárást végeztünk az Orion-teremben, de nagyobb eredményt még nem sikerült elérnünk, 
mivel elég nagymennyiségű anyagdugó törmelék halmozódott fel és emiatt hosszabb és ki
tartóbb munkát igényel ez a bontás.
Minden hó első vasárnapján ügyeletet tartottunk. Egyik ügyeletünk során 6 főt kellett 
kihoznunk a barlangból, mert eltévedtek. Ezen kivül több Ízben vezettünk túrákat felké
résre.
Sok gondot okozott több alkalommal a három bejárat ellen irányult feltörési kísérletek, 
illetve feltörések.
A nagy bejaratnál junius 11-én betonozó munkákat kellett végezni, melyet a következő 
3-4 napon ellenőrizni is kellett, nehogy szétverjék a friss betont.
Május 21-én feltörték a Pipa bejáratot. /Lefűré szelték a tengelyt./ Ezt a bejáratot is 
ideiglenesen lezártuk, amig nem készül el hozzá a zár. November 5-7-ig táboroztunk a 
barlangnál és az első éjszaka hatalmas robbanás történt a Főbejáratnál, persze kárt nem 
tudtak tenni az ajtóban. Senkit sem találtunk ezután a környéken.
Két tagunk részt vett a Magyar Földrajzi Társaság rendezésében alapfokú alpin tanfolya
mon.
Barlangklima méréseinket csak részben tudtuk teljesíteni, mivel csak az év utolsó negye
dében sikerült műszereket szerezni. Hőmérsékletet egyenlőre csak a Főbejárat zsombolyai
ban és ezek mellékjárataiban mértünk, minden hét végén. Átlagosan 8°G körüli állandó 
hőmérséklet volt. Ezen részek nedvességüknél fogva is hidegebbek. A Zöld-cseppkő járat
nál 7,9 C volt a hőmérséklet, mivel nagyon vizes és közel is van a kijárathoz. Ez no
vemberi mérés volt. Viszont a járat belső részeiben 8-8,1 °C volt a hőmérséklet ez persze 
a járat szárazabb mivoltának és zártabbságának köszönhető.
Kísérlet képpen a barlang belső, egészen száraz részein is végeztünk méréseket, ahol a 
9 °C-ot is meghaladta.
Csepegésmérést is végeztünk szintén a Zöld-cseppkő járatéban. Itt egy születő cseppkő 
csepegését mértük, és egy heti vízhozama 3o ml volt. Ez a felszíntől kb. 3o-4o m-re van, 
tehát elég gyakran kaphat csapadékot, habár az idei ősz elég csapadékszegény volt. 
Ugyanebben a járatban egy összekötő járatrész kibontása közben csontokat is találtunk. 
Ezek: szarvasbika agancs töredéke, lábszárcsonz, állkapocs-csont fogakkal, továbbá kisebb 
S"1 lánkdarabkák és éti csiga házak. Mindezt jelentettük az Ж В Т  titkárságán is,- és úgy 
értesültünk, hogy Dr Kordos László kutató társunk fog ezzel foglalkozni. Ehhez mi szeret
nénk segitséget nyújtani a további kutatásban.
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A barlang 1978. évi látogatottsága a következő képpen oszlik meg:
január 8-án: 25 fő
február 5-én: 56 fő
március 5-én: 5o fő
április 8-án: 25 fő
április 11-én: 38 fő
április 16-án: 6 fő
április 3o-án: 16 fő
május 7-én: 16 f ő .
junius 4-én: 28 fő
julius 2-án: 8 fő
augusztus 6-án: 23 fő
szeptember 5-án: 29 fő
október 1-én: 3o fő
november 5-én: 6 fő
december 3-án: 19 fő
december lo-én: lo fő •

Összesen: 382 fő e
Itt szeretném megemliteni, hogy mivel nem olyan sűrű a barlang látogatottsága, mint mi
kor nyitva volt, ezért a denevérek állománya is növekedett.
Amit eddig még nem tapasztaltunk ebben a barlangban, pl. a Denevér teremben már fürtök
ben lo-15-ösével csoportosulnak.

/Hartig Miklós/

Jelentés az FTSK Barlangkutató Szakosztálya keretében működő Győri Közle
kedési és Távközlési Műszaki Főiskola barlangkutató csoportjának 1978.

évi tevékenységéről

A csoport az OTVH loo-75/1978. számú kutatási engedély alapján végzi a hosszú-hegyi Há
romlyukú- zsomboly feltárását.
Az évek óta megrendezésre kerülő nyári kutató tábort 1978. július Зо-tól augusztus 14. 
tartottuk meg. A tábor átlagos létszáma 15 fő/nap volt, a résztvevők döntő többsége a 
KTMF hallgatója.
A tábor ideje alatt a fő feladatot a zsomboly kitöltésének bontása és felszínre szállí
tása képezte. Az utóbbi munka hatékonyabbá tétele érdekében a kézi csörlőt villanymotor
ral szereltük fel és üzemeltetésére egy agregátort telepitettünk.

ъA tábor befejezéséig mintegy 5o m törmeléket és agyagot szállítottunk a felszínre, mely
ből a szokásos leletmentést /átvizsgálást/ elvégeztük.
A tábor során jelentősen kibővitettük az un. "Medvés ág" szelvényét és teljesen kitisz
títottuk annak a zsomboly nagy kürtője aló betorkoló szakaszát.
A nagy kürtő alatti terület kitöltését teljes szelvényben kb. 5 m-el süllyesztettük, igy 
a korábban omladékos kis aknákkal megközelíthető oldalfülke teljesen szabaddá vált.
A nagy kürtő alatti részt homogén, sárga agyag tölti ki /az ősszel mélyített kézi fúrá
sok alapján átlag 2 m mély/, az oldalfülke fal melletti részein még erősen kőtörmelékes 
agyag található.

/Máté Júzsef/
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Az FTGK Barlangkutató Szakosztálya "'Szabó József" Csoportjának 1978. évi
.jelentése

Havas Péter - Sisák Zsolt - Szablyár Péter

1. Morfológiai megfigyelések, üledék genetikai vizsgálatok
1.1 Vértes hegység
Barlangi kitöltésvizsgálatainkat eddig egyetlen földtani és norfológiai egységben, a Pi
lis-hegység Kevélyek - Hosszú-hegy csoportjában végeztük.
Ahhoz, hogy ott szerzett tapasztalatainkat összehasonlithassuk, illetve az eredmények 
átfogó elemzésére is vállalkozhassunk vizsgálatainkat más hegységek barlangjaira is ki
terjesztettük.
Első választásunk a Vértes-hegységre esett, mivel az ottani barlangok feltárásával, fel
dolgozásával Szakosztályunk tagjai több év óta foglalkoznak. Vizsgálatainkat három bar
langban folytattuk.
1.1.1. Csákvári1 Báracháza-barlang
A hegység jellegzetes töréses szerkezetét példásan bemutató barlang kitöltéseinek vizs
gálatát azért tartottuk fontosnak, mert ez a hegység legnagyobb barlangja, medenceperemi 
Helyzeténél fogva is figyelemre-méltó.
A barlang bejárati szakaszainak kitöltései már nem tanulmányozhatók, ugyanis а 2о-аз é- 
vekben itt folytatott ásatások /Láng I. 1924., Kadic 1926-29./ során ezeket a részeket 
ásatták, áthalmozták.
31. minta: felszinre vezető felszakadás alatt
Világos okkersárga-barna szinű, 5-lo mm-es kőzetdarabokat /dolomit/ tartalmazó agyagos 
kőzettörmelék.
A kőzetdaraboktól elválasztott rész röntgendiffraktométeres vizsgálatának eredménye a 
következő volt:

illit 24 %
kvarc 24 %
kalcit 14 %
goethit 38 %

A goethit módosulatában jelentkező limonit a kitöltés anyagában konkréciókat alkot. 
Helyszini megfigyelések alapján ez a barlang többi kitöltésétől jellegében elütő anyag 
a lelőhelye feletti kürtös felszakadáson keresztül került a barlangba, eredetét tekintve 
a Guba-hegy karsztosodott platójáról származó mállástermék.
32. minta: szürkésbarna szinü, 2o-3o mm-es kőzetdarabokat tartalmazó agyagos kőzettörme
lék, melyben sok, a 31-es mintához hasonló szerkezetű és szinü agyag "gumó" található. Az 
iszapolási maradékban lévő kőzetdarabok éles törési felületüek.
33. minta: a nagy vakkürtő alatti kitöltésből
Sárgás-szürke szinü, minimális agyagtartalmú kőzettörmelék. Az iszapolás során egy álta
lunk ismeretlen, 9 mm vastag, sugaras szerkezetű, kivül sötétbarna réteggel övezett kö
vületet találtunk /Kovásodott csontra emlékezteti/.
Az utóbbi két minta részletes elemzése még nem készült el.
Eddigi megfigyeléseink alapján megállapíthattuk, hogy a felső-triász fődolomitban kiala
kult barlangban hiányoznak a dachsteini mészkő vidékekről megismert homogén agyagkitöl
tések, a kismértékű kitöltések anyaga befoglaló kőzetének mállásából származik.
1.1.2. Nag.v-tisztai "i)enevor"-barlam;
A hegység ENy-i oldalán, a 411 m^magas Wagytiszta csúcsa közelében lévő barlangra azért 
esett a választásunk, mert ez a hegység kisszámú függőleges bejáratú barlangjainak egyike.
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A pár méteres függőleges akna alatti vízszintes szakasz két ellentétes végpontja környe
zetében vettünk mintákat.
34. minta: DK-i végpont
Világos, sárgásbarna szinü, durva kőzetdarabokat /2o-3o mm/ tartalmazó, kis agyagtartal
mú kőzetmálladék. A kitöltésben lévő kőzetdarabok közül sok erősen legömbölyített, kevés 
az éles törési felületű.
33. minta: É-i végpont
A 34-es mintánál valamivel világosabb barna szinü, a kőzetdarabok legömbölyitettsége 
enyhébb. A kitöltés anyagában kb. 2ox3o mm-es, kristályos kalcitból álló, pikkelyes tö
résű darabokat is találtunk.
A hegység barlangjaira jellemző tektonikus preformáltság ebben a barlangban is döntő.
A kőzettörmelékkel kitöltött alsó vízszintes rész DK-i részében, a befoglaló kőzet re
pedezett ségének kismértékű növekedésével összhangban kezdetleges mértékű agyagkitöltés 
tapasztalható /kis kerülőág betorkolása a vízszintes ág vaslétra feletti szakaszába/.
1.1.3. Oroszlánkői-barlang ,
A Nagy-Tiszta D-i oldalán, egy sasbércszerü letörés alján nyíló barlang genetikailag a 
Magyar Középhegység jellegzetes inaktiv forrásbarlangjai közé sorolható, felső-triász 
fődolomitban, a hegység főcsapásirányait követő repedések mentén kialakult járat. 
Kitöltésének jelentős részét a 6o-as években az Oroszlányi Denevér Csoport eltávolította, 
ezéft a kitöltésből mintát csak a végponti bolygatatlan részből vettünk.
36. minta:szürkés fehér szinü, közepes agyagtartalmú dolomithulladék 
A felaprózódott kőzetdarabok éles törési felületüek, méretük 5~2o mm között. A minta 
részletes elemzése folyamatban van.
A barlang bejárata mellett, attól K-i irányban több kisebb, ember számára járhatatlan ü- 
reg található.
Összefoglalás:
A barlangok kitöltéseinek vizsgálata jelenlegi, mintagyüjtési fázisában megállapíthattuk, 
hogy a felső-triász fődolomitban kialakult barlangok kitöltései jelentősen eltérnek a 
’-orábbi vizsgálati területek - Pilis hegység - barlangjainak kitöltéseitől.
Ezen barlangokban a kitöltések döntő többsége helyben képződött, az üregeket magába záró 
kőzet fizikai - kémiai málladéka, a kitöltések nem oldási maradék jellegűek. További 
vizsgálataink arra irányulnak, hogy ezt a feltételezett megállapítást alátámasszuk oly 
módon, hogy a gyűjtött minták kémiai - agyagásványtani elemzésének eredményeit összeha
sonlítsuk az alapkőzet jellemzőivel.'
1.1.4. Hőmérséklet adatok
A barlangok felkeresése során azok különböző pontjain hőmérsékletméréat végeztünk.
1.2. Cserhát-hegység - Csővári rög
A Csővári rög kevés és kisméretű barlangjai miatt alig kutatott vidék. A felszabadulás 
előtt néhány rövid értekezés foglalkozik a területtel /Nógrádi B. 1931., Szalai L. 1931., 
Kretzoi M. 1942./, a II. világháború után Szentes Gy. ad rövid leírást a barlangokról 
/2./.
Több alkalommal végzett terepbejárásaink során megfigyeléseket gyűjtöttünk, felméréseket 
végeztünk a Várhegy barlangjairól, melyeket most közreadunk.
1.2.1. A Csővári barlangok környékének földtani leirása
A budai triász kifejlődés a pesti oldalon mélybeaüllyedve folytatódik dolomit és dachste- 
ini mészkő alakban is. Észak felé, Vác-Csővár-Romhány határában, a Naszály sasbércében 
és a keletre eső szigetrögökben felszínen is nyomozható.
A legkeletibb rögben, a Csővári Várhegyen a karni emelet raibli jellegű szürke és sár-
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V ertes hegység! barlangok kitöltés-vizsgálata

Nagy Tisztái „Denevér“ O rosziánkoi barlang  
b arlan g
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térképéi alapján készültek
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Csővári 1.sz. barlang
5222 s z . kataszteri te rü le t

FELM ÉRTE HAVAS és SZABLYAR

□  mintavételi hely 

A felm érés 1978 0 5 28-án  készült



-  104  -

Csővár i  2.SZ. b a r l a n g
5 2 2 2 .  s z á m ú  k a t e s z t e r i  t e r ü l e t

F E L M É R T E :  H A V A S  és
S Z A B L Y Á R  P

A nézet

J E L M A G Y A R Á Z A T  

H i l i i J  raib li m észkő

kőtormelékes agyag

felszíni lejtőtörmelék 
О  mintavételi hety



105

ce

“Sm<
N
4/1 CC
on<><

t
LU 
►— 
N

ce a-ш2: ce
Lü 

Ш N Ll. (/)



A Hosszú-hegy 4Ö5 m-es magassági pontjától DK-ге 
fekvő homokkóbányaban a hárshegyi homokkő fedő
jében lévő tarka agyagok összehasonlító vizsgálata
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gásbarna tüzköves márga és bitumenes mészkőrétegei, majd a karnai dolomit és a nóri dach- 
steiniimészkő mutatkoznak /3./.
A triász végén az ókimériai mozgások.hatására az egész terület kisebb mértékben kiemel
kedik. Vác vidéke már a triász végétől szárazulat.
A dunai andezitvulkánosség a helvéti emelet közepén megindul.
Az utóvulkáni hidrotermális hatások az andezitösszletben szulfidos ércimprégnéeiókat, 
ércteléreket, a határos triász mészkőterületeken dolomitosodást eredményeznek. A hévfor
rás tevékenység a pliocénben is folytatódik.
A pleisztocén forrástevékenység során a vizvezető törések mentén feltörő meleg, majd lan
gyos karsztforrások dolomitporlódást és kőzetbontást okoznak; kalcittelérek, édesvizi 
mészkő és gömbfülkés barlangjáratok keletkeznek.
A fiatal posztpannoniai mozgások során az egész terület a mai magasságára emelkedik, a 
kiemelt részeken megszűnik a hévforrástevékenység, folytatódik a lepusztulás és a karsz
tosodás /4./.
A Csővár melletti Kődombok felső-triász raibli mészkőbányájának hasadékaiból kalcitkris- 
tályok mellett fennűtt fluoritkristályokat és táblás baritkristályokat is leirtak. Fen
tiek is a területen működő hajdani hévforrástevékenységre utalnak /5./.
1.2.2. A Csővári barlangok leirása
1. számú barlang
A barlang - amely két egymás felett elhelyezkedő üregből áll - e csővári Várhegy D-i ol
dalában, a csúcson álló várrom alatt kb 15 m-el nyilik.
A hegy a triász mészkőösszlete itt vastagpados /2o-3o cm/ kifejlődésü, a rétegek f-i i- 
rányban dőlnek 20-40°-al.
A barlangbejáratok környéke tektonikusán preformált, a törésvonalak kristályos kalcittal 
vannak kitöltve.
Az alsó - nagyobb - üreg bejárata rókalyukszerű, kb. o,25 m felületű, a bejárat környé
kén is üstszerü oldásformák látszanak, helyenként cseppkő- és borsókő bevonattal.
A bejárat mögött elhelyezkedő egyetlen nagyobb üreg is oldott formákkal tarkitott, K-i 
falán preparálóaott réteglapokkal. A mennyezetet kezdetleges cseppkőképződmények bo- 
ritják, az oldalfalakon helyenként borsókó'képzó'dmények találnátok.
Ebből a teremből É-i irányban egy kisebb, omladékos terembe jutunk, melynek alját egy ki
sebb repedés mentén megbontottak. A terem Wy-i oldalfalán is találunk néhány oldott for
mát. A felső üreg jóval kisebb méretű az alsónál. Néhány jellegzetes gömbüsttel tarkitott 
falon felkapaszkodva jutunk a kis gömbfülke-csokorba. A falakat itt is vékony cseppkőbe- 
kérkezés boritja. Az alsó és felső üregek feltételezhetően egy korábban elpusztult nagyobb 
teremmel voltak összekapcsolva.
2. számú barlang
Az 1. számú barlangtól К-re, kb 5o m távolságban, az alatt kb lo m-el, egy sasbércszerü 
letörés tövében nyilnak az üreg bejáratai. Az üregek tektonikus hatások következtében 
lépcsőzetesen lezökkent, kb 40°-al D-Dk-i irányban dőlő mészkő konglomerátumban alakul
tak ki. Az alsó két bejáraton át megközelithető üregek egy kis aknával összeköttetésben 
állnak egymással, a harmadik - legfelső - bejárat törmelékkel teljesen kitöltött járata 
nagy valószinüséggel a középső bejárat üregéhez vezet. Ezekben az üregekben a falak erő
sen oldottak, gömbfülkéket azonban alig találunk. A falakon cseppkő, vagy borsókő bekér- 
geződés nincs. Az üregek alját a főtérből levált kőzetdarabok és kis mennyiségű agyag 
alkotja.
1.2.3. A Csővári barlangok kitöltés vizsgálata
37. számú minta: 1. számú barlang - bejárat mögötti terem
Okkersárga szinü, viszonylag kis agyagtartalmú kőzettörmelék. Az iszapolási maradék éles
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törési felületekkel határolt, maximum 2o mm-es szemnagyságú kőzetdarabok alkotják. Az i- 
szapolási maradékban a következő figyelemreméltó darabokat találtunk: - 2ox2oxl5 mm-es 
mészkődarab 5 mm-es fennőtt kalcitkristályokkal. A kristályok erősen koptatottak, a kris
tályszerkezet már alig ismerhető fel. A kristályok nem áttetszőek, szennyezettek.
- 2oxl5xl5 mm-es mészkődarab, felületén 1-4 mm-es kristályos kalcit réteg, ezen o,5 mm 
vastag fehér kalcit bevonat van, feltehetően egy kisméretű kristályos üreg része.
38. számú minta: 1. számú barlang - végpont, bontott gödör oldalfala
Világos okkersárga szinü, viszonylag kis agyagtartalmú kőzetmálladék. Gyakori benne a 
lo-2o mm átmérőjű, réteges szerkezetű limonitos gumó. Több nagyobb méretű /2o-3o mm-es/ 
kalcitkristályokkal összecementált kőzetdarabokból "görgeteg" található benne.
39. számú minta: 2. számú barlang - alsó és felső járatot összekötő szakasz felső szint
je. Világos sárgásbarna, max. 13 mm-es kőzetdarabokat is tartalmazó agyag, sok szerves 
maradvánnyal. A kitöltések felső rétegében található néhány recens csontmaradványt
Dr kordos László azonosított. Az iszapolási maradékban néhány kisemlős fog- és csontma
radvány volt.
1.2.4. Hőmérséklet adatok
1978. december lo-én de. lo-ll óra között az alábbi hőmérsékletet mértük:
1. barlang: felszin + 3 G°

bejárattól 1,5 m-re + 8,1 C° 
hátsó üreg bejárata + lo,4 C°

2. barlang: középső és alsó szintet összekötő járat felső pereme + 3,7 C°
1.2.5. Néhány gondolat a "Csővár" helynév eredetéről
A terület többszöri felkeresése arra ösztönzött bennünket, hogy a Csővár helynév eredetét 
is tanulmányozzuk.
Az első Írásos emlék 146o-ban emliti "Fortalicium Chew" néven /6./. Ugyanezen irodalom 
/6./ a cső szó magyarázatához a Piliscsév szóban szereplő "csév" szótaggal való analógi
ára hivja fel a figyelmet, és ott kijelenti, hogy a mai cső szóval való azonosság nem bi
zonyítható. "A csév szó etimológiailag nincs tisztázva".
A Magyar nyelv történeti etimológiai szótára /7./ szerint azonban a mai cső szó délszláv 
eredetű, üreges vagy azzá tett ágat, növényi szárat jelent. Feltételezésünk szerint mind
két helynév /Piliscsév, Csővár/ a környékén található üregekről, barlangokról kapta a ne
vét. Mind a Piliscsév közelében lévő Legény- és Leány-barlang, mind a Csővári barlangok a 
történelem előtti időben már nyitva voltak. Mivel a történelem során a helyneveket a te
rület jellegzetes "tereptárgyairól" adták legszívesebben, ez a két helynév is a barlan
gokról kellett, hogy kapja a nevét.
1.3. Pilis hegység - Hosszú-hegy
Megfigyelésünk középpontjában - a korábbi években megkezdett munka folytatásaként - to- 
Vubura is a Hosszú-hegy és környéke állt.
1.3.1. Felszini jelenségek vizsgálata a Hosszú-hegy platóján
1977. évi jelentésünkben ismertettük a Háromlyukú-zsomboly környéke felszini jelenségei
nek vizsgálatával kapcsolatos eredményeinket. 1978. január 29-én abban a szerencsében 
volt részünk, hogy a MALÉV Koppenhága-Budapest járatán utazva átrepültünk a Hosszú-hegy 
gerince felett. Korábbi napokban esett kis mennyiségű hó csak a felszin bemélyedéseiben 
maradt meg, ezért rendkívül egyértelműen kirajzolódtak azok - még jobban megerősítve a- 
zokat a korábbi feltételezéseinket, hogy a bemélyedések elhelyezkedése nem véletlemszerü. 
A pár száz méteres magasságból jól látszott, hogy a bemélyedések nagy része a gerinc vo
nalát harántoló K-Ny-i irányban rendezett. Ekkor tűnt fel először az is, hogy ezzel az i- 
rónnyal párhuzamosak a 26. erdészeti karó környezetében lévő sziklás letörések vastagpa
dos mészkő "rétegfejei".
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Ez az "ajándékba" kapott szemrevételezési lehetőség arra ösztönzött minket, hogy folytas
suk a terepi megfigyeléseket. Tavasszal folytattuk a bemélyedések topográfiai felmérését 
a 26. erdészeti karótól ÉNy-ra, ill.,a 3. számú barlangtól DK-re eső területeken.
A felmérések során azt tapasztaltuk, hogy a Hosszú-hegy - a Kevélyekhez és a Pilishez ha
sonlóan - felbillenésszerü kiemelkedése során, majd az azt követő tektonikus mozgások 
kapcsán a hegy DNy-i letörésein a rétegek fő csapásiránya K-Ny-i. A rétegek dőlésszöge 
változó, a 2. számú barlang környezetében 60-?0°, a Háromlyukú-zsomboly környékén 30 
/ez a barlangban is jól látható/, a 3. számú barlang környékén 20°. A felszini bemélyedé
seket átvizsgálva arra a megállapitásra jutottunk, hogy azok a különböző dőlésű rétegek 
"rétegfejeinek" külső erőhatások /karsztosodás, erózió, fagy, stb./ által jól támadható 
részein alakultak ki.
A K!TMF 1978-as nyári tábora során megbontottak néhány felszini bemélyedést. A humuszréteg 
eltávolítása utón lo—3o cm mély agyagos talajréteg következett, majd előtűnt a repedezett 
szólkő talp. Ezek a feltárások megítélésünk szerint alátámasztják a fentiekben leirt el
képzeléseinket.
1.5.2. Felszini- és barlangi vörös- é3 tarka agyagok összehasonlitó vizsgálata
1977. évi jelentésünk 3.3. pontjában részletesen ismertettük a Háromlyukú-zsombolyban
gyűjtött agyagminták DTA vizsgálatának eredményeit.
A zsomboly "Medvés-óg"-ának végpontján, a vörös és sárga agyagkitöltésben talált "hárs
hegyi homokkő" darabok megtalálása után arra a következtetésre jutottunk, hogy hasonló 
úton az oligocén homokkövek jellegzetes kisérői - a vörös- és tarka agyagok - is a haj
dani térszin lepusztulását követően a barlangba kerülhettek. Az irodalmat tanulmányozva 
/8./ elképzeléseinket igazolva láttuk:
"A vörösagyag többnyire a homokkő bázisán jelentkezik szeszélyesen változó vastagságú, 
kiékelődő tömegek i'ormájában a karbonátos fekvő mélyedéseiben. BOGNÁR L. röntgenográfiái 
és DTG vizsgálatai szerint max. 6o %-ban jól, vagy közepesen kristályos kaolinitből áll, 
melyhez kvarc, változó mennyiségű kalcit, és vas /az utóbbi sokszor kimutathatóan hematit 
formájában/ valamint Pilisvörösvártól E-ra,'a Vörös hegyen 4o 56-nyi bőhmit társul". 
Felszini terepbejárásaink során olyan helyet kerestünk, ahol a hárshegyi homokkövet ki
sérő vörös-és tarka agyagokat még közel képződési helyükön találjuk. így bukkantunk rá a 
Hosszú-hegy gerincén lévő homokbányára. Itt a bányaudvar északi oldalán egy olyan érintet
len rétegsort sikerült találni, ahol 5 különböző agyagréteg tanulmányozható. A réte
gekből vett minták röntgenográfiái vizsgálatát elvégezve érdekes eredményekre jutottunk. 
H-26. minta: a vörösesbarna szinü agyagban a kvarc dominál, a kaolinit és illit közel a- 
zonos arányú, lo % alatti a montmorillonit, káliföldpót és a plagioklász mennyisége, vas
tartalma figyelemre máltó.
H-27. minta: okkersórga agyag, kaolinittartalma már jelentősebb, goethit tartalma is je
lentős.
H-28. minta: halvány vörösesbarna agyag, kvarc és kaolinittartalma azonos, illittartalma 
mellett a 6 % goethit valamennyi minta közül a legkisebb.
H-29. minta: sötét vörös szinü, helyenként meszes konkréciókkal, a kagylós törésű agyag
ban a kaolinit dominál, aluminiumtartalma a 2o % böhmit formájában jelentős, hasonló mó
don a 3o %-os hematit tartalom.
H-3o. minta: világos sárgás barna szinü agyag, valamennyi minta közül a legnygyobb, igen 
magas goethit tartalma mellett montmorillonit- és kalcittartalma érdemel emlitést.
A Háromlyukú-zsombolyban gyűjtött 6 minta /19/7. évi Jelentés, 2o-25. mintaszám/ fő a- 
gyagásványa a kaolinit. Százalékos aránya a mintaszámok növekvő sorrendjében 56, 32, 24, 
72, 36, 43 %.
A kaolinit jelentős arányt képvisel a kőbányában gyűjtött tarka agyagokban is. Százalékos
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aránya a mintaszómok növekvő sorrendjében 13, 42, 4o, 5o, 51 %.
A kaolinit átlagos aránya:
- a barlangi mintákban: 43,83
- a felszini mintákban; 39,2 %•
A barlangi minták jelentős kalcit tartalma a barlangba történő áthalmozódással és a be
szivárgás hatásával magyarázható, a minták átlagos kaiéittartalma 13 %.
A felszini agyagok közül csak a H-3o-as mintában volt - mintegy 5 %-nyi - mennyiségben. 
Jelentős volt a barlangi minták limonittartalma, a mintaszámok növekvő sorrendjében 12, 
lo, 5, o, o, o, %. A minták átlagos limonittartalma 9 %.
A felszini minták röntgenvizsgálata a limonit tűs módosulatát, a goethit mutatta ki, át
lagosan 11,6 %-ban A goethit /alfa FeOOH/ a hematit után a karsztbauxitok második legfon
tosabb vasásványa /9./. Bauxit ásvány a felszini minták közül csak egyben /Н-29 minta - 
böhmit - gamma A100H 2o %/, a barlangi minták közül kettőben /24-, 25. minta hydrargillit 
2, 5, 4,5 %-Ъап/ volt.
Összefoglalás
Fenti összehasonlitások megerősítették azt a korábbi feltételezésünket, hogy a Hosszú
hegy platójának barlangjaiban a hegység kiemelkedését követő lepusztulások során a fel
színről már részben, vagy teljesen "eltűnt" kőzetek, mállástermékek, agyagok halmozódtak 
fel.
A Háromlyukú-zsomboly feltárása során továbbra is figyelemmel kisérjük a kitöltés válto
zásait.
1.3.3. A Hároml.vukú-zsomboly állapota a KTMF 1978-as nyári tábora után 
Teljes kibontásra került a Medvés-ág zsomboly felöli betorkolásának szálkő "küszöbe", 
melynek helyét az 1. számú prognózis fúrással már korábban jeleztünk. A szálkövet ugyan
az a vörös agyag boritja, amit a fúrásban észleltünk. A szálkő küszöb utón az a zsomboly 
kürtője alá lejt, feltehetően a következő gömbüst pereméig. Teljesen kibontásra került a 
korábban csak egy omladékos kis aknán megközelíthető oldalüst, melynek alját a zsomboly 
aknája alatt homogén agyag tölt ki, a falak mellett kőtörmelékes agyag. A további feltá
ró munka tervezéséhez az agyagkitöltésbe újabb prognózis fúrásokat mélyítettünk.
A zsomboly jelenlegi "kibontottsága" már érzékelteti azt a korábban is sejtett két fői
rányt, melyek a barlang kialakulásának alapjául szolgálhattak. Egyik a zsomboly "Nagy
kürtő "-"kedvés-ág", másik a zsomboly "Nagykürtő" ellipszis keresztmetszetének nagytenge
lye. Nagy valószinüséggel állítható, hogy amennyiben van a zsombolynak vízszintes része, 
akkor az ezen főirányok mentén, a jelenlegi "Nagykürtő" alól kiindulva található meg.
1.4. Budai hegység
Néhány környező hegység barlangjainak felkeresése után tervbe vettük a Budai hegység bar
langjainak kitöltés vizsgálatát is.
1.4.1. A Látóhegyi-barlang környéke
Elsőként a Látóhegyi-barlang bejáratát rejtő, a Fenyőgyöngyétől DK-re, a völgy DNy-i ol
dalában elhelyezkedő nagy nummulit mészkőbányát kerestük fel..A barlangbejárat melletti 
É-D-i vetőlap üregeiben, hasadékaiban gyűjtöttünk mintákat. A barlang kis bejárati akná
ja sajnos beomlott, igy oda bejutni nem tudtunk. A minták elemzése folyamatban van. 
IRODALOM
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Az FTSK DELFIN Könnyűbúvár Szakosztály Kutatócsoport 1978. évi kutatási t
jelentése

Kollár K. Attila - Kalinovits Sándor - Söphen László

1978. évre Szakosztályunk Kutató Csoportja a József-hegyi Molnár János-barlang és az 
Esztrámosi Rákóczi-barlang kutatására rendelkezett engedéllyel.
Kutató-feltáró tevékenységünket elsősorban a Molnár János-barlangban végeztük, mivel 
rajtunk kivüálló okokból, - melyeket jelentésünk III. fejezetében részletesen ismertetni 
fogunk - az Esztrámosi Rákóc-zi-barlangokban munkánkat akadályozták.
Az 1978. évre kitűzött műnkatervünkben foglaltakat a Molnár dános-barlang tekintetében 
megvalósitottuk, melyről jelentésünk további fejezeteiben részletesen beszámolunk.
1978. évi kutatási jelentésünk elkészítésekor elsődlegesen törekedtünk a tárgyévben vég
zett kutató-feltáró munkánk eredményeinek ismertetése mellett a korábbi időszakban meg
ismertek összefoglalására is, valamint az irodalomjegyzékben feltüntetett egyes forrás
munkák tartalmi kivonatának összegezésére.
A Molnár János-barlangban végzett 1978. évi kutató-feltáró tevékenységünk 
A Molnár János barlangban 1978. évben 44 alkalommal /22 fő - ebből lo fő vendég/, végez
tünk kutató feltáró munkát. A barlangban Kutató csoportunk tagjai 112 órát merültek.
A merüléseink jellegét túlnyomó részben az elmúlt évben az alábbi öt feladatcsoport kö
ré csoportosítható:
- Biztonságtechnikai okokból történő merülések
- Kutató-feltóró tevékenység
- Gyakorlómerülések
- Fotódokumentáció készités
- Térképezési feladatok végzése.
Az első csoportba tartozó merüléseink során a barlang fő ágában lévő beépitett kötelet 
cseréltük ki az év első negyedében. A több éve vizben lévő régi kötél több helyen sérült 
volt, s rögzítése sem felelt meg a kivánalmaknak. Az új kötél elhelyezése jelenleg bizto- 
sitja, hogy oldal repedésekbe nem tud már behúzódni, mely a felkavarodott vizben az eset
leges gyors haladást - pl. mentés-technikai probléma esetén - elősegíti. A kötél rög1-
zitését úgy oldottuk meg, hogy nem fekszik fel sehol sem a falra, s igy könnyebb külön
böző feladatok végzése során a kezelése, illetve a nyomon kisérése.
A másik jelentős feladat, melyet végeztünk, az Óriásterem alján - 22 m - elhelyezett le
vegőbuborék /továbbiakban koponya/ légzáró fóliájának cseréje, a koponya végleges rögzí
tését, figyelembe véve a gyors és elakadásmentes be-, illetve kijutását, s az adott he
lyen a maximális légtér biztosítását.
Kutató-feltáró tevékenység
Az Óriás-teremben - 8 m-en a hegy irányában, egy iszappal jelentősen kitöltött járatot
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találtunk. A járat méretei о,8 x 1,2 x 6 m. Fontosságát az emeli ki ennek a viszonylag 
szűk repedésnek, hogy 23,3 °C vizhőmérsékletet mértünk, ami nagy jelentőségű, hiszen a 
melegviz maximumát, illetve befolyását kutatjuk. E repedésbe - továbbiakban Melegvizes 
ág - többször beúszott Kalinovits Sándor, azonban levett légzőkészülékkel, illetve külön 
kis kézbevihető légpalackkal sem tudott a kitöltő iszaptól továbbjutni. A továbbiakban 
a járat tisztitását tervezzük. Több alkalommal vizsgáltuk a Malom-ág és a Fekete-fal kö
zötti terület jobb oldalán lévő hasadékokat. Itt a feltárást elsősorban a járatokban lé
vő vastag iszapréteg akadályozza, mely a legkisebb mozdulat, de a kilélegzett levegőtől 
is nagyon gyorsan felkavarodik, s a jelenleg ismert - a kutatásban régebben résztvevő 
búvárok szóbeli közlésére hagyatkozva - végpontok eltérése is nehézkes.
Hasonló jellegű problémával kerültünk szembe, amikor a Dexion-ág előtti baloldali fal al
ján lévő repedésbe hatoltunk be. A kb. 3 m széles, 4 m hosszú s o,6 - 1,2 m magas járat 
további vizsgálata az iszapkitöltés által jelentkező probléma átmeneti vagy részleges 
megszüntetése után a következő évben fog folytatódni.
Gyakorló merülések
Kutató csoportunk munkájába az év folyamán négy új búvár kapcsolódott be. így merülése
ink szervezése-tervezése során mindig figyelembe vettük az új emberek foglalkoztatósét, 
s ezáltal a gyakorlat megszerzését. Természetesen ezt mindig az adott feladat és a maxi
mális biztonság szemelőtt tartásával végeztük. így viszonylag rövid idő alatt az érdek
lődők jelentős helyismeretre, s gyakorlatra is szert tehettek. Több alkalommal végeztünk 
előre megtervezett mentési gyakorlatokat, ilyen alkalmakkor a merülőpórok adott helyből 
- pl. Üriás-terem alján lévő Kaponyótól a Delfin-levegős teremig, a Dexion-bázistól a Ma
lom-ágig stb. -, egyikük ikerlégzőkészülékének használatával jöttek ki a felkavart viz- 
ből. E gyakorlás nagyban hozzájárul a barlangban történő helyes mozgás elsajátítására, 
figyelembevéve a merülőpárok együttes tevékenységét. Természetesen adott helyzetben - pl. 
technikai hiba esetén - bizonyos fokú beidegződést is jelenthet.
Fotódokumentáció készités
Kutatási jelentésünk V. fejezetében számolunk be részletesen a barlangi fotózás, a fotó
mellékletek elkészítésének gyakorlati problémáiról.
Térképezési feladatok végzése
1978. júliusában a Fővárosi Fürdőigazgatóság felkérte Szakosztályunk Kutatócsoportját a 
Molnár János barlang felső szintjének részletes térképdokumentóciójának elkészítésére. A 
felmérés során készített térképdokumentációt kutatási jelentésünkhöz mellékeljük.

/Kollár K. Attila/

Az Esztrámosi Rákóczi-barlangok kutatása
1977. évre elkészítettük az Esztrámosi Rákóczi-barlangokra vonatkozó 1978. évi kutatási 
terveinket, mellyel kapcsolatban észrevételről sem Írásban, sem szóban Szakosztályunkat 
nem tájékoztatták. 1977. december 19-én a Bükki Nemzeti Park /12o6/77. sz. levelében/ tá
jékoztatott bennünket, hogy a Rudabónyai Érc- és Ásványbányászati Múzeumnak adták keze
lésbe a Rákóczi-barlangokat, kapcsolatot Murvay nászló múzeum-igazgatóval kell a jövőben 
tartanunk, s 1978. február végéig a barlangot nem látogathatjuk "biztonsági, építési 
munkálatok" miatt. A kapcsolatot Írásban felvettük Murvay Dászlóval, s egyúttal tájékoz
tattuk, hogy március 24-e és 26-a között kutatótábort szervezünk.
Rudabányóra érkezésünkkor részünkre az ott megjelent H. Szabó osztályvezető a barlang 
kulcsait nem adta át, a Múzeum által jelzett szálláslehetőséget nem biztosította, s fel
szólított bennünket, hogy utazzunk haza. Következő napon sikerült Murvay Lászlóval sze
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mélyesen beszélnünk - lakásán kerestük fel - akkori véleményünk szerint a félreértéseket 
tisztázni. Ő a kulcsokat részünkre átadni nem tudta, mivel a Kazincbarcikai iőiskola 
"barlangász csoportjánál" volt, s ennek vezetője /?!?/ Nébli Vendel főiskolai tanár meg
keresésünk alkalmával nem adta át. Ezzel a "sikertelen" kutatótáborral kezdődött 1978. 
évi kutatási tevékenységünk, mely szinte az egész évben az egyeztetés, telefonálás, leve
lezés, táviratozás, stb. szintjén maradt.
Márciustól kezdve 21 darab levelet, és távii'atot küldtünk különböző illetékeseknek, igy 
az OKTVH Barlangtani intézetének, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak, az Érc 
és Ásványbányászati Múzeumnak, a KOKOV BEM Tornaszentandrusi Mészkőbánya Vaxlalatnak. £ 
levelekben tájékoztattuk az illetékeseket kutatási tevékenységünkben történt akadályoz
tatásra, az általunk észlelt problémákra. A Barlangtani Intézet többszöri egyeztetése 
ellenére sem tuotunk 1978. szeptember 8-ig eljutni kutatási területünkre. Hol a kísére
tet, hol a szállást nem tudták biztosítani részünkre, vagy pedig választ csak a kitűzött 
indulási napon, illetve utána kaptunk. Nem sikerült Murvay Lászlóval az általa jelzett 
időpontban sem egyeztető tárgyalást - erről való elmaradása miatt - megvalósítani.
A szeptemberi kutatótáborunkról a későbbiekben számolunk be.
Novemberben az MKBZ Barlangkutató■Szakosztály csoportjainak együttes kutatótevékenységét 
terveztük, azonban a kezelő "sikeres akciója" miatt ez is meghiúsult, s újra nem tudtunk 
tevékenykedni ott, ahová egy országos hatáskörű szerv engedélyezte korábban számunkra. 
Ezzel szemben tudomásunk van, s a gyakorlatban is észleltük, hogy egy nem MKBT csoport, 
egy "amatőr" barlangász társaság kizárólagosan "kutatja", épiti, kivilágítja, leletet 
ment, stb. az Esztrámosi Rákóczi barlangokat. E csoport a már korábbiakban is emlitett 
Kazincbarcikai Főiskola hallgatóiból szervezett "egység".
A kutatási engedélyben foglaltak önkényes csorbítása, az engedély nélküli tevékenység, 
stb. káros hatásáról nem kivánunk e helyen részletekbe menően bemélyedni, de megemlíteni 
kötelességünk, elsősorban baleset- és életvédelmi szempontból, valamint a feltárások - 
célzunk a "leletmentésre" - szakszerűségének kótségbevonásával.
197o. szeptember 8. és lo.-e között sikerült azonban a barlangokba bejutnunk, s kutató 
tevékenységet a Főiskola két hallgatójának "felüKYelete" mellett folytatni.
Komoly eredményként számolhatunk be, hogy az 1977. évben észlelt új járatban- mely a Rá- 
kóczi-barlang II. sz. tavának vizalatti folytatása, - a Maróthy-ág után bo métert úsztunk 
előre, egy 2-b m széles, s lo-12 m mély vizalatti folyosóban. Az új ág - amit László-ág- 
nak neveztünk el - egy vizzel kitöltött kis teremben végződik, ahol a továbbjutást leom
lott sziklák zárják el.
JA barlangban vizalatt és a száraz részeken az eddig készitett fotódokumentációt bővitet
tük, melynek egy részét jelentésünkhöz mellékeljük, sajnálatos módon, az előzőekben is
mertetett problémák miatt, térképezési munkát végezni nem tudtunk, s az 1977-ben megkez
dett vizminta-vételezést és analizációkat is csak 1979. évben, - amennyiben biztositott 
lesz a barlangba bejutásunk, amihez további segitséget kérünk - tudjuk majd folytatni, 
ami eddig is érdekes é3 újszerű problémákat vet fel.

/Kollár K. Attila/

A József-heg.yi források, különös tekintettel a Molnár János-barlangra /Komplex feldolgo
zás kivonata/
A természet Budapestet ritka kinccsel, a világon egyeaül-álló számú természetes meleg 
gyógyforrással ajándékozta meg. Ezek között jelentős helyet foglal el a József-hegy for
ráscsoportja. A források évezreuek óta vonzották az emberty de rendszeres és tudatos meg
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figyelésük csak a múlt század kezdetén indult meg. Azóta számos értekezés jelent meg. e 
tárgyban. Közelmúltban sikerült könnyűbúvároknak behatolni egy aktiv forrás járatrend
szerébe, és ezzel közvetlenül is tanulmányozhatóvá vált a forrásom élete. A barlangkutató 
könnyűbúvár feladata.a vizjáratok és vizmozgások felderítése a melegebb, illetve jobb 
minőségű viz feltárásának érdekében. Kezdetben csak a molnár János-barlang járatainak 
megismerése volt a cél, de hamarosan be kellett látni, hogy a környezet komplex vizsgá
lata nélkül nem érhetünk el eredményt. Ezért fokozott figyelemmel fordultunk a környező 
források, és forrástevékenységek megismerése felé.
Munkámban foglalkozom a forrásokra vonatkozó irodalom adatainak összegyűjtésével és ki
egészítésével, a saját és az ETEK Delfin Könnyűbúvár Szakosztály kutatási eredményei a- 
lapján.
Történelmi áttekintés
A József-hegy lábánál fakadó források vizét már a rómaiak óta felhasználják, részben 
fürdésre, részben gazdasági célokra. A források környéke már ebben a korban is lakott 
terület volt. Számos sirt találtak itt. A hegy és a Duna között vezetett a római út is. 
Hómai maradványokra utal, hogy a középkor végén még több helyen szabadon állottak a ró
mai sirkqvek. így a keresztesek Szentháromság temploma előtt volt egy sirkő, melyen a 
nimfákhoz intézett dedikáció volt olvasható. Ez palán a fürdőre utal, és feltételezhe
tően a Császárfürdő római kori ősénél lehetett eredetileg. A ‘•-alomtó falóban is láttak 
még a középkor végén, másodlagosan befalazott római sirkövet. /1/
Egy Claudius idejéből származó felirat bizonyítja, hogy a józsefhegyi és a gellérthegyi 
hévizeket ismerték. Ez a felirat ugyanis - "aqua calidae superiores et inferiores" - fel
ső és alsó melegvizeket említ. 1895-ben a régi Lukács-forrás átépítésé során Molnár Já
nos olyan cserépkövekre akadt, amelyek valószínűleg a rómaiak idejéből valók. A honfogla
lást követő időszakban ezen a területen, egy 1148-as kiváltságlevél Géza Vásárhely néven 
települést említ. A XII. század vége felé Géza Vásárhelyet már Felhéviznek nevezték. 
Történetírásunkban ezen a néven Anonymus említi először. /2/ Ez a névváltozás arra utal, 
hogy e területen fakauó forrásokat kezdték 'jobban megismerni és felhasználni, és igy a 
körülötte kialakult település innen kapta nevét. Később a hozzá délről kapcsolódó tele
pülés - Géza Vásárhely - is átvette az új nevet.
1187-ben a Felhéviz már jelentős település, hiszen temploma volt. III. Orbán pápa 1187. 
január 25.-án Veronában kelt okleveléből tudunk a későbbi felhévizi Szentháromság kon- 
vent őséről, és a forrásokról. /Ecclesia sancte Trinitatis de aqua calida. A Szenthárom
ság temploma a meleg forrósoknál./
A meleg forrásokra utal II. Andrásnak egy 1211-ből származó okirata is, amely az óbudai 
egyházközség határát a következőképpen jelöli meg. "Prima meta est Budám et calidas 
aquas"./ Az első határjelző Buda és a meleg források között./
A középkori pesti és budai ispotályok közül a Szentlélek ispotály volt a legismertebb, 
amely a Felhévizen állott és a középkor végéig kimutathatóan a szentlélek rend igazgatá
sa alá tartozott. Az ispotályról okleveleink leggyakrabban a malomperekkel kapcsolatban 
emlékeznek meg.
Ezek a malmok a mai - és akkori - Malomtóból a Duna irányába elfolyó meleg vizeket hasz
nálták lel. Ezen a területen a XIII. századtól működtek a malmok. Első írásos auatunk 
egy 1276-os oklevélben maradt fenn. A pópa többek között megerősíti a Nyulak szigeti 
/Margitsziget/ apácák malombirtokát iiévizen. /5/
Véleményünk szerint a Maiomtó már ekkor létezett, bár Írásos emlékeinkben csak a XVI. 
század elején említik először. Tudjuk, hogy a tó vizszintváltozása hatással van a kör
nyező forrósok vízhozamára, és ebből feltételezhető, hogy a tó vizének ez a hidrosztati
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kai szabályozó ereje nélkülözhetetlen volt a- malmok működtetéséhez. A tó létesítésével 
nagyobb vízhozam és szintkülönbség elérése, és igy több malom működtetése vált lehetővé.
A foialomtavat a József-hegy lábánál feltörő források körül épített gáttal létesítették. 
Különösen jól mutatja ezt az 1696-os Fontana-féle metszet, ahol látszik a három gátfal 
és a keleti falban két vízlevezető nyílás. /1. sz kép/ A tó lefolyását és a malmokat egy 
1798-as térkép ábrázolja /2.sz. kép/ Ezen a hatalmas Császármalom épülete mellett, négy 
kisebb kallómalom alaprajza is fel van tüntetve. Látható, hogy a malmok nem csak a Malom
tó lefolyásából nyerték a vizet, hanem a többi forrásokból is.
A Malomtó első Írásos emléke az 151o-ben az óbudai káptalan és a szigeti apácakolostor 
által, az óbudai apácák ellen benyújtott panasz. Ebben előadják, hogy a "malomtó" egya
ránt tartozik minden malomhoz, az óbudai apácák malomépitése pedig ezt sértette. Az át
épített malom a tó felső végénél, az ispotály kertje alatt a Duna felé, a közút mellett 
épp a tó gátja alatt van, az átépítés következményeként egykerekesról kétkerekesre lett 
változtatva. Ezzel kapcsolatban új vízfolyást építettek, amellyel régi földalatti cisz
ternákat, sőt némely élő forrást is átvágtak, a vizet pedig a tóból saját malmukhoz haj
tották, mert átfúrták, /nyilván a tó gátját./ /4/
A következő évben Zsemlesütő Gáspár kezdeményez pert. Panasza szerint az apácák malmához 
vezető földalatti ciszternát javítva, a tóba folyó földalatti ereket átvágták és egy 
földalatti csatornával á vizeket elvezették, és ezáltal a tó vize csökkent, az Ő, kőhíd 
mellett épült malma kárt szenvedett.
A szövegből nem derül ki, hogy a szóbanforgó tó azonos-e a Malomtóval, vagy annak lefo
lyásánál keletkezett tavacskák valamelyike. A kőhíd említése mégis inkább a Malomtó mel
lett szól. ügy látszik tehát, hogy a tóba még a lefolyás irányából is vezettek forrásvi
zeket.
A malmok közelében állottak a fürdők.
Egykori leírások, Oláh Miklós esztergomi érsek és Werner György, /3/ elég részletesen 
foglalkoznak velük. Utóbbi szerint voltak itt királyi és ispotályi fürdők. Kétségtelen, 
hogy már igen korán vannak fürdők Hévizén. 1322-ben egy "balniator" özvegyéről /fürdő
mester/ hallunk, /6/ és a malomperek alkalmával is több hévízi fürdőst hallgatnak ki. 
Ugyancsak sok adat van a király által használt fürdőkről. Eredetileg Buda városának, il
letve a Mária templomnak is volt fürdője Felhévizen, ezt azonban 1353. április 22-én át
adták a szigeti apácáknak. /7/ A szigeti apácák fürdője a Duna mellett állott, a malmok
kal kapcsolatban több Ízben említik. A fürdők helyét meghatározni nem tudjuk, de annyi 
bizonyosnak látszik, hogy a mai Császár és Lukács-fürdő területén lehettek.
Vadianus bécsi tanár 13o3-ban a következőket írja: Budán a várfalaktól északnyugatra a 
Dunapartnoz közel, egy domb lábánál két igen gazdag forrás ered, melyek egyike kénköves 
és hideg, másika ellenben oly forró, hogy a bemártott ujj azt nem bírja el. /А mai Csá
szár-fürdő Török és üzent István forrása./
134-, Buda török kézre jutása után 13o évig a törökök voltak a város urai. Közismert a 
törökök magas színvonalú fürdőkultúrója, melyben a mohamedán vallásnak is része volt. 
így természetes, hogy a források életében ez az időszak jelentős fellendülést hozott.
Ebben az időben a Dunaparton kis erdő, mellette a mai Lukács-fürdő helyén négy fürdő 
ál'Vt. Igen hires volt a Véli bég fürdője. Stocker szerint a környéket Velibeknek nevez
ték, Véli török főnemes tiszteletére, aki sokat áldozott a források fenntartása és a für
dő helyiségeit is kibővítette. Ez a fürdő nagyméretű medencékkel rendelkezett, amely 
mellett számos fürdőkabin állt a vendégek rendelkezésére.
Mohamed Ben Omer Ben Bajefid "Menazir ularvilim" /А világok őrtornyai/ cimü 1397-ben Da- 
maskusban Írott könyvében a következőket olvashatjuk: - Buda város végén van a Véli bég 
fürdő. Vize középmelegségü és a forrás mellett öt malmot hajt. /Malomtó és Nádor forrás/
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E fürdő közelében egy hideg forrás is fakad;,, mégpedig oly bőséggel, hogy a vize két mal
mot hajt. /Török forrás./ E fürdőszobának is vannak öltöző és fürdőszobái; nagy falazott 
boltozattal bir és itt áll a nagy medence, amely körül 16 cella csoportosul és ezekből 
csapokon keresztül szakadatlanul folyik a viz. Kétségtelen, hogy a török helytartók, igy 
főleg Mohamed és Musztafa sokat áldoztak a források karbantartására és fürdők épitésére. 
Szokoli Musztafa pasát 1556-ban nevezték ki Buda 12. parancsnokává. Ekkor nagyobb arányú 
építkezésekbe kezdenek, mecsetek, kórházak és fürdők épülnek. Az építkezésekhez 1566-ban 
79 épitészt hozat hazájából. Mohamed pasa budai helytartó a források mellé dervis kolos
tort épittet és a dervisek feladatává teszi, hogy a fürdők melletti kórházakban a bete
geket gyógyítsák.
Itt élt Gül Baba, a rózsák atyja, akinek hamvai fölé diszes síremléket emeltek. Bárjához 
még a mai időkben is zarándokolnak vallásos törökök.
A 19oo-as évek elején tiz kötetben kiadják Evila Cselebi a hires török világutazó fele
désbe ment Írását, amely számunkra a budai fürdők leirása miatt különösen érdekes. Véli 
fürdőjét dicséri, de megemlékezik Gül Baba kolostoráról is.
Eewenklav, Besolt /1584/ és Wratilav /1597/ útleírásában olvashatjuk, hogy a hajóról ki
szállva e helyen nagy pompával berendezett fürdő áll, ahol egy tágas előcsarnok közelé
ben kút található és a nagy fürdőmedence körül kilenc kis fürdőszoba nyilik.
Wratislav leírásából tudjuk, hogy 1591-ben a Veli-bég füruő nagy medencéjéhez 16 kis 
kamra tartozik.
Eduara Brown angol orvos 1675-ban Londonban megjelent müvében /8/ emlitést tesz a budai 
gyógyfürdőkről. Négy fürdőt emlit, az itt fakadó források mellett. Különösen kiemeli a 
Veli-bég fürdőjét, de ir a Barat Eegrimene /Lukács-fürdő területén/, a Cuzzoculege /Csá- 
szár-füruő ivóí'orrás közelében/ és a Caplia fürdőkről. /Császár-fürdő területén állott. 
Buda visszafoglalása után a fürdők megrongált és elhanyagolt állapotba jutottak. Fonta
na 1686-ban kiadott térképén /i.sz.kép/ a Császár fürdő helyén egyetlen fürdő állt. 
1669-ben ugyanis tűzvész pusztított, és ennek esett áldozatul a Caplia és a Veli-bég 
fürdő. A török kiűzését követő zavaros időszakban elpusztul a másik két fürdő is. A hi
res Caplia fürdőből megmaradt a kupola, és a nyolcszögletű medence, amely még 1857-ben 
is működött Közönséges fürdő néven.

Két évszázad telt el, mire a fürdők ügye újra felszínre került, de addigra nagy ré
szük magánkézbe került. A töröKtől visszavett fürdőket kincstári tulajdoniak tekintették, 
és I. Eipót politikai érdemek, vagy az udvarnak tett szolgálatok jutalmazására, híveinek 
adományozta. A kincstár is igyekezett túladni rajtuk, mert nem tartotta jövedelmezőnek a 
felújításhoz szükséges beruházásokat. A városnak nem állt érdekében, hogy gyógyfürdőket 
szerezzen és azokba pénzt fektessen. Tollius l68/-ből származó jelentése hiven beszámol 
a források, épületek elhanyagolt állapotáról. Ettől az időtől kezdve a felhasználás te
kintetében kétfelé válik a források története.

A mai Császár-fürdő területe 17o2-ben vásárlás utján Egger János tulajdonába kerül. 
Halála után utóda Egger Mihály, később Kiss, majd rövidesen Wéber a tulajdonos, akitől 
Marczibányi István 18o2-ben megvásárolja. Marczibányi odaadó gondoskodása folytán a for
rásokat kitisztítják, majd a területet az Irgalmas rendnek ajándékozza. A fürdőépület 
déli és keleti szárnyán kő- és kádfürdőket létesítenek, és ezek bevételéből 1815-ben é- 
pitik meg a déli épület mellé a rendházat. 1829-ben megkezdik a mai Frankel Leó utcai é- 
pületszárny építését, amely 1855-ben Túrna Rafael priorsága idején készül el. Később kór
ház is épül a fürdő mellett, majd fedett uszodával bővül /19о1/ és 1928-ban nagyméretű 
versenyuszodát is létesít a Rend. A Császár-fürdő а XIX. század első felében a főváros 
legelőkelőbb gyógyfürdője. Később már nem tartott lépést a modern kor igényeivel, és a 
mellette levő Lukács-x’ürdő vette át a vezető szerepet, A fürdő az 1947-ben bekövetkezett
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államosításig a Rend tulajdona volt.
A Lukács-fürdő területén régóta állt egy négytornyu, később Császármalomnak: nevezett e- 
pület. A török forrásokban általában, török eredetűnek mondják, de építésének középkorba 
való helyezését is felvetették. Annyi bizonyos, hogy a Császármalomnak helyén már a XIV. 
században malom állott. Ez az épület vagy a királyi, vagy a káptalani malom lehetett. Az 
utóbbi volt a királyi vashámor, és talán a királyi malommal is össze volt kötve. Ezek sze
rint, vagy a királyi malommal azonos a Császármalom, és akkor ez is a XV. századvégi há
morhoz tartozott vagy a törökök épitették. Ebben az esetben várszerü kiképzését akkor 
kapta amikor a meglevő középkori malmokat puskaporörlő malommá alakították át.
A Császérmalom a török kor után is malom volt. Pontos épitési idejét csak ásatások tud
nák tisztázni. Fordulatot jelent a terület életében, amikor 1858-ban Henrich János és 
Wágner János építőmester kibérli, az épületeket átépitik és a Fejéritő rét füves térsé
gét kezdik kertté kialakítani. A forrásterUlet 1884-ben Palotay Fülöp birtokába került. 
Kezdeményezésére 1895-ban részvénytársaság alakult. A kor igényeinek megfelelő gyógyszál
lót építtetnek, és korszerű gyógyászati berendezésekkel szerelnek fel. Ekkor kapta a für
dő mai formáját. A felszabadulás után a fürdők állami tulajdonba kerültek, és ma a Fővá
rosi Fürdőigazgatóság felügyelete■alatt működnek.
Hivatkozások
1. /Corpus Inscriptionum Latinárum III./ l.k.

Berlin 1875. 5488 sz. 5515 sz.
2. /Anonymus. Gesta Hungarórum
5./BP. O.I. 152.
4. /1510 Dl. 26151
5. /Wernher. Hypomnemation de admirandis Hungáriáé aquis. 1551 Bécs.
6. /1522 АО. II. 58 -9
7. / АО. VI.к. 288 -9
8./Brown. Nauwkevrige en Gedenkwaaedige Eysen door Nederland, duytsland, Hongaryen etc.
A Molnár János-barlang
A Hármashatár-hegycsoport DK-i végén, a dózsef-hegy lábánál Triász-eocén karbonátos kő
zettömegben ÉNy-DK-i és ÍK-DNy-i, valamint K-Ny és É-D-i hegységszerkezeti vonalak men
tén kialakult forrásbarlang. Langyos forrásai a mélyből feltört meleg, és a Budai-hegyek, 
valamint a távolabbi karsztos területek hideg karsztvizéből táplálkoznak. A viz hőfoka 
a származás helyétől, és a keveredés mértékétől függően 20-25°C között változik. A bar
langnak két ember számára járható, és egy elméletileg kimutatott bejárata van. /Budapest, 
II. kerület Frankel Leó u. 48./ A száraz barlangszakasz a Malomtó feletti hegyoldalban, 
116,96 m A.f. magasságban nyilik. Első publikált felmérését 1957-ben Papp F. és Taries 
J. készitették. Jelenleg az OKTvH által rendszeresitett ajtóval a látogatók elől el van 
zárva. Az Alagút forrás, mint bejárat, csak buvárkészülékkel közelíthető meg, mert a Ma
lom-ágban lol,l m A.f. magasságban, a Malomtó vizszintje alatt 5,6 méterrel nyilik. A 
rendszer harmadik, ember számára járhatatlan bejárata a Boltiv forrás hasadéka, amely 
a Malomtó "hídja" alatt lo2,9 m A.f. magasságban található. A hasadék 16 méter mélysé
gig ismert 5o-8o cm széles repedés. Az ismert forrásjáratok összhossza 4oo méter, átlag- 
szélessége 2-5 méter. Legnagyobb vízmélység 57 méter. A forrósok vizét a Fővárosi Fürdői
gazgatóság kezelésébe tartozó Lukács-fürdő hasznosítja. A barlangról az első Írásos emlí
tés 1858. 08. 22.-én jelent meg az "Orvosi Hetilap" 55. szám 525. oldalán. — "A József- 
hegy tövében fekvő Haltó nevű meder, melynek alapja nagymennyiségű iszappal bir. Sok nö
vény és állat van benne. A forrás hőmérséklete 27,5°C. Az ugyanitt felfedezett földala tti 
akna forrásának vize kékes szinü, szaga nincsen de erősen összehúzó vasizzel bir; hőmér
séklete a mélyben 51°G, a fölső rétegekben 28°C."—
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Első kutatója az 186o-as években Molnár János orvos-vegyész volt, aki felmérte a hegy ol
dalában nyiló forrásbarlang száraz részét, és kielemezte íorrasainak vizét. A barlang leí
rásában tekintélyes viz alatti barlangrendszer létezését feltételezi, melyet a későbbi ku
tatások fényesen igazoltak. A forrásbarlang viz alatti részeinek feltárását 1953-ban kí
sérelték meg először. Kessler Hubert, Rádai Ödön és Sambre Attila a tűzoltóságtól köl
csönzött zárt rendszerű oxigénes mentőkészülékkel próbálkoznak a Boltiv forrás viz alatti 
rendszerének feltárásával. Még az év októberében ÉKME barlangkutatói is kísérleteznek a 
barlang feltárásával. Holly Sándor és Ferenc a száraz barlangrész felől kisérli meg a to
vábbjutást úgy, hogy az ismert rész végpontját jelentő tavat választják kiindulási pont
nak. Innen szabadtüdős merüléssel átúsznak egy 2o cm mély, egy méter hosszú szifont, és 
bejutnak a mai Dexion terem északi folytatásába. Az újonnan megismerь terem 2 méter 
hosszú, 8o-9o cm széles, és 9 méter magas. Azonban hamarosan be keli látniuk, hogy lég
zőkészülék nélkül, a gyorsan zavarosodé vizben, további eredmények elérése lehetetlen. 
Ebben az időben hazánkban még nem volt a technikai feltétele a viz alatti barlangkuta
tásnak. Egy kudarc, vagy sikertelen kisérlet hosszú ideig foglalkoztatja a részvevőket, 
és igy nem lehet csodálkozni, hogy 1959 májusában ismét az ÉKME barlangkutatói próoál- 
koznak a rendszer feltárásával. Sikerül beszerezniük egy francia Bi-alut - 2 x 6,8 1-es 
süritett^levegós légzőkészüléket - igy mindenki bizik a sikerben, A gyakorlat hiánya mi
att azonban a várt eredmény elmarad, i960., május 22.-én megszületik az első győzelem.
Hajdú L., Marek I., Hortolányi Gy. és Monostori E. az MHS B3KSZ búvárai a Malomtóból in
dulva átusszák az Alagut-forrás és az ismert száraz-barlang közötti járatszakaszt. 19oo 
májusa és 1972 áprilisa - a rendszeres kutatás megindulása - közötti időben debreceni J., 
Maróthy L., Plózer I., Söphen E., Subert I. és Szigetvári .... búvárok több alkalommal kí
sérleteznek a barlang feltárásával. A kezdetleges felszerelés és a rendszertelen kutatás 
azonban uj eredményeket nem hozott. A barlangot a Fővárosi íz—'uőigazgau&sag Hozzájárul, 
hogy a Ferencvárosi Természetbarát Sportkör DELFuN Könnyűbúvár Szakosztály re.ksze.es 
kutató tevékenységet folytasson a forrásbarlangban. A technikai feltételek biztosítása u- 
tán 1972 április '3.-án hozzákesütünk a barláng feltárásához.
Kisérjük mi is figyelemmel az első búvárok útját.
A Malomtóból induló búvárok, először a 3oltiv forrás hasadása fölé úsznak, majd annak 1- 
rányát követve eltűnnek a hegy belsejében. A Boltiv xorrasból is siséne Leztünr* a ba. láng
ba jutni, de ez a hasadék légzőkészülékkel csak 16 m mélységig követhető. Ott már annyira 
elszükül, hogy továbbjutni nem sikerült. A barlang első áltálunk megismert hasadeka a 
Malom-ág. Ez a járat valamikor nyitott volt, majd a terület kiépítése során lefedték. Al
ját törmelék borítja. Mélysége csak néhány helyen éri el a 2 métert. Mintegy 16 métert te
szünk meg, mikor természetes üregbe érünk és a viz mélységé is hirtelen megnő. Itt talál
juk az Alagút forrást, mely 3,6 méter mélységben a Malom-ág K-i oldalán nyílik. A szűk 
forrásszájon átbújva kisebb terembe, az Átjárós terembe jutunk. A járat alját finom iszap 
borítja, mely a legkisebb mozdulatra is felkavarodik és a látást korlátozza. Hogy a búvár 
visszautja során is megtalálja a helyes utat*.,vezetőkötelet húz magával, vagy teker le a 
kezében levő orsóról. -4 m mélységben haladunk tovább 1-1,5 m széles, 3-5 m magas hasa- 
dékban. 13 m után kereszthasadékhoz érünk, mely szabad vizfelszinnel rendelkezik. Özemben 
velünk a járat tovább folytatódik, de ússzunk fel a felszínre. Elértük- a régóta ismert 
un. száraz barlangot. Ezt az utat tették meg az MHS BKKSZ búvárai 196o-ban, és a feltárás 
kezdetén mi is csak eduig merészk .tünk. A merülések biztonságának fokozása érdekében itt 
Dexion elemekből bázist építettünk, kitágítottuk, majd létrákkal szereltük fel a felszín
re vezető járatot. így az esetleg balesetet szenvedett búvárt nem kell keresztülvinni az 
egész barlangon, hanem a száraz járaton keresztül is felszínre juttatható. Ezt a hasadékot 
a bázis alapanygáról Dexion ágnak neveztük el. A hasadék egy s z ű k  pontjának átbontasa után
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mintegy 4o méter hosszú, levegős járatot tártunk fel, amely párhuzamosan halad a Malom
ággal. A Dexion-ág feltárásával párhuzamosan vittük a hegy belseje felé vezető hasadék 
kutatását is. Itt alig 7 méter után ismét levegős keresztfolyosó következik, melynek szé
lessége 2 méter, magassága 16 méter. Szakosztályunk nevéről DELFIN teremnek neveztük el. 
Itt csak rövid ideig időzünk, mert a felszinre emelkedés előtt egy 3 méter széles, 2 mé
ter magas járatot láttunk magunk előtt és hajtott a megismerés vágya. Ez a folyosó is - 
4 méter körüli mélységben húzódik a hegy belseje felé. Alig haladunk pár métert, mikor a 
járat oldalfalából benyúló lemezszerű képződményeket pillantunk meg. Mintha egy álfenik 
lenne, ёз rajta cseppkőszerü képződményt fedezhetünk fel. Hogy kerül ez ide? 4 méterrel a 
vizszint alatt cseppkő? Vagy tévednénk? Későbbi vizsgálatok azonban megerősítették első 
elképzelésünket.. Ilyen mélységben cseppkő csak úgy képződhetett, hogy ez a járat hosszú 
ideig levegős volt, és az ebben az isőszakban kialakult mészkőkiváláson a lecsepegő viz 
építette fel. Mivel tudjuk, hogy a Malomtavat mesterségesen létesítették, a magyarázat 
egyszerűnek látszik. A barlang kialakulása után hosszú ideig ezen, vagy alacsonyabb szin
ten kellett lenni a viznek. A kérdés végleges eldöntéséhez azonban még több mérést ез 
vizsgálatot el -kell végezni. A levegőe teremtől 16 méter távolságra véget ér a folyosó. 
Elértünk a Fekete Fal-hoz. Nevét onnan kapta, hogy mig eddig a falak szine barnás volt, 
itt mindent fekete mangánoxid bevonat borit. Körülnézve balkéz felé felfedezhetjük a bar
lang folytatását is. a járat itt közel derékszögben megtörik, és mintegy 4o°-os szögben 
lefelé vezet. A Delfin teremtől kezdve levegős termet, járatot nem találtunk és mivel a 
továbbvezető járat mélyebb szintre vezet, gyökeres változtatást kellett végrehajtani fel
szereléseinkben is. A levegőbázistól nagyobb távolságra, illetve mélységbe történő merü
lésnél nem tartottuk biztonságosnak az egy légzőkészülék használatát, mert meghibásodna 
esetén a búvár szorult helyzetbe kerülhet. A vezetőkötél állandó le és feltekerése is ne
hezítette a munkát. Ezért először fix vezető köteleket építettünk be a barlang megismert 
járataiba. Uj merülési szabályzatot dolgoztunk ki és vezettünk be. Kötelezővé tettük az 
iker légzőkészülék használatát, mely egymástól független két palackból és légzőautomatá
ból áll és egységenként minimálisan 8oo 1. levegőt kell tartalmaznia. Folytassuk utunkat 
most már a Fekete-Fal-tól a mélybe vezető járatba. Alig indulunk el, máris itt az első 
meglepetés. -7;m mélységben hirtelen lecsökken a viz hőmérséklete. Sokkal hidegebb, mint 
a.z előbb. Szinte időnk sincs ezen gondolkozni, mert megváltozik a barlang arculata. A fa
lak eltávolodnak, a mennyezet felemelkedik és egy teremben találjuk magunkat. Lámpánk 
lényét elnyeli a hatalmas viztömeg. Ezt a hatást még csak fokozzák a koromfekete falak. 
Bizonytalan érzés keriti hatalmába itt az embert. Ösztönösen a fal mellé húzódunk. Az 
eddig megszokott kőzet helyett kristályok tömege alkotja a falat. Barit! Iszonyú meny- 
nyiségben! Millió és millió kristálylapocska egymás mellett, egymáson keresztül nőve. 
Csodálatos! Lassan utolér a felkavarodott iszap felhője. Tovább kell indulnunk. Lassan 
süllyedünk, mig -16 m-nél elérjük a feneket. Visszanézve magasan felettünk csillog a biz
tositó búvár lámpájának fénye. Gyorsan körülnézünk, lehet-e továbbvezető járatot látni, 
de pillanatok alatt elborit a felkavarodott iszap. Hosszabb ideig ez volt számunkra a 
barlang végpontja.
Es itt álljunk meg egy pillanatra.
Nemcsak Óriás teremben, hanem a barlang teljes hosszában a megismerés és a kutatás fő 
nehezitője a búvár mozgása során felkavarodó és csak igen lassan ülepedő mésziszap. így 
hiába a lelkesedés, a következő merülésig napokig várni kell. A lebegő kőzetszemcsék 
hosszú ideig a fényképezést is zavarják. A fényképek elkészítése során, mindig meg kel
lett várni, míg a lassú vizmozgás kisodorta a szennyezett vizet a barlangból. Az ülepe
di a ̂ gyorsításának érdekében növelni kellene a viz Kation koncetrációját, és ezzel növel- 
neto lenne a szemcsék között fellépő Adhéziós erű. Ennek következtében az egymáshoz ta-
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padó apró szemcsék: felülete és súlya megnő. Ezzel az ülepedés sebessége, vagyis a viz 
tisztulása is gyorsítható lenne. Szlovák buvórbarátaink sikeresen alkalmazzák a tisztulás 
vegyszerekkel történő gyorsítását. Módszerüket a Molnár dános-barlangban mi ie szeret
nénk kipróbálni. Többszöri próbálkozás után sikerült megtalálni azt a módot, ahogy usfc- 
va nem zavarosodott meg, ahogy az Óriás-terem aljára értünk. Ekkor felfedeztük, hogy a 
terem alját alkotó hatalmas szikla mellett egy mélyebb szintre lehet jutni. Itt van a 
terein valódi feneke. -3o méter mélységben elértük a barlang végpontját.
Megkezdődött a rutinmunka. Hozzákezdtünk a térképezéshez. Minél több időt töltöttünk el 
a barlangban, annál több részletet sikerült felfedezni. A falakon, a kőzetet alkotó el
halt állatok lenyomatát és mészvázát is megtaláltuk. A fővárosi Fürdőigazgatósdg megbí
zásából vízmintákat gyűjtöttünk a barlang különböző pontjain. Megfigyeltük a vízáramlás 
irányát, és mértük a viz hőmérsékéletét a járatokban, A barlang felső, -6 méteres részé
ben 23-24°C körüli hőmérsékletű viz mozog a Fekete Fal-tói az Alagút forrás felé. Az 0- 
riás termet, és az alsóbb szinteket kitöltő hidegebb 2o°G-os viznél áramlást nem észlel
tünk. A feldolgozott vízminták azt mutatták, hogy az Óriás-termet kitöltő viz csekély 
melegvízzel keveredett karsztvíz, mig a felső járatok vize már nagyobb mennyiségben tar
talmazza a mélyből származó meleg vizet. Mint már az előzőekben említettem, a Boltív és 
Alagut-f*orrás vize nem azonos hőmérsékletű, és a vízminták során kapott eredmények is 
különbséget mutattak. A Boltiv-forrásból vett minta az Óriás-terem vizével, mig az Ala- 
gut-rforrás a felső járatok vizével egyezett. Magától értetődően adódott a kérdés. Milyen 
utón jut el a viz az Óriás-terem aljából a Boltiv-forráshoz, és hol lép be a melegebb 
viz a felső járatokba. A kérdés második felére könnyebb volt megtalálni a választ. Hő
mérőket helyeztünk el a felső járatokban, és mért adatok alapján, hamarosan felfedeztünk 
egy eddig érdektelennek tartott szűk repedést az Óriás-terem bejáraténál, a hideg és me
legvíz határ közelében. Innen áramlik a 24-2b°0 körüli viz, mely az Alagut-forráshoz 
kissé lehűlve érkezik. Most már csqk a hidegvíz útját kellett megtalálni. Az sokkal ne
hezebb feladat volt, mert áramlást nem találtunk és a nagyobb mélység, valamint a gyor
san zavarosodé viz is nehezítette a munkát.' A hosszú sikertelen kutatás alatt arra a kö
vetkeztetésre jutottunk, hogy a Boltiv-forrás más irányból kapja a vizet, és ez a bar
lang ugyan összeköttetésben van vele, de csak szűk, inkább repedés jellegű járatokon.
Ez azért látszott valószínűnek, mert az Óriás-teremben felkavart viz néhány óra múlva 
megjelent a Boltiv-forrásban. Ebben az időben aránylag ritkán, 2-3 hetente jártunk a 
barlangba. Ilyenkor a viz mindig tiszta volt.
Az 1977-es év uj fejezetet nyitott a barlang kutatásának történetében.
J' nuár első napjaiban a vezetőkötél javitása közben intenzív vízáramlást észleltünk az 
Óriás-terem alsó részében. A terem jobb oldali falánál dolgoztunk, mikor feltűnt, hogy 
állandóan tiszta a viz, holott az ellenkezőjenek kellene lenni. Honnan jön a tiszta viz? 
Mivel akkor erre magyarázatot nem találtunk, másnap ismét beúsztunk a barlangba. Az A- 
lagut-forrástól opálos vízben indultunk, de hamarosan észrevettük, hogy a járat felső 
harmadában teljesen tiszta a viz. Az igazi meglepetés akkor ért, mikor a űexion bázistól 
kezdve zavaros víznek nyomát sem láttuk. Az Óriás-terem újabb meglepetéssel szolgált.
-7 méterét elérve, ismét erősen zavaros vízbe jutottunk, hol csak tapogatózva haladhat
tunk tovább. A lezuhant sziklát elérve -2o méternél, mintha függönyt húztak volna fel, 
ismét kitisztult a viz. Tüzetes vizsgálattal egyértelműen behatároltuk a beáramlás helyét, 
majd elhagytuk a barlangot. Megfigyeléseinkről beszámoltunk a szakosztályban, majd kidol
goztuk az elkövetkező merülések munkatervét. Megbeszéléseink során az a vélemény alakult 
ki, hogy azokon a részeken találtunk tiszta vizet, ahol áramlás van a járatokban. Jogo
san merült fel az a kérdés, hogy ha ez Így igaz , akkor az üriás-terem felső szakaszán 
miért nem következett be tisztulás.
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Az alábbi rajzon bemutatom az akkori helyzetet, lo.ábra Zavaros vizű zónák a barlangban. 
Vajon merre áramlik az Óriás-terem alját kitöltő viz? Felvettük a kapcsolatot több régi 
kutatóval, de csak Plózer István volt az, aki számunkra eddig ismeretlen hasadékot emli- 
tett, mint a viz lehetséges útját. Mivel ez a hasadék az óriás-terem bal oldalából nyilt, 
és ezidáig még senki sem vizsgálta, reménykeltőnek Ígérkezett. Január 26.-án lázasan ké
szülődtünk, remélve, hogy magyarázatot találunk az észlelt jelenségekre. Plózer István
nal és Székely Lászlóval hármasban indultunk az uj járat felderítésére. Az óriás-terembe 
érve Pista beúszott a hsadékba, majd néhány perc elteltével ismét megjelent. Az időköz
ben zavarossá vált vízben a látástávolság csökkenése miatt vissza kellett fordulnunk.
A felszínen Pista beszámolt tapasztalatairól. Mintegy 15 métert sikerült bejutni a hasa- 
dékon, majd egy kisebb terembe ért. Több nagyobb szikla között megtalálta ugyan a tovább
vezető járatot, de a továbbhaladást veszélyesnek tartotta és ezért visszafordult.
Január 29.-én, remélve, hogy a viz kellően leülepedett ismét lementünk az újonnan megis
mert hasadékhoz. Behatoltunk a járatba, és hamarosan elértük a Pista által otthagyott 
vezetőkötelet, mely a továbbvezető járatban feküdt. Egy 25-3o°-os lejtésű lapos hasadék 
volt előttünk. Innen már csak egyedül indultam tovább. Mintegy 16 méter után 5 méter ma
gas 6-8 méter széles terembe jutottam, melyből három irányba lehet tovább menni. A terem 
alját finom puderszurü iszap borította. Bármennyire is vigyáztam, a legkisebb mozdulat is 
iszapfelhőt kavart.Mélységmérőm szerint 36 méterrel voltam a Malomtó szintje alatt. Mi
vel a felkavart iszap mindent elborított, vissza kellett térnem a társamhoz, majd a fel
színre. A Boltiv-forrásnál meglepődve tapasztaltuk, hogy alulról erősen iszapos viz tör 
elő. Kifelé jövet ilyen erősen zavaros vizet sehol sem találtunk, ezért valószínű, hogy 
az uj járatban felkavart iszapos viz, eddig ismeretlen utón megelőzött bennünket. Lel
kesedésünket kutatási tevékenységünket nagy mértékben növelte ez a felfedezés. Ahogy ké
szült a térkép, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy megtaláltuk azt az utat, amelyen a viz 
az üriás-teremből a Boltiv-forráshoz jut. 11. ábra Áramlási irányok
A hiányzó 6 méteres szakasz egyenlőre ember számára még járhatatlan, Ezt az újonnan fel
tárt járatot Plózer István, az azóta buvárb’aleset következtében elhunyt barátunk és ku
tatásunk emlékére István-teremnek neveztük el.
Az uj járat aránylag nagy távolságra van a levegős hasadékoktól és a -37 méter mélysége 
is fokozott óvatosságot tesz szükségessé. Az alsó járatokba történő merülésekhez 2 x lo 
literes, a szokásosnál nagyobb ürtartalmu készülékeket használunk, de igy is mindössze 
18-2o percre elegendő levegővel rendelkezünk, Ez természetes, hiszen a külső nyomás emel
kedésével 1-1 levegővétel alkalmával több és több levegőre van szükség. Ha számításba 
vesszük a be és kiuszéshoz szükséges levegő mennyiséget, valamint a tartaléklevegőt is, 
alig marad idő a lenti munkavégzésre. A merülések biztonságának és a merülés lehetőségé
nek biztosítása érdekében, az Oriás-rterem alján vizalatti házat építettünk. Ez a házikó 
lényegében egy mesterségesen létrehozott és rögzített légbuborék. Technikai hiba vagy 
megbeszélés céljából a búvár ide beállhat és itt készülék nélkül is levegózhet. Baleset 
esetén van annyi levegője, hogy megvárhatja, mig társa segítséget hoz. Az elhasznált le
vegő cseréjét egy állandóan beépített sűrített levegős palack biztosítja. További tervek 
szerint a levegőellátást a felszínről csővezetéken kívánjuk megoldani. Miután lehetőséget 
teremtettünk a biztonságos munkavégzéshez, hozzákezdtünk az István-terem és az alsó já
ratok részletes felméréséhez. Ez a munka jelenleg is folyik.
A Fővárosi Fürdőigazgatóság megbízásából rendszeres időközönként vizhőmérsékletmérést 
végeztünk a barlang szinte teljes hosszában» Mivel ebben az időszakban szinte naponta 
jártunk a barlangba és kíváncsiságból a beépített hőmérőket is megnéztük, feltűnt, 
hogy a viz hőmérséklete napról napra változik.
Mivel a forrásokkal foglalkozó irodalomban sokszor olvasható, hogy a Duna vízállása, a
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légnyomás is hatással van a forrásokra, méréssorozatot indítottunk be. Két hétig naponta 
jegyeztük a vizhómérsékletet, a légnyomás változását, a Duna vízállását, a barlangi leve
gő hőmérsékletét és páratartalmát. A mért adatokat végül kiértékeltük.

/Kalinovits Sándor/

A Molnár János-barlang felmérése /1978/
Az előző térképek
A feltárás során több, alkalommal készítettünk térképet a barlangról. E térképre jellemző, 
hogy többnyire egymástól független időben történő részfelvételekből készültek. így az el
térő módszerek különböző pontosságú műszerek és eltérő személyek irányítása alapján fel
vett adatok lényeges'és érdemi eltéréseket, pontatlanságokat tartalmaztak. Természetesen 
az adott feladatok elvégzéséhez - hőmérséklet, vizmintavétel - megfeleltek. Ezen térké
pek készítésének leglényegesebb szempontja a barlang fő részeinek egyszerű ábrázolása 
volt. A nehezen megközelíthető, illetve mérhető helyek becsléssel történő hely- illetve 
méretmegállapitása is elfogadhatónak minősült az adott esetekben. A kutatási jelentések 
mellékletét képező térképvázlatok tehát jól kielégítették a merülések tervezésekor hasz
nálható vázlat fogalmát. így az újbóli felkérések alapján több alkalommal kiderült, hogy 
jelentős 'eltérések adódnak az előző mérés alapján készült térkép és valóság között. Ter
mészetesen ezek a pontatlanságok az adott felhasználási területen nem okoztak zavart. A 
korábbi térképek készítői a felülnézeti kép elkészítését helyezték előtérbe, és a hossz, 
valamint a keresztszelvények elkészítését nem tartották fontosnak. A korábbi térképekről 
hiányoztak a,magassági, mélységi adatok.
Az 1978 08. о6-tól 1978 lo. Зо.-ig tartó felmérésünk alapján készült térképdokumentációt 
a bővárosi ïürdőigazgatóság által megadott speciális igények és szempontok alapján készí
tettük el. így sikerült korrigálni az előzőekben ismertetett hiányosságokat.
A térképezés módszere:
A nemzetközi vizalatti barlangkutató irodalomban számos publikáció található, részben 
vagy teljesen vízzel kitöltött barlangok felmérésére.
A Nemzetközi Barlangi Búvár /Union Internationále De Speleológie/ Bizottság Térképező 
munkacsoportjának /Sheck Exley elnök, és Bob Friedman a NAGD barlangi buvárbktatók/ viz
alatti barlangok térképezése c. tanulmány, ajánlásait áttanulmányozva, az 1978 I. felé
ben több jayasolt térképezési módszer alkalmazását kipróbáltuk. A legcélravezetőbbnek a 
barlang sajátosságait figyelembevéve, az alapvonal /poligon/ módszert tartottuk.
A barlang sajátosságai:
- Viszonylag szűk és magas járatok
- gyorsan felkeveredő viz, az oldalfalakon és a főtén lerakódott, valamint a járatok al

ját vastag rétegben boritó üledéktől
- viszonylag lassú tisztulás
- a táróépités robbantási munkálatai miatt korlátozott munkaidő.
A sajátosságok és a korábbi térképkészítési tapasztalatok, valamint az év első felében 
végzett kísérletek alapján kiválasztott poligon módszert alkalmaztuk.
A. merülések szervezése, lebonyolítása
A folyamatos munkavégzés, a két merülőpár párhuzamos merülése, a barlangba beépített több 
kötél /poligon/ jelenléte, az esetenként fokozottabban balesetveszélyes tevékenység /po~ 
ligon-pontok vésése/, viszonylag gyors látástávolság csökkenés a barlangi merülés veszé
lyességét fokozta. így a merüléseink tervezése, szervezése, a felszerelés összeállítása 
fokozott gondot jelentett. A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Vizalatti Barlang- 
kutató Szakosztálya által kiadott "Barlangi merülések irányelvei" -ben foglaltakat alkal
maztuk, mint útmutatót merüléseink tervezéséhez, valamint az esetenkénti balesetvédelmi
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oktatásokban. /Megjegyezzük, hogy merülések előtt balesetvédelmi oktatást tartottunk, 
amit a tevékenységben résztvevők aláirásukkal esetenként igazoltak. A biztonságos és bai- 
lesetmentes munkavégzés érdekében kö.telezővé tettük a neoprén ruha viselését, iker légző
készüléket - két palackból és nyomáscsökkentő reduktorból álló készülék -, és két önálló 
világitó berendezés használatát. Ezeken felül sisakot, lábkést és merülópáronként lega
lább egy buvárórát ia vittünk magunkkal.
Az előzőekben ismertetett különféle problémák miatt viszonylag kevés búvárunk vett részt 
a felmérésben, /lo fő, mivel az összeszokottságot nagyon lényegesnek minősítettük. Két 
állandó merülőpárt alakítottunk ki, akik tulajdonképpen a felmérést végezték, és ezekhez 
egy-egy biztositó búvárt jelöltünk ki. A merüLőkön felül egy fő buvársegitőt foglalkoztat
tunk az egyéb feladatok, pl. adminisztráció, időmérés ellátására. A helyszínen minden e- 
setben gépkocsit tartottunk az esetlegesen szükségessé váló mentés biztosítására. A 
tartalék levegő biztosítását a helyszínen levő kompresszorral, valamint tartalék iker 
légzőkészülékekkel oldottuk meg. Az egyes merülések alkalmával a két függetlenül tevé
kenykedő merülőpár munkaterületét úgy igyekeztünk meghatározni, hogy lehetőleg lényeges 
távolság legyeit köztük, és igy egymás munkáját ne akadályozzák. A merülőpárhoz tartozó 
biztositó búvár mindig a merülök közelében várakoztattuk, ahonnan azok könnyen elérhe
tők voltak. Gondos előkészítéssel, a helyszin részletes ismeretével sikerült feladatun
kat balesetmentesen elvégezni.
A térképezés
A barlang száraz részeinek felmérése nem különbözött a száraz barlangokban végzett mé
résekhez képest. A levegős, de részben vizzel boritott ágak felmérése már több gondot 
jelentett, mivel célszerűségi szempontokból a poligont a viz felszínén vezettük és az 
eltérő közegben történő mérések különböző eszközöket igényeltek. A Delfin levegősterem 
légzésre nem minden alkalommal megfelelő levegője /külső hőmérséklet növekedése esetén 
a szellőzés romlik a teremben feldúsul a levegő CO2 tartalma/, az ott végzett tevékeny
séget hasonlóvá tette a vizalatti felméréshez, mivel itt is csak a légzőkészülékkel 
tevékenykedhettünk. A vizalatti részek felmérésének legnagyobb problémája a helyzetvál
toztatásokból eredő vizmozgás következtében felkeveredő iszap okozta látástávolság- 
csökkenés volt. További gondot jelentett, hogy hatékony munkavégzés csak két merülőpár 
/ezekhez egy-egy biztositóbuvár szükséges/ különböző helyeken való foglalkoztatásával 
lehet biztosítani. A távolabbi munkahelyre igyekvő búvárok az első munkaterület vizét 
gyakran felkeverték. A látésviszonyok folyamatos romlását okozza a búvár által kilégzett 
levegő is, amely a falakba ütközve a lerakódott kőzetszemcséket leveri. így csak rövid 
idejű munkavégzés volt lehetséges, és átlagosan napi 2-4 órát tevékenykedtünk a viz szi- 
ne alatt. A hosszú ülepedési idő következtében az egymás után következő napokon történő 
munkavégzést is kerülnünk kellett. Korlátozó tényezőként, speciális igényeket is figye
lembe kellett vennünk, ugyanis a táróépités közben végzett robbantások alkalmával a me
rülést szüneteltetni kellett.
A felmérés tapasztalatainak összegezése
A térképdokumentáció nem tartalmazza a barlang egész területét. így nem került felmérésre 
az űriás és az István-terem, valamint ezek összekötő folyosói. Ezt a munkát az 1967-es 
kututusi évben kivánjuk elvégezni, hogy a barlangról teljes és részletes térképdokumentá
ció álljon rendelkezésre.
.<.om szerepelnek természetesen az 1978 október 25-ig általunk nem ismert járatok, repedé
sek. Az ilyen területek meglétének viszonylag kicsi a valószinüsége, de az aljzatot bo
n t ó  nagy mennyiségű iszap alatt feltételezhető. Az iszap eltávolitása nélkül - a fela- 
Jat gyakorlatilag megvalósitható -, e területek kiterjedésére választ adni nem tudunk, 
természetesen lehetséges, hogy ember számára is járható méretű hasadékot fed el az iszap
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lerakódás. Hangsúlyozottan jelentkezik e probléma azokon a területeken, ahol a járatok 
alja kiszélesedik és a falak benyúlnak az iszapréteg alá. /pl. Delfin levegős terem./
A barlang 1972 óta tartó rendszeres vizsgálata során bebizonyosodott, hogy a Boltiv és 
az Alagút-forrás ugyan egy barlang két bejárata, de hidrológiailag mégis két külön 
rendszernek kell tekinteni.
Az Alagút-forrás vize a Fekete-falnál 25 °C hőmérséklettel lép be az ismert járatokba, 
és a kis mélységben húzódó NyÉNy-KDK irányú hasadékon keresztül kissé lehűlve érkezik a 
forrásokhoz.
Ezzel szemben a Boltiv-forrás 20 °C-os vize az Óriás-terem alsó részén 26 m mélységben 
jelenik meg, majd a 37 m mélységben húzódó István-termen és a Mély-úton keresztül jut a 
felszinre. A barlangba belépő vizek tehát, egy kis mélységű Ny-K és egy mélyen elhelyez
kedő DNy-ÉK-i irányú' hasadékon keresztül áramlanak a forrásokhoz.
A két főhasadékot összekötő ÉNy-DK irányú, járatoknak, Diogenes, Dexion-Neodexion, Delfin, 
a viz útjával kapcsolatban jelentős befolyásoló szerepe nincs. Ezeken a járatokon keresz
tül csak kis mértékű keveredés képzelhető el. Az Óriás-terem a barlang két szintjét ösz- 
szekötő kereszthasadák. Itt jelentkeznek a forrásvizek 7 és 26 méter mélységben, Ez a ha- 
sadék a barlang legszélesebb járata, amely a keveredési korrózió által elősegített erő
teljesebb oldásnak köszönheti létrejöttét.
A Malom-ág. lényegében á barlang szerves része, bár főtéje az idők folyamán felnyílt. Te
reprendezési munkák során a felszakadt járatot kő, illetve téglaboltozattal lefedték. 
Feltétlenül szükséges lenne az utólagos lefedés javítása, mivel a lapok egy része sérült. 
A főte bomlása esetén az Alagút-forrásnál feltörő viz útja és igy a Lukács-fürdő 3-4 °C- 
al hidegebb vizet kapna.
Diogenes-ág. párhuzamos a Malom-ággal. Keskeny, néhol a vizszint fölé is felnyúló hasa- 
dék. A barlangi vizek áramlásának útjára befolyásoló szerepe nincs. Alját jelentős vas
tagságú kőzetmáladék tölti ki. Dőlésszöge К 80°.
Dexion-Neodexion-ág; a barlang leghosszabb kereszthasadéka. Dőlésszöge К 83°. Ebbe a ha- 
sadékba nyílik a barlang száraz bejárata. Jelentős, nagy mélységig lenyúló törésvonal 
mentén alakult ki. Az építés alatt lévő táró 3,6 méteres szelvényében harántolta a hasa- 
dékot. A fejtés közben behullott kőzettörmelék elzárta a Neodexion-ág hátsó szakaszát, 
igy annak felmérését elvégezni nem tudtuk. Az elzárt szakaszon keresztül le lehetett jut
ni a barlang 37 m-es mélységében lévő István-terembe, illetve a Boltiv-forráshoz vezető 
járatszakaszba. A hasadékban jelentős vízáramlás nincs.
Az un. száraz szakasz a Dexion-ág felső járata, és vele egy 1-1,5 méter átmérőjű aknán 
keresztül van kapcsolatban. A felső járat 12 méter hosszú, a régi időkben a barlang egy 
magasabb szinten lévő forrás lehetett. A vizalatti részekhez képest tudományos értéket 
nem képvisel.
Delfin levegős-terem: A barlang utolsó szabad víztükörrel rendelkező hasadéka. A levegős 
járat falát elmálott márga borítja. Levegője CC^-ben feldúsult, ezért légzésre alkalmat-
1. ... A falakat boritó agyag atermészetes szellőzést lehetetlenné teszi. A terem aránylag 
nagy méretei, és az alján nyíló hasadékból arra következtettünk, hogy valamikor itt is 
melegvíz feláramlásnak kellett lenni. Jelenleg folyik a lefelé vezető hasadék járhatóvá 
tétele.Gyakorlatilag számolni kell vele, hogy újabb járatszakaszt sikerül feltárnunk er
ről a pontról kiindulva.
Óriás—terem: A felmérés első ütemeként meghatározott mérethatáron kívül elhelyezkedő ha
sadék, mely párhuzamos az előzőekben tárgyaltakkal. A barlang legnagyobb méretű járáata. 
Szélessége 3-6 méter, magassága 3-19 méter között változik. Itt lépnek be a forrásvizek 
az ismert szakaszba. Ez a nasadék köti össze a felső és alsó szinteket.

/Söphen László/
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Jelentés a Gépipari Spartacus SE "Lócz.v Lajos" Barlangkutató Csoport 1978. 
évben végzett munkájáról

Gyarmati Gábor - Hídvégi Andrea - László Zoltán

Tudományos kutatómunka
A tervezett délbükki munkánkat - Lator-vizfő és környékén, a Lator-vizfő.barlangjának és 
a Szeles-barlangnak a bontását - a tervezettnek megfelelően végeztük, sőt a terület ku
tatásában a tervezetthez képest túlteljesítést értünk el. Elkezdtünk ugyanis előre nem 
tervezett munkákat is. Jelenleg ott tartunk, hogy a kb. 6x5 km-es területen eddig lo ob
jektumot ismerünk, és valamilyen formában kutatómunkát végzünk bennük. Dokumentálásuk 
már jelentős részben elkészült.
Lator-vizfő barlangjának kutatása
Az adminisztrációs akadályok elhárulásával, az idén módunkban állt a vízműbe bejutni és 
a barlangban /illetve a felszínen/ a munkát elkezdeni. Első és legfontosabb feladatunk
nak, a barlang dokumentálását tekintettük, amivel arra az esetre is számolunk, hogy jö
vőre esetleg nem hosszabbítják meg engedélyünket. Munkánkat itt, a feltárókutatás meg
kezdésével folytattuk. Tekintettel arra, hogy a mindössze 24 m hasszú-barlang járata e- 
léggé szűk és, hogy a friss levegő utánpótlódása nem megoldott, azt a lehetőséget válasz
tottuk, hogy a felszínről egy kutatóaknát mélyítünk, a barlang végpontjára. A munka üte
me igy lényegesen gyorsabban haladhat és veszélyessége is csökken, mivel ki van küszö
bölve, a C02-os levegőben való dolgozás. A munka üteme kedvező volt. Kezdetben barna er
dőtalajban haladtunk lefelé, amit agyag, majd törmelék /jelenleg is/ követett.
Szeles-barlang
Munkánkat itt, az előbbinél kisebb odaadással végeztük, mivel a barlang bontása, az idei 
tábornak nem volt célja. Az előrehaladást, a kb. o,4 m törmelék eltávolítása jelentette. 
Ezenkívül elvégeztük még az ácsolat ellenőrzését, kijavítását.
Szilveszter-barlang
A tábor ideje alatt a barlang dokumentációját készítettük el, amit az Ж В Т  dokumentációs 
szakosztálya részére - több mással együtt - mellékelünk. Ekkor kezdtük el a már említett 
barlangi kitöltés anyagvizsgálatot, és ehhez szükséges anyaggyűjtést /mintagyüjtést/ és 
biológiai vizsgálatokat.
Bekén.yi víznyelő
Ez egy "víznyelő gyanús" hely, ahol néhány tagunk próbabontást végzett, Az eredmény sem
mi kedvezővel nem biztat, igy itt a munkával felhagytunk.
Az 1978» év eredményei
Az idén a terület 6 barlangjának dokumentációját készítettük el. Ezek: terepnapló felvé
teléből, a barlang leírásából, térképének elkészítéséből, helyszinrajzának elkészítésé
ből, fotózásából és esetleg biológiai felméréséből állnak.
A barlangok a következők:
Kankós-lyuk
Lator-vizmü-barlangja
Szilveszter-barlang
Szeles-barlang
Vizmü-fölötti-barlang
Zsendice-barlang
Zsendice-barlang leírása
A barlang az Oromtető Ny-i oldalában nyílik, a gerinctől kb. loo m, a 52. erdészeti pont
tól kb. 15o m távolságra ÉNy-ra.
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A barlangot bezáró kőzet: ladini - karni répóshutai mészkő. Települése: vékony pados.
A barlang meredek bejárati szakasszal kezdődik - tágas száda után - majd egy lépcsőn le
mászva tágas terembe érhetünk. Ez jobbra és balra egyaránt folytatódik, helyenként beszű
külő járatszelvényben. Jobbra egy átbüjás után kisebb terembe juthatunk, amelynek lég
hőmérséklete feltűnően nagyobb, a barlang többi részének hőmérsékleténél. Első mérésünk 
időpontján például /1978. XI, 5*/ 5 °C-szal. A jelenségre a későbbiek folyamén megpróbá
lunk magyarázatot adni.
Innen visszatérve egy bejárat melletti oldaljáratot nézhetünk meg. Itt egy meredek agyag
lejtőn felmenve, a szűk járat ismét kitágul. A kis terem agyagos kitöltését nagy mennyi
ségben fedi denevér guano, aminek bomlásakor keletkező kellemetlen szaga kitölti a lég
teret.
Visszatérve a bejárathoz, az utat onnan balra folytathatjuk. Itt ismét egy padkáról le
lépve a bejárati terem folytatásába juthatunk. A mennyezet itt is - mint a bejárati terem 
többi részében - több méter magas. Innen szintén jobbra lefordulva - egy szűk, majd egy 
kiszélesedő folyosóba érünk, amelynek távolabbi fala végpontot jelent.
A barlang keletkezése valószinüleg hévvizes jellegű, mire a gömbfülkés formákból lehet 
következtetni. Víznyelőként valószinüleg sohasem működött, vagy ha igen, az elnyelt viz 
mennyisége igen csekély volt. Erre a barlang elhelyezkedéséből és jelenlegi állapotából 
következtethetünk. Kitöltésében nagy mennyiségben agyag fordul elő, amelyet helyenként 
dúsan borit kőtörmelék, valamint guano.
Tszf. magassága: 38o m
A barlang teljes alaprajzi hossza: 65 m
Jelentősége nem túl nagy, bár valószinüleg a Déli-Bükk eddig ismert legnagyobb barlangja. 
Pontos hőmérsékletvizsgalata érdekes eredményeket is hozhat.. Bivakhelynek kiválóan al
kalmas. Állatvilágát a barlangi vendégek jelentik. Denevér, rovarok. Ásványos kiválás
ként limonitos bevonatot és montmilchet találtunk. A vizek felső határa is szerepet ka
pott. Átlagos szélessége: o,9 m, magassága o,4-l,2 m között változik. A szűk bejáraton 
bebújva 4 m kúszás utón érünk el arra a helyre, ahol egy kicsit kitágul az üreg. Ekkor 
egy kis fülkébe érkezünk. Ennek méretei: 3,3 m hosszú, 1,8 m széles, és 1,2 m magas. Kö
zepén a kitöltésbe ágyazva egy kőtömb található. E fölött átcsúszva és egy fél méteres 
lépcsőn lejutva, a bejáratinál szükebb kúszójáratba juthatunk, amely a végponthoz vezet.
A szűk járat alakja egy egyenlő szárú háromszöghöz hasonlit. A kiszélesedett fülkében 
ásványos kiválás található. A falakon gyengén fejlődött borsókő a fótén ovális alakú 
kalcit kiválás található. Az egyik oldalnyilósban montmilch nyomai sejthetők.
A barlang élővilága változatos. Több barlangkedvelő állatfaj található. Denevérek, mez
telen csigák, rovarok használják szállás, illetve búvóhelyül. Az üreg valószinüleg a kő
fejtő művelésekor vált hozzáférhetővé, de lehet, hogy bontás útján. Az esetlegesen mun
kálkodók személye azonban ismeretlen. Kitöltése jelentős része agyag. A barlangnak jelen
tősége nincs. Feltárását és vizsgálatát nem tartjuk érdemesnek, igy az eddig elkészült 
kutatásokon kivül - dokumentálás - itt továbbiakat nem tervezünk.
Lator-vizfб-barlang leirása
A barlang eocén mészkőben képződött. Pontos helye: â sály - latori-vizmüben, az üzem hát
só részén a domboldalon, egy kb. 6 m magas szikla kibúvás tövében nyilik.
Jellege, árvizi vészkiömlő. Bejárata: 1,4 m magas, o,6 m széles, ovális alakú nyilás. 
Környékén gazdag növényzet található. A szűk bejáratot, szűk kanyargós járat követi. Itt 
hasonkúszva haladtunk, mig néhány kisebb elfordulás után az első kiszélesedéshez értünk. 
Itt jobbra fordulva érkezünk a barlang 1,75 m mély "kürtőjéhez". Ezen lemászva egy kapun 
kúszunk át, amit egy agyaglejtő követ. Itt felkuszva, a barlang érdekes képződményéhez 
juthatunk. Egy felfelé harapódzó, 1,5 m magas kürtőhöz. A kürtő alakja egy olyan üreghez
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haaonlit, amit egy számtalan lemezből összepréselt tömbbe fúrtak úgy, mint az előtte le
vőé. A kürtő alatt áthaladva ismét egy kapun bújunk át. Itt egy régi ácaolat maradványa
it találjuk, ami az 1971. évi feltárás nyomai. Az akkori feltárok, a fölötte lévő törme
lékkel eltömődött kürtőt akarták visszatartani a beomlástól. Mivel az ácsolat mostanra 
már tönkrement, igy az ottani közlekedés már igen veszélyes. Innen utunkat még 2-3 m-t 
folytatjuk, ahol elérjük a jelenlegi végpontot. Ezt a járat teljes szélességében agyaggal 
kitöltött, erősen bepréselődött kőtörmelék alkotja.
Képződmények, kiválások:
Az első kiszélesedésnél találhatá kis méretű borsókő, a közelükben található vasas kivá
lás, valamint a kezdeti növekedési stádiumban lévő cseppköves képződmények jelentik a 
barlangban található kiválásokat. Képződményként, a kezdetleges, csekély méretű üstök em
líthetők. figyelemreméltónak - a barlang kialakulásának szempontjából döntőnek tartjuk,
- hogy a kúszójáratok alján kvarc kavicsot találtunk, ha nem is nagy mennyiségben. A bar
lang hőmérsékletét eléggé jelentősen befolyásolja a kinti hőmérséklet változása. így a 
nyári, augusztusi mérésünkkor - a kinti hőmérséklet 28 °C-nál a barlang átlagos hőmérsék
lete 15 °C volt, az agyag hőmérséklete pedig 11 °G.
Levegője 'a kis légtérfogat következtében igen hamar elhasználódik és kellemetlenné válik. 
4 ember 1-1,5 órai benntartózkodása után a széndioxid tartalom elviselhetetlenül feldú
sul, ami csak jó pár óra alatt szellőzik ki.
A barlang feltárása célszerűnek látszik, mivel általa esetleg világossá válik a szükebb 
terület vízháztartása, a vizmüben foglalt viz és a keveredő hévviz összefüggése.
A Szilveszter^barlang leirása
A barlang a dél-bükki Kőris-völgy hátravágódó folytatásában, a Tölgyes Mátra tömbjében 
található kb. 525 m tszf. magasságban.uBejárata a völgytalptól kb. 6o m magasságban van,
egy mészkőkibúvás közepén. Nevét - ideiglenes jelleggel - csoportunktól kapta, a megta
lálás időpontjáról. /197!' december 51./ Helyét egy helybeli favágó árulta el, de a ne
vét 6 sem tudta, és helyi elnevezése mindmáig nem ismeretes. így az eddig használt ne
vet javasoljuk a továbbiakban is megtartani.
Fedőkőzete: Triász, ladini-karni korú, répáshutai mészkő. Dőlésiránya és szöge: 6/17. 
Szádája: 1,2 m széles, 1,5 m magas, a völgyből nem látható bóltives bejárat. A bejárati 
szakasz kb. 90°-ban haréntolja a kőzet dőléairányát. A járat szélessége itt 1,8 m. Alak
ja a mesterségesen épitett boltozatokra emlékeztet. A bejárati szakasz után a járat bal
ra fordul, kb. lo4 -os szögben. Itt összeszűkül és 4 m után ismét jobbra visszafordul, 
így majdnem párhuzamossá válva a bejárati szakasszal. Itt már csak mintegy 1 m-t halad 
előre, ahol a végpont következik. Ezt a barlang kitöltésére mindenhol jellemző finom ta
la jfelhalmozódás jelenti.
Mérete: teljes hossza: 15 m, legnagyobb szélessége: 1,9 m. Képződmények, kiválások a je
lenleg ismert szakaszon nincsenek. A barlang érdekessége, a kitöltés. Ez finom, jó minő
ségű, barna erdei termőtalajból áll. A barlang feltárása célszerűnek látszik, ami a laza 
kitöltésben nem okoz különösebb nehézséget. A feltárás elkezdése előtt azonban célszerű
a barlang kitöltésének vizsgálatát befejezni, mivel az a réteget óhatatlanul megbolygat
ja. • ■'
A Kankós-lyuk leirása
Kács falutól É-ra, a Déli-bükkben található, a Kankós-lyuk nevű kőfülke. Megközelítése ‘ 
a Kács faluból induló Nagy-szoros völgyön keresztül lehetséges.
A bailang a völgy oldalúban, a völgytalp közvetlen közelében található, 293 m tszf. ma
gasságban. Egy tektonikai sik mentén elmozdult réteglap által keletkezett. Ásványos kivá
lás, vagy egyéb képződmény nem található benne. Hossza: 6,2 m.
Érdekes a barlanghoz fűződő néphagyomány, amely szerint a faluból kitiltott beteg és le
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dér asszony fogadta itt az őt meglátogató férfiakat. Az üreg jelentősége csekély, csak a 
kateszteri nyilvántartásban van szerepe. Bivak helynek kiválóan alkalmas. Bejárata elég
gé tágas. 2,7 m széles, l,b m magas.

Jelentés a Hajnóczy József- Barlangkutató Csoport 1978. évi munkájáról

Varga Csaba - Németh Gyula

1. feltáró munka
A Hajnóczy-barlángban tavaly elkezdett Komszomolbeli kürtő bontását folytattuk az 1978. 
évi táborunkban is. Ahogy már a tavalyi jelentésben is részleteztük a munka egyre nehe
zebbé vált, mivel az eltömődésből mind nagyobb sziklákat kellett kiemelnünk. A mélység 
növekedésével mindig veszélyesebb lett az ilyen sziklák eltávolítása. A munka könnyítése 
és a balesetveszély kiküszöbölése érdekében beépítettünk egy csigasort, s arra rögzitve 
szállítottuk ki a sziklákat. Kilenc napi munka után a kürtő alján egy szűk járatot talál
tunk, melyen Szűcs Imre társunkat kötélbiztositással leeresztettük, főbb méteres mászás 
utón egy függőleges repedés tetejére ért, ahol csak hágcsóval tudott lemenni, kint kide
rült, ez a repedés a ttoa a járatba vezetett, amelyiknek a végében van a barlang legmélyebb 
pontja. Sajnos korábban, más útvonalon már eljutottunk ide. Akkor a járat végén azért 
nem bontottunk, mert a bontási munkálatokat csak igen nehéz körülmények között tudtuk 
volna végrehajtani. Ezek utón viszont nincs más választásunk, mivel két kürtő is ugyan
arra a helyre nyelt, itt kell keresnünk a továbbjutási lehetőséget.
Másik feltáró munkahelyünk a Galéria Ny-i vége volt. főbb szempont is vezérelt bennün
ket e munkahely kiválasztásában:
- az eddigi mérések alapján a Hajnóczy barlang e része fölött nelyezkedik el az Odorvá- 

ri-cseppkőbarlang
- ki akarjuk kerülni a Labirintusba való átjutás körülményes útvonalát,
- keressük a Labirintus fölötti feltételezett járatot.
£ szempontok alapján kezdtük el a Galéria Ny-i végén lévő törmelékkúp bontását. A munka 
során néhány nagyobb sziklát is el kellett távolitanunk, de ellentétben a Komszomolbeli 
munkahelyünkkel itt a munka sokkal könnyebb volt - eleinte,-, mert a sziklákat nem föl
felé, hanem lefelé kellett továbbítani. így ha azokat sikerült kibillentenünk, saját sú
lyúknál fogva legördültek, vagy zuhantak. A későbbiek során itt is nehezebbé vált a mun
ka, mert egy fölfelé vezető jái'atba kerültünk, s itt a szűk helyen magunk elől és fölül 
bontottunk. Ezért csak lassabban tudtunk haladni. Jelenleg mintegy 6 m—rel vagyunk az 
elérendő terepszakasz fölött és kb. 12 m távolságra. Ezt a munkát a következő évben is 
folytatjuk.
2. férképezés
A Hajnóczy barlang első térképe tájolóval és nem rögzített zsinórral készült. Ezért a 
barlang méretének megnövekedésével szükségessé vált az új térképezés. 1978-ban folytat
tuk az új gerinchálózat kijelölését függőivvel és függőkompasszal. Az eddig fölvett sok
szögvonal hossza 48b m, tíl tiplizett sarokponttal. Megkezdtük a keresztszelvények felvé
telét is. A III. sz. sokszögvonal o-lb pontok közötti szakaszán ól szelvény készült köz
vetlen méréssel.
Elkészítettünk és kipróbáltunk egy programot a mérési adatok számitógépes értékeléséhez 
és a sokszögvonal fősikokbeli vetületének felrajzoltatásához.
A választott koordinátarendszer:
Magassági alappont: Odorvár háromszögelési pont, kezdőpont tengerszint feletti magassága 

b46 m.
Magassági koordinátája: o,oo.
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Vízszintes alappont: A felszini és a barlangi sokszög közös 1 jelű pontja, x koordinátá
ja: o,oo, y koordinátája: +5oo,oo, z koordinátája: kb. -96.
Az x tengely pozitiv iránya kelet, az y tengely pozitiv iránya észak, a z tengely pozi- 
tiv iránya fölfelé mutat. Coordinâta-rendezer ilyen megválasításával minden vízszintes 
koordináta + előjelű, azon kivül jól felismerhető, az x és y nem téveszthető össze egy
mással. A z koordináták mind negatívak, és az odorvári csúcstól lefelé mért mélységet mu
tatják.
A magassági koordinátákat a felszini mérések befejezéséig az 1. sz. ponttól számoljuk.
/А -96 m adat csak tájékoztató jellegű./
Néhány jellegzetes pont koordinátái:
1. .Vízszintes alappont x=5 oo, :>o ОООII>> N U О О О

2. Bejárat 498,9o 18,81 11 ,17
lo. Romos terem 48o,52 26,lo -5,64
15. Lapos terem 477,9o 47,19 -1 5 ,1 1
16. Asztal a Nagy teremben 464,72 65,2o -24,51
16/5 Nagy terem vége 456,72 27,51 -15,o2
22. Galéria alja 46o,91 65,65 - 5 , 9 8

29. Galéria teteje 5o6,86 76,26 12,68
56. Óriás terem Ny-i vége 491,62 75,19 5o, 51
58. Óriás terem K-i vége 552,15 85, ol 24,71
11/15. Grand kanyon kezdete 556,46 60,28 -15,84
A kordináták meghatározásánál még nem vettük figyelembe a mágneses elhajlásból eredő hi
bákat. A sokszög teljes lefektetése és visszamérése előtt a térképet nem módosítjuk, to
vábbra is a régi térképet használjuk.
A lefektetett hálózat vázlata:
I. sz. vonal: Bejárat-Háztető-Romos terem-Depó-Nagy terem Galéria-Felső labirintus-üriás

terem
Elágazások: 11-tői Romos terem

15- től III. sz. vonal
16- tól Nagy terem 
21-től II. sz. vonal

II. sz. vonal: Galéria - Alsó labirintus - Grand kanyon.
IÍI. sz. vonal: Lapos terem - Csodák terme - Táncterem - Niagara - Háztető.
A barlang fölötti terepszakaszon is folytattuk a felmérést. Wild TO teodolittal dolgoz
tunk.A mérési adatok feldolgozása folyamatban van. Számításaink szerint a Hajnóczy bar
lang bejáratának tengerszint feletti magassága 448 méter. A felszini és a barlangi háló
zatot egy felszini szakaszon illesztjük egymáshoz és a felszini pontok koordinátáit u- 
gyanabban a rendszerben számoljuk, mint a barlangi pontokét. A felszini pontokat a szik
lákon a barlangban is használt módon rögzítettük, máehol nagyobb fák törzsén, vagy levert 
karókon helyeztük el.
5. Radonraérések
1978. V. 8-án megállapodtunk Dr Somogyi György kandidátussal, az ATOMKI /Magyar Tudomá
nyos Akadémia Atommag Kutató Intézete Debrecen/ Magfizikai Módszerek és Interdiszcipli
náris Alkalmazásaik Osztálya vezetőjével, hogy e hó 22-én a Hajnóczy barlangban mérésso
rozatot kezdünk egy új magfizikai mérési módszer kidolgozásával kapcsolatban. A módszer

22azon alapszik, hogy mérjük a talajból kipórolgó Rn gáz aktivitását. A talajgáz alfa- 
aktivitásának mérése sok értékes információt szolgáltat a felszin alatti geológiai giszo- 
nyokról, azok változásairól. A talajgáz rádioaktivitását a talajra kihelyezett szilárd-
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test nyomdetektorokkal mérjük. Tudomásunk szerint ilyen méréseket barlangban eddig még 
sehol nem végeztek. A máshol folytatott radoniaérések csak pillanatnyi mintavételek vol
tak. Li hosszabb időtartamok átlagos aktivitását mérjük.
Az ATOMI felszini mérései szerint a talajgáz aktivitást számos külső, nem geológiai kö
rülmény befolyásolja. Mivel a barlang belsejében a külső hatások nagyon tompitva jelent
keznek, ezek szerepének tisztázására a barlangban és a felszinen párhuzamosan méréseket 
végzünk. A Hajnóczy barlang igen alkalmas ezekre a mérésekre, méretei, geológiai helyze
te, nagyfokú háboritatlansága miatt és mert a klimaviszonyait már eddig is vizsgáltuk. 
1978. V. 22-én detektorokat helyeztünk el a barlang különböző helyein és a felszinen. A 
detektorok cseréje és kiértékelése azóta is folyamatosan történik, a méréseket legalább
197.9. nyaráig folytatjuk.
Az eddig nyert adatokból úgy látszik, hogy a talajgáz kipárolgásának évszakos változása 
a barlangban is jelentkezik: nyáron nagyobb, télen kisebb mértékű.

222Októberben új méréssorozatot kezdtünk annak vizsgálatára, hogy milyen a Rn eloszlása 
a barlang levegőjében. Méréseink talán új lehetőséget adnak a lassú barlangi légmozgások 
feltérképezésére.
4.Viz és levegő vizsgálatok
1978. julius 2-án viz és levegő mintákat vettünk a barlangban. Tízeknek elsősorban a COg 
tartalmát kívántuk vizsgálni. A mintákat az ATOMKI-ban elemeztük kvadrupol tömegspektrog
ráffal. A pontosság minden vizsgált ionra jobb, mint 5 %• Mivel az első minták esetében 
a levegő és a vízben oldott gázok adatai megegyeztek, a továbbiakban csak vízmintákat e- 
lemeztünk, mert azok vétele és kezelése is egyszerűbb. Ez a választás azonban rossznak 
bizonyult, a következő hónapokban a barlangi vizek sorra kiapadtak, igy nem sikerült a 
következtetések levonásához elegendő adatot gyűjteni. A barlang nedvesebb periódusában a 
mérést folytatjuk.

Vízminták %-os gáztartalma

Barlang Felszini források
Galéria Medence a Kun Béla Zsilipes Mákszem Mákszem
Teknőc Hufinál patak É-i D-i

N2 78,7 79,2 76,6 79,08 78,72 78,15
°2 2o,o5 2o , 2 <oоC\J 19,62 19,55 19,73
Ar 1.1 1.1 1.2 1, o4 1,24 1,0
co2 Оо o,23 1,53 o,23 o,44 1,08

Nyári táborunkban és a detektorcserék alkalmával mérjük a Zsilipes forrás vízhozamát. 
Nyáron a csapadékot is.

A Zsilipee forrás vízhozama és a hullott csapadék 
1978, julius 2-17-ig

Dátum: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.- 9. lo. 11.
liter/perc: 5,3 5,3 5,3 5, 3 5,3 5,7 7,1 6,3 6,4 8,3
csapadék mm: 1.9 1,1 12,5 - 0,1 24,1 - 8 4,8

Dátum: 
liter/perc: 
csapadék mm:

12.
8,3
16,5

13. 14. 
8 7,5 
5,1

15.
7,7

16.
7,7

17.
7,5

18.
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5. Üledékvizs^álat
A korábbi évekhez hasonlóan Dr Kordos László most is folytatta a Hajnóczy barlang üledé
keinek apró-emlős vizsgálatát. Az 1977. évi táborunk utolsó naoján sikerült találni egy 
olyan lelőhelyet - az Óriás-terem bejárata alatt - ahonnan Dr К. L. helyszini vizsgálata 
alapján érdemesnek látszott az 1978. évi táborunkban nagyobb mennyiségű mintát venni. 
Mintegy 80-I00 kg mennyiségű mintát vettünk, mely elemzésre a MÁFl-ba került.
6. A barlangi levegő mikrobiológiai elemzése
Sajnos a korábbi személyi feltételek megváltozása miatt ezt a munkát szüneteltetnünk kel
lett, de ha megfelelő személy vagy intézmény támogatását megnyerjük, akkor folytatjuk.
7. A barlangi csepegő vizek elemzése
A mérőcsoport jelentésében az 1978. évi mérések megtalálhatók. Az 197 !• évi mérések is- 
métlésétnem tudtuk megcsinálni, igy azokat 1979-ben eszközöljük.
8. A barlangot rejtő kőzet elemzése
Az 1977. évi kőzetminták utolsó csoportjának elemzési anyagát 1978. novemberében kaptuk 
meg, igy azok összesitő értékelését a következő jelentésünkben adjuk.
9. A karsztos felszínek növénytársulásának vizsgálata
Tekintettel arra, hogy a biológus csoport vezetője családi ügyek miatt nem tudott részt 
venni a tábor munkájában, igy e tevékenységünk nem értékelhető érdemben.

Jelentés a Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztály 1978. évben
végzett munkájáról

Lendvay Á. - Tihanyi P. - Gáspár J.

Szakosztályunk az elmúlt évben 4 csoportban 64 fővel dolgozott. MKBT tagjaink száma 
1978. december végén 44 fő volt. A Szakosztály tagjai között 19 alapfokú, 4 ezüstjelvé
nyes, 1 magashegyi, 1 barlangi turavezető van, és 16 tagunk végzett az elmúlt években a- 
lapfokú hegymászó tanfolyamot. 1978-ban lo.7oo társadalmi munkaórát dolgoztunk.
1. Kutatómunkák:
Hófehérke-barlang :
Az 1977. végén feltárt barlangot 1978-ban addig a pontig tudtuk nagy pontossággal térké
pezni, amig a járatok méretei ezt megengedték. Az év folyamán egy szűkület vésésére for
dított 4oo óra munka részleges sikerre vezetett, igy december hónapban sikerült Bajna 
Bálintnak a mindaddig elérhetetlen alsó szakaszba lejutni és annak térképvázlatát is el
készíteni. Bármennyire biztató is a továbbjutás szempontjából az elért teremből vezető 
nyelőszakasz, bontásának csak a felső hasadék tágitása után érdemes nekilátni. Bajor 
Tamás mikrobiológiai szempontból vizsgálta a barlangot.
Szőllősi-Arany-lyuk és ránvelő.ie /Névtelen nyelő/
A bejárat alatti eltömődött kürtőt bontottuk át első lépésben a barlang levegőjének gyor
sabb cserélődése érdekében, következő lépésben a Csomópont utáni szűkület tágitása, vé
sése került sorra, majd az itt rendszeresen 2o-5o cm mélységig meggyűlő viz azonnali él- 
folyását oldottuk meg. Fotódokumentációja teljesnek mondható. A barlang legmélyebb pont
ján a feltáró kutatás megindult. Az idei évben depponálási nehézségek miatt csak 1,5-2 
agyag került kitermelésre. Mivel a deppohelyeket az év utolsó negyedében sikerült kiala
kítani, nincs akadálya, hogy a feltárás a mélyponton teljes erővel folytatódjon. A bar
lang rányelójével sokat kínlódtunk. Tavaszi táborunk alatt Csapi Dezső, Farkas Béla és 
társai 5-6 n? anyagot távolítottak el a meredek falú nyelőből. Tábor végén jól látható 
volt, hogy egy 15-18 m mély, ember számára járható, ám omlásban elhelyezkedő ferde hasa-
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dákba fognak jutni, A tábort követő esőzések hatására azonban a nem megfelelően biztosí
tott és túl meredek szögben bontott akna szinte teljesen beomlott.
Rejtett-barlang:
Ezt a kis barlangot próbaképpen bontottuk meg még 1977-ben. Idén 800 vödör anyagot ter
meltünk ki különösebb eredmény nélkül. Annyi azonban máris látható, hogy lefelé mélyülő 
forrósbarlang.
1. engTvel-barlang:
Még munkatervünkben sem mertük feltüntetni, hogy nagyszabású havonta történő, 12 hónapon 
keresztül folytatódó levegővizsgólatra készülünk. Fő gondunk olyan intézmény találósa 
volty amely biztosítani tudja a laboratóriumot és a szükséges Orset-féle légelemző ké
szüléket a mintavételeket követő 24 órán belül. Mivel 1978. márciusától decemberig lo 
hónapon át levegőmintót sikerült elemezni. Az elemzéseket Tihanyi Péter vegyész-üzemmér
nök ée Bajna Bólint vegyésztechnikus végezték, mivel további, még részletesebb vizsgála
tokat szeretnénk végezni, valamint műszereket kívánunk a barlangban állandó jelleggel 
működtetni elkerülhetetlen a barlang lezárása. Ezt célozta a bejárat környékének igen 
részletes és gondos térképezése úgy a barlangban, maint a felszínen. A lezárásra vonatko
zó kérelmünket rövidesen leadjuk az OTVH Barlangtani Intézetnek.
Tovább gyarapodott a barlangról készitett fotók száma is. Elsősorban 5o méteres mélység
ben és ez alatt elhelyezkedő szinteken készítettünk felvételeket 
Ajándék-barlang :
Az erős lejtőn elhelyezkedő bejárat miatt körülményes és veszélyes a többmázsás-tonnás 
kövek eltávolítása. Csörlő felállítása ezen a terepen nem lehetséges. Kutatóink tehát 
mintegy 3 m^ sziklát voltak kénytelenek felapritani a barlangból való eltávolítás előtt. 
Még a nyári munkák kezdetén történt, hogy a barlang alatti meredek lejtőből az esőzések 
kimostak egy hatalmas sziklatömböt. Szerencsére nem szombat-vasárnap indult meg, hanem 
hétközben. így nem veszélyeztette a környéken kirándulókat. A felállított védődeppósort 
azonban szinte megsemmisítette. A deppókat újra kellett építeni. Bajor Tamás ebben a 
barlangban is végzett mikrobiológiai vizsgálatokat. Klimamérések is történtek.
2. Egyéb munkák:
Még 1974 végén 1975 elején adtuk be lezárási kérelmünket a Rókahegyi-barlangra. A lezá
rás nagyon sok problémát vetett fel. Aki az utóbbi 1-2 évben látta a barlangot, az jól 
tudja, hogy hajdani bejárata omlás miatt teljesen megsemmisült, a bejárat feletti lejtő
pedig fellazult és állandó lett az omlósveszély. Az október-november hónapban folyó le-■5zárási munkák során 5 m sóder, 12 mázsa cement és 2oo kg betonvas lett beépítve. Jel
lemző, hogy 8 napon keresztül átlag 15 ember dolgozott a lezáráson, ennek ellenére a má
sodik ajtó behelyezése, a külső simító munkák tavaszra maradtak. Tavaszi táborunk lo, 
nyári táborunk 6 ill. 4, téli táborunk 4 napos volt. A négy tábor átlagos létszáma 9,8 
fő volt. /Karácsony és Szilveszter közötti téli táborban csak 5 fő vett résztI/ 
Veszélyelháritási munkát végeztünk a IX., Tagló utcában, majd összesen 4o db szellőzőt 
falaztunk be a 3 emeletes ház külső-belső frontján. Munkánkkal az IKV messzemenően elé
gedett volt. Folytattuk a 4630 számú kataszteri egység szakirodalmának gyűjtését és az 
anyag feldolgozását. Teljes lendülettel dolgoztunk a 461o-es kataszteri egység feldolgo
zásán is. Lendvay Ákos májusban előadást tartott “Durmitor, a karsztos magashegység" 
címmel. A vándorgyűlésen és a Közgyűlésen 8-8 fő képviselte szakosztályunkat. A Közgyű
lésen nyújtották át szakosztályunk kollektívájának a Hermann Ottó emléklapot, ugyanitt 
jutalmazták Szécsényi .Lászlót és Lendvay Ákost.
Az MTSZ megbízásából Lendvay Ákos hegymászó túrát vezetett a Pirin-hegységbe. A 16 nap
ra tervezett, s a programot jóval túlteljesítő túrán 5 szakosztályi tag is résztvett.
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Farkas Béla vezette a hagyományos Fogarasi-főgerinc túrát. A 6 fővel mozgó csoport a vá
ratlanul érkező 5o-6o cm-es hó és a szokatlan hideg miatt /nappal minusz 6-lo fok júli
usban!/ /Több hegyipásztor megfagyott, az egyik holttestét a hegyi-mentők a Negoi-házhoz 
hozták le/ a Negoi-ház és a Bilea-ház közötti szakaszon feladta a túrát és levonult a 
hegyről. Kutatóházunkat tavaly is feltörték három alkalommal. Helyreállitása, javitása 
sok időnket rabolta el. Az 1978-as évet - hasonlóan az előzőekhez - sérülés, baleset 
nélkül zártuk.

/Lendvay Ákos/

Klimamérések 1978. április 
fehérke-barlang______ o2 Л 2 _o± o£_ об o7 0 . 8 _£U2.

Felszín
Agyagfal

Vértes László-barlang

-
7,o
7,5 

97 %

12,1
7,5

97,5 %

12,1 8 
7,45 7 

98 % 99

5 7, 
25 7 
% 98

2

25
%

12,5 
7,25 

98 %

12,0 °C 
7,25 °C 

98 %

Felszin 9,6 12,o 12,6 12,8 8,5 7,2- 12,5 12,o °C
Bejárati aknák alja . 6,8 7,o 7,o 7,o 6,75 6,75 7,o О

о о

Nagyterem 8,2 7,5 8,5 8,5 8,25 8,25 8,25 8,25 0
99 % loo % loo loo % loo % loo % loo % loo %

Csepköves kürtő 8,7 8,7 9,o 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 0
Szifon végpont 9,5. 8,6 8,75 8,5 8,5 8,5 8,5 CD VJï О

О

4. A "Fényes Elek" csoport 1978. évi munkája
Január közepén gyakorló-oktató túrákkal, előadásokkal kezdődött a csoport éves tevékeny
sége. Ebben az időszakban nagy súly nehezedett a csoport szervezőire, akik igen fontos, 
ez évre előirányzott feladatokat készítették elő. Első helyre kívánkozik a Leng.vel-bar- 
langban végzett levegővizsgálat, melyet egy éven keresztül szándékozunk végezni. A má- 
ciusban elkezdett mintavételeknél lényegesnek tartottuk, hogy a mintavétel a hónap köze
pe táján történjen, s az elemzés 24 órán belül lehetséges legyen.
Figyelembe kellett venni a táborokat, a külföldi túrákat, hiszen bármely okból elmaradó 
egyetlen elemzés nagymértékben rontotta volna a vizsgálatsorozat jelentőségét, hitelét.
Az eddigi lo mintavétel megerősítette, hogy a barlang levegőjének széndioxidját nagy 
részben a csepegő vizek adják le. Nem zártuk ki azonban azt a lehetőséget sem, hogy a 
széndioxid szerves oxidációs folyamat terméke, ezt azonban további részletes vizsgálatok
kal kellene valószinüsiteni. Többen készítettek már térképet a kengyel-barlangról/. A 
Tatabányai Szénbányák Barlangkutató Csoportja, a Vasútépítő Törekvés Simsa P. vezetésé
vel és e sorok Írója is/ de ezek pontossága nem üti meg a kivánt mértéket. Hossz és ke
resztszelvényeket pl. egyik felmérő sem csinált, s maximum 49 m mélységig térképeztek.
Az új bejárat nyitása, a klímaviszonyok tanulmányozása azonban előtérbe helyezte a bar
lang pontos, részletes felmérésének igényét is. Jelenleg a bejárat környéke a Létrás-te- 
remig felmérve erre szükség van a lezárás tervdokumentációjához 1979-ben peuig a fixpon
tokat akarjuk elhelyezni a barlang többi szakaszán, s előzetes felmérési vázlatot készí
tünk. A csoport második számú munkahelye a Hófehérke-barlang volt. Itt a csoport biológu
sa, Bajor Tamás végzett részletes megfigyeléseket, vizsgálatokat Horváth Árpád segítsé
gével. Az 55o minta elemzése keresztmetszetet nyújt a barlang élővilágáról.
Egész évben próbálkoztunk az általunk "Uyilokjáró”-nak elnevezett szűk hasadék kivésésé
vel. Ez a munka elképzelhetetlen lassan ment, s csak részleges sikert értünk el. Több 
mint 4oo óra vésés után a csoport és a szakosztály legvékonyabb emberét, Bajna Bálintot 
sikerült december 5o-án leerőltetni a "Gyilokjárón", s igy felderítette a következő sza-
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Gerecse-hegy ség °b—>
H ó f e h é r k e - b a r l a n g

FELM ER TE: BAJNA BÁLINT, 1976.12 30-an b e járt szakasz
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RÓKA-HEGYI-BARLANG
(BUDAPEST)

BEJÁRATÁNAK VASBETON KIALAKÍTÁSA, CSÚSZÁS, OM 
LÁS, IDEGEN BEHATOLÁS ELLENI VÉDELME 
LEZÁRTA- Az OKTH Barlangtani Intézet megbízásából a 
KŐBÁNYÁI BARLANGKUTATÓ ES HEGYMÁSZÓ SZAKOSZT.
1978. október-november
A LEZÁRÁST TERVEZTE.RAJZOLTA : LENDVAY ÁKOS

JELMAGYARÁZAT-
+ + + zsaluzott vasbeton 
—  terített beton 
• a i »  szálko 

2 denevérröptető 
1 ajtó
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kaszt, sőt vázlatot is volt alkalma készíteni. Ezzel azonban még alig jutottunk célunk
hoz közelebb, mert nehezen képzelhető el, hogy a Bajna Bálint egyedül felméri majd ezt, 
és egyedül fogja feltárni a barlang többi, további szakaszait. Folytatnunk kell tehát a 
lassú, fáradságos vésést, hogy a többi kutatók is le tudjanak jutni. Bízunk benne, hogy 
fáradozásunk nem lesz eredménytelen. Még a nyári tábor végén, egy felhőszakadás után 
úgy megtelt a barlang vízzel, hogy a "üyilokjárón" felül ért. Óvatos becslés szerint ez4 , .megfelel 7o m víznek. Amikor Földi Tibor, a nyári tábor vezetője egy hét múlva vissza
tért a. barlangba, a víznek nyomát se találta. Úgy érezzük, hogy ez a tény a mi továbbju
tási esélyünket növeli.

/Lendvay Ákos/

5. A "Pilis" csoport 1978. évi munkája
1978. első felében a Pilis-csoport a Gerecse-csoporttal együttműködve Gáspár József irá
nyítása alatt dolgozott. -Az év második felétől - szakosztályvezetői megbízás alapján - 
ideiglenes jelleggel a csoport vezetését én vettem át.
Január-február hónapban a csoport tagjai barlangbejárásokon, nyílt túrákon vett részt, 
így több 'alkalommal előfordultunk a Mátyás-hegyi, Ferenc-hegyi barlangokban. Március hó
naptól indult meg a munka, mégpedig a Szőllősi -Arany-lyuktól 5o méterre elhelyezkedő 
rányelőnél. Ut mellett fekszik, kiváncsi kirándulók ellen is védeni kellett, igy körbe 
kerítették. A munka megkezdése előtt erős felső ácsolatot készítettek, melyen 2-5 ember 
biztonsággal mozoghatottt. A tényleges feltáró munka a tavaszi táborunkban Csapi Dezső
és Farkas Béla vezetésével indult meg. 6-8 fővel dolgozva tábor végéig eltávolítottakч5-6 ni kitöltést, ill. sziklát. Tábor közepéből biztatóan alakult a helyzet, mert látha
tóvá vált egy hasadék. Eendületes munkával olyan pozícióba jutottak, hogy zseblámpával 
18 m mélységig tudtak levilágítani. A tavaszi esó'zések azonban a tábort követően omlást 
idéztek elő, és bár a hétvégi munkatúrákon a bezúdult anyag nagy részét kibontották, a 
barlangba még nem sikerült bejutni. Összesen kitermeltek ezen a munkahelyen kb. lo-12 
m'-t. A nyári időszakban a csoport tagjai az Ajándék-barlang feltárását szorgalmazták. A 
hatalmas omlás /mely robbantás eredménye/ nehezen adja meg magát. Több mázsás szikla töm
böket húztak ki az omlásból, s ezeket felapritva juttattak a felszínre. Erről a munka
helyről Csapi Dezső információja szerint 5 m? anyag jutott a depóhoz. Szakosztályi fela
dat volt a Róka.hegyi-barlang lezárása.

/Tihanyi Péter/

6. A "Gerecse" csoport 1978. évi jelentése
Szakosztályunk Pilis-csoportjával karöltve dolgoztunk a Szőllosi-Arany-lyukban és ennek 
rányelőjében. Tavaszi táborunk alatt jelentős lépéseket tettünk a továbbjutás érdekében, 
így Pl* megoldottuk az Arany-lyuk szellőzését. Eddigi munkánkat igen zavarta, hogy 2-5 
óra munka után olyan párás és füstös lett a barlang levegője, hogy alig láttunk. Egy 5 m 
mély eltömődött kürtő átbontásával cirkulációt tudtunk létrhozni, igy kb. 5 órán át elvi
selhető a kiima. A kényelmetlen, szűk kúszójáratot a ^somópont után véstük, tágítottuk 
és lehetővé tettük, hogy az itt rendszeresen meggyűlő viz el is tudjon folyni.
Sajnálatos, hogy a deppózási nehézségek miatt a legmélyebb részen lévő bontási pontról 
minimum 4 ember szükséges a kitermelt anyag biztonságos helyre juttatásához.

Ez ok miatt a kitermelt 48o vödör
hordalék megfelelő teljesítménynek tűnik. Nagyobb mennyiségű csapadék lehullása esetén
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a mélyponton szitál felülről a viz. Ilyen esetekben - kényszerűségből - a Rejtett-barlan
gon dolgoztunk. Egész évben összesen 5 munkanap alatt 800 vödör kitöltést távolítottunk 
el ebből a jelentéktelennek látszó üregből, befelé mélyülő forráskürtőnek látszik - ed
dig.
A Róka-hegyi-barlang lezárásában a szakosztály minden csoportja - igy mi is -"résztvet- 
tünk.

/Gáspár József/

Jelentés A MAPI Optimista Barlangkutató Csoportjának 1978-ban végzett
munkájáról

A csoport 1978-ban 52 túrát szervezett a Budai-hegységbe, a Pilisbe, a Bükkbe és az Agg
tel eki-karsztra.
A csoport nyári táborában. 22- fő vett részt. A tábort a Kopolya-völgyben állítottuk fel.
A munkálatok a Kopolya-zsombolyban folytak. A Kopólya-zsombolyban összesen 168 órát dol
goztunk, s a tábor végén belyukadtunk a Kessler Hubert által feltárt, de évek folyamán 
már eltömődött barlangjáratba, amely a Kessler feltárás óta agyagszifonok megnyitásával 
kb. 2o-3o méterrel nőtt. A barlangjáratokban munkálatokat sem folytattunk, mert a zsom
bolyban történő munkák folyamán a kitermelt agyagot kiszállítani nem tudtuk, ezért a 
biztonsági rendszabályok figyelembevételével az omlósveszély teljes megszüntetéséig to
vábbi munkákat nem végzünk.
1978. szeptemberétől csoportunk bekapcsolódott a Budapesti Történeti biúzeum vizalatti 
régész-csoportjának munkájába. А В Ш  megbízásából a Budavári Palota területén találha
tó vizgyüjtő ciszterna és az Országház utcában található vizes kút szárazon lévő barlang
üregében végeztünk régészeti feltárást. A régészeti feltárások folyamán a csoport 5oo 
munkaórát dolgozott.

A Mecseki Karsztkutató Csoport jelentése az 3-978. évben végzett munkáról

Rónaki László

Tudományos munka
Az előző években megkezdett kataszterező munkák folytatását irányoztuk elő munkatervünk
ben. Ez az év folyamán arányaiban főleg a Villányi-hegység területére tolódott át. A Me- 
csek-hegységben alig néhány objektum feltárását és térképezését készítettük el, viszont 
igen jelentős munkaráfordítással a Villányi-hegység karsztjának minden eddiginél részle
tesebb kataszterét sikerült egy 3 kötetnyi terjedelmet kitevő tanulmányban rögzíteni.
Dr Szabó Pál Zoltán által elsőként közzétett kataszterben /Karszt- és Barlangkutatás 
I 96I. I. félév/ a Villányi-hegységből 9 barlangot ismertetett és egyetlen objektumnak 
vázlatos rajzát közölte.
A Központi Földtani Hivatal megbízásából "A környezeti természeti potenciál" feltárását 
célzó komplex vizsgálati program részeként készítette csoportunk az kKBT munkaközösségé
vel a már emlitett tanulmányt. "A Villányi-hegységi karszt" cimszó alatt az első kötet 
"A hegyszerkezet és vízföldtan", a'második kötet "A szpeleológiai viszonyok", mig a har- 
kötet a "Fotódokumentáció" cimet viseli. A tanulmány nagy számú illusztrációs anyagából 
néhányat mellékelünk évi jelentésünkhöz. így a barlangok elhelyezkedéséről teljes étte
kintést adunk líloo 000 és l:lo 000 méretarányú térképeken. A barlangok leirása helyett 
itt - a tanulmányban nem szereplő - összesitőtáblázatot közlünk, mely a legfontosabb
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jellemzők összehasonlítását szolgálja. Csak a legjelentősebb barlangokról készült térké
pet adjuk közre az évi jelentés mellékleteiként. Az egységesen l:loo méretarányú barlang
térképek és szelvények is a jobb összehasonlítást szolgálják. A fotómellékleteink Villá
nyi-hegységre vonatkozó része "ami a nagy dokumentációból kimaradt"-ként csatoljuk.
A VITUKI országos tricium vizsgálati programjában a Mecsek-hegységi karsztvíz rendszeres 
mintavételezését végeztük. A vizszint-vizhozam észleléseinket a korábbi évek gyakorlata 
szerint folytatjuk, de ezek eredményéről csak később - jövő évi jelentésünkben - kívá
nunk számot adni.
Feltáró kutatás
A Ny-i Mecsekben nyolc ponton volt bontással feltárás. Közülük két helyen végzett munká
ról még nem készültek el a kutatási jelentések, igy ezeket a teljesség hiányában nem tud
juk most még részleteiben ismertetni, csupán vázlatos értékelését adjuk.
Az évi munka mérlege
A csoport nyilvántartott létszáma nem változott, mert bár 2 fő kilépett, helyüket újabb 
jelentkezők töltötték be.'
A tudományos és feltáró munka eredménye 
A N.v-i Mecsek
Az előző’ fejezetben mér.utaltunk ró; csak a következő évi jelentésünkben fogunk bővebben 
számot adni a részletekről. Itt most csak tájékoztatásul közlünk néhány adatot. Feltáró 
munkát végeztünk a Szuadó völgy közelében három kis lyuk megbontásával, összesen 7 fm új 
feltárással. Két zsomboly /üzépnyelő-zsomboly 9 m, Vásárosúti-zsomboly 16 m/ megbontásá
val és feltérképezésével további 25 m újfeltárás, majd egy - jobbára szintes - barlang 
kibontásával /Nyerges barlang/ és felmérésével újabb 25 fm feltárást könyveltünk el. E- 
zek összesen 75 feltárt és dokumentált fm-t tesznek ki.
Befejeztük a "Köteles zsomboly" felmérését, beírásunkat és térképünket később adjuk köz
re.
Az Akácos viznyelő kezdeti szakaszának felmérését megkezdtük, de erről részletesen csak 
az abaligeti barlang második nyugati oldalág bemért /lásd előző évi jelentésünkben lekö
zölt térkép/ szakaszáig történt poligon vezetés után tudunk beszámolni.
A Korall zsomboly fotódokumentációját készítettük él számos dia és fekete-fehér anyagra. 
Ezekből illusztrációként 4 felvételt csatolunk.
Az abaligeti barlang fotogrametrikus kisérleti felvételeinek értékelését Vukov Péter 
tagtársunk készíti, melyről a jövő.évi jelentésben kivénunk beszámolni.
A Villányi-hegység barlangkatasztere
Az alábbi áttekintő térképen bejelölt kiemelt /sorszámmal is ellátott/ területrészekről 
- mint a barlangelűfordulások helyeiről - részletesebb térképeket is mellékelünk. Ezeken 
a barlangok helyét bejelöltük a földtani térképről átvett képződmény határokkal. Utóbbi 
a MÁFI Dél-dunántúli Területi Szolgálatának 1978. évi szerkesztésében 1:25 ooo métera- 
rónyban készült, igy térképeinkre fotónagyitással másoltuk ót. Az áttekintő térképen 
felrajzoltuk*azorazágos kataszteri határokat és ilyen keretek között láttuk el sorszám
mal az egyes objektumokat. Az általunk kezdeményezett - elfogadásra javasolt - sorszámok 
a későbbi kutatások révén tovább vezethetők. Miután a területekről eddig igen elenyésző 
objektum darabszám volt közismert, igy az általunk bevezetett számozás - melyet már most 
célszerűnek vélünk közreadni - minden további munka alapját kell, hogy képezze.
A barlangok - illetve egyéb karsztobjektumok - áttekintő és összehasonlitó táblázatában 
a jellemző paramétereket is közöljük. Az egyes objektumok részletes leirása a korábban 
hivatkozott "Villányi hegységi karszt" cimü három kötetes tanulmányban megtalálható. Itt 
csak néhány jelentősebb barlangról készült térképünket mellékeljük, köztük a különleges-
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ségnek számító török időkben mélyített kúttel féltért Siklósi barlangokat is# A terület 
legjelentősebb termálvizfeltáró fúrásait is szerepeltettük - de kataszteri számozás nél
kül - azzal az igénnyel, hogy a későbbiekben a kataszternek ki kell terjedni valamennyi 
mesterséges feltárásra, mely a karsztra vonatkozó adatokat szolgáltat.
A Villányi hegységi kataszterező terepi munkában résztvettek: Borsos Tibor, Budai József, 
Kraft János, Králik Istvánná, Peresztegi László, Pólai József, Rebró Katalin, ü o ó s  Jó
zsef né, Szabó László, Téglás Judit, Tímár Lajos és Vukov Péter, Rónaki László csoportve
zető irányításával.
A három kötetes jelentés összeállításánál kiemelkedő munkát végzett Lorberer Árpád, aki 
az első kötetben a terület hegységszerkezeti és vízföldtani viszonyairól irt jelentős 
tanulmányt. Téglás Juditnak a nagy mennyiségű rajzos munkáért, Kraft Jánosnak az egyéb 
összeállítási munkáknál kifejtett tevékenységéért mondunk e helyen köszönetét. Soós Jó- 
zsefné, Regős Györgyné és Balogh Istváp hasonlóan szép munkát végeztek a rajzok és tér
képszerkesztések elkészítésénél. A munkabizottság valamennyi tagja köszönetét érdemel, 
mert munkájukkal nem csak a Mecseki Karsztkutató Csoport töretlen alkotókézségét bizo
nyították, de gazdaságilag is értékelhető eredményt produkáltak.
A táblázatból kitűnik, hogy a terület barlangjai általában kis méretűek. A mellékelt fo
tóanyagból is látszik, hogy a hidrotermális genetika uralkodó. A munkabizottsági jelen
tésünkben a barlangok természeti, környezeti értékét is próbáltuk meghatározni. így a vé
delmük, idegenforgami feltárásuk és a még ismeretlen barlangok kutatási lehetőségeit is 
vázoltuk.
JL kataszterezési munka a további kutatások és bányaüregek kataszterezésének szükségessé
gére is ráirányította a figyelmet.

A Villánvi-heK.vségi karszt-kataszterének táblázatos összefoglalása 
/Készült a "Villányi-hegységi karszt" cimü lviKBT munkabizottsági jelentés alapján/

Felfede- Mélysége Hossza Becsült
Sor
szám Elnevezés - meghatározás

zése a bejá
rattól

Hossza
/m/

térfo
gat Megjegyzés

/m/ /m/

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1 Csarnótai barlang 1916 7 0 3,5 6 Csontbrecc sa

lelőhely
2 Máriagyüdi barlang 189o ? 2o 43 2oo
3 Tenkeshegyi zsomboly 1975. 37 14oo Berobbantották

VI. 12. 1975-ben

4 Siklósi I. barlang /Várkút/ 152o V 17 4 2
5 " II. . " il 2o 6 4
6 " III. •• 39 2,5 2
7 Harkányfürdő régi kútja 1866 34,77 У = 18oo l/p„ 

t = 62,5 C°
8 Harkányfürdő új kútja 1887 48 Q = 5oo 1/p 

t = 5 58 C°

9 Harkányfürdő III. kút 196o 5o Q = 25oo 1/p 
t = 62 C°

lo Harkányfürdő IV. kút 1962 63 Q = 8oo 1/p 
t = 63 C°
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i. 2. 5. 4. 5. 6. 7.
ii Harkányfürdó fúrás 1965 3o Q = 4o 1/p 

H = 4,9 
t = 40 C°

12 " V. kút 1967 66,5 Q = 14oo 1/p 
t = 62 C°

13 “ VI. kút 1968 198 Q = 68o 1/p 
H - lo,3 
t = 47 G°

14 Harsányhegy Régi barlang 192o ? 3 ±17
13 “ 196o-as barlang 1957 ? ?< . 7 Berobbantva
16 " 1954 - es 1954. VI. kb. 13 kb. 45 7 Lefejtve megsem

misült
17 " Barlangmaradvány 1955 ? 1 3 2 •
18 " Epületalapozásnál 1956 7 ? ? 7 Betömedékelték

megnyílt barlang
19 Harsányhegy Lapos barlang 0 lo 3-5
2o Kőkút 3,5 4o
21 " Művésztelepi 1959 4 2o Kormos T. /1917/

zsomboly közölt csontbrecs- 
csa oszlop való
színű helyén tá
rult fel

22 A Nagyharsányi hegycsúcs 
barlangja

4 35

23 A Nagyharsányi hegycsúcs 
ürege

6,5 28o

24 A felhagyott bauxitbánya Elhagyott bánya-
fejtési üregei, általában 
mint őskarszt maradványok 
A bauxit felszini nyilasai:

terek feküje

23 I. Antal altáró kb. + 195 m absz.

26 II. Lajos táró
mag.

kb. + 235 m "
27 III. Ny-i keresztvágat tárója +237,o ra Bfm
28 IV. Elemér táró és guritója kb. + 28o m absz.

+ közbelnóje /+29о/ mag.
29 V. A Ny-i részen berobbantott 

táró /+283/ és a telep feltó- + 291,4 m Bfm
ró vágat

3o VI. A Ny-i részen külszini 
lejtés és guritója + 293,6 m Bfm

31 VII. A Hy-i légfeltörés + 296 m Bfm
32 Vili. Károly táró és a 

gurító mellette a kb. + 31o m absz.
mag.

33 IX. Behúzó légguritó kb. + 315 m absz.

X. Az I. külszini fejtés
Mag.

+ 299,8 m Bfm
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1. 2. 3. 4. 5. 6* 7.

35 XI. A Ny-i rész nagy 
külszíni fejtése a kb. + 32o m absz.
guritóval mag.

36 XII. A legfelső kül
színi fejtés és

kb. + 4oo m absz.
mag.

guritója
37 XIII. A nagy légfel- kb. - 4o5 m absz.

törés mag.
38 Az Antal altáró csa- Csabai J. közlése

pás vágatának 3o-4o Jelenleg megköze-
in-eben feltárt bar
lang /Id. I./

üthet et len

39 Az Antal .';ro Ny-i végé 
csontiélőhely Csabai J. közlése

4o A Ny-i kereaztvágat 
tárójában a 3o. mé
ternél harántolt 
hasadék barlang 
/ld. III./

1.5-1-20

41 A Károly táró 5o. mé
terében D-i oldalon 
X-D-i hidrotermális 
litoklázis /la. VIII./

o,5

42 A üzársomlyói karr 
/Ürdügszántás/ általá
ban - mint jellegzetes 
karazt forma

43 A Villány-temploffihegyi 
kőfejtő aknabarlangja 7 13,5 6o

44 réteglap menti barlang 5,o 4
45 n templomhegyi kőfejtő A bányafalakon a

barlangmaradványai ál- barlangok l'alfelüle-
tálában telnek képződményei 

valamint csontbrecs- 
csa kitöltések.

46 A Borpince barlangja 1968.
IX. 5. 0 25 25o

47 Л beremendi ürdöglyuk 1913. /24/ 14" 43 looo Eredeti térfogatát
IV. 3ooo щ-ге becsül

jük. Jelenleg bánya-
szeméttel részben
f eltelt

48 Kút zsomboly a Bük 194o ? 21 14 43o A vízellátásra haöz-
kőbányában nosi tva
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

49 Nagy vizes üreg a 194o ? 28 15 3oo A térfogatba a viz-
BCM kőbányában alatt felderített 

rész is beszámítva
5o Vizes üreg a BC№ 

kőbányában 6 8 2o

51 Kürtőmaradvány a BC№
kőbányában

52 A 116-os szinti
barlangüreg o,5 3 3

53 A régi lefejtett 1935. lo loo Bendefy L. /1974./
vizesbarlang VIII. 15. publikációi Földtani 

Közlöny és a Hidroló
giai Közlöny

54 Az 1972-es akna- 1972. 27 loo Lefejtve, megsemmi-
barlang sült

55 Az 1976-os akna- 1976. 15 7o Részben lefejtve
barlang IV.

56 Jügyéb karsztos A bányafalakon és a
nyomok a loo-as lerobbantott kövön
szinten és újab- látható hidrotermális
ban /1978А a barlangüreg falmarad-
143-as szinten ványok

57 . Kistapolcai meleg- Lásd: Rónaki L. - j
forrás és a régi Szederkényi T.--
forrás barlang Kassai №. /1968/
nyomai
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Jelentés a Debreceni MHoZ Könnyűbúvár Klub Barlangkutató Csoportjának:
1978. évi működéséről

Szentbe István

bem vizes barlangok, barlangjáratok kutatása 
Bánkút és Bánkút-körn.yéki kutatősi terület
Az 1978-as évben folytatjuk a Hármaskút-Gsipkéskút közti területen lévő karszt objektu
mok kutatását, bontását. Érdemi eredményt, - nem bontással szabaddá tett járatban való 
bejutást, - két helyen sikerült elérni; a Hármaskúti-viznyelőben és a Vizbeveremben 
nyilt meg néhány méteres új járat szakasz. Mindkét esetben az eredmény csupán biztatás
nak tekinthető a további lehetőségek szempontjából.
Alsó hegy
A Halastavi-forrás kutatása során bontást végeztünk az árvizi forrásszáj mögötti barlang 
járatban számottevőbb eredmény nélkül.
Tapasztalatunk szerint a jelentések leadása és azok nyomdai megjelenése között igen hosz- 
szú idő telik el. űrre való tekintettel ez a jelentés csupán rövid tájékoztató munkánk
ról. Tevékenységünkről részletesen saját kiadású évkönyvünkben kivánunk Írni, melyet 
majd természetesen az MKBT-nek és a Barlangtani Intézetnek is megküldünk /1981. májusá
ig nem jelent meg SZERK./.
Vizes barlangjáratok kutatása 
Bolháéi-víznyelő-barlang
A miskolci Ady Endre Művelődési ház barlangkutató csoportjával közös vállalkozás kereté
ben a Bolhási-viznyeló-barlang két szifonját vizsgáltuk meg. Mindkét szifon mögött légte
res szabadon járható folyosót találtunk, melyből rövidebb szakaszt bejártunk. A szifon 
mögötti szakaszok megismerése újabb akciót kiván. 
hétráai-vizea-barlang
A miskilci Marcel Loubens barlangkutató csoporttal közös vállalkozás keretén belül a Lét- 
rási vize3-barlang végpontjánál a bejövő vizzel szemben haladva található szifont sike
rült legyőzni. A szifon körüli járatokról a további kutatások megkönnyítése .érdekében 
térkép vázlat készült.
Királ.v-kút /Bükk hg. Kis fensik/
A Miskolc város vízellátásába bekapcsolt forrásnak a miskolci Csatornázási és Vízmüvek 
részéről történt bányászati megkutatása során vizzel kitöltött járatba jutottak a kivi
telezők. A kiviteli munkák elősegítése érdekében a forrás járatokban végeztünk eredmé** 
nyes bejárást, helyesebben beuszást.

Jelentés az MHSZ Egyesült izzó Búvár Klub Vizalatti Barlangkutató Csoport
jának 1978. évi munkájáról

Szabó Dezső

Az MHSZ E. Izzó Búvár Klub Vizalatti Barlangkutató Csoportja az 1978-as évben két terü
leten dolgozott. *
1. / Bükkszentkereszt község mellett a Lusta völgyben az "Erdészemlékmü mögötti" zsomboly

ban.
2 . / Tornanádaska községben a "Kastélykerti-forrásban".
1 */ "Erdészemlékmü mögötti" zsomboly
Biztosítottuk a zsomboly bejáratát. Kibontottuk a régi elkorhadt ácsolatút , újat rak-
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tunk a helyébe. Az ácsolat úgy készült el, hegy a\.tavasszal rendezendő /1979/ táborunk
nál kútgyürüket illesztünk az ácsolat belsejében kialakított betonkoszorúra, ez lesz 
majd a barlang bejárata. Ezzel a munkával megakadályoztuk, hogy további fölösleges tör
melék és föld jusson a zsombolyba. Az idáig elkészült, ácsolatút lefedtük, hogy biztosít
va legyen a beeséses balesetek ellen. Bejárva a barlangot felmértük a további munkálatok 
mennyiségét és sorrendjét. A kutatási tervben szereplő 1 pontban meghatározott feladatot 
7o ban elvégeztük. A barlangban az eddig ismert részeket és járatokat nem volt módunk
ban bővíteni.
2 ./ Tornanádaska "Kastélvkerti-forrás"
A forrásban egy merülést hajtottunk végre, tájékozódásul a kutatás lehetséges folytatása 
eldöntésére. Felmértük a továbbjutáshoz szükséges elsődleges feladatokat.
A munkához szükséges technikai eszközöket. Az időmennyiséget ami majd szükséges lesz az 
eredményes kutatáshoz. A -barlangba a forráson keresztül még nem jutottunk be.

Beszámoló a Miskolci Báavász Sportkör Barlangkutató Gsoport.iának 1978.
* évi kutató tevékenységéről

Várszegi Sándor

A korábbi években, Miskolctapolcán, a Barlangfürdő szomszédságában, a Miskolci Vízmüvek 
kutató brigádja tárót hajtott a hegybe, a feltételezett vizbeáramlások irányába.
A felső ladini karni mészkőben létesített folyosóban, a kihajtás folyamán, - többek kö
zött — néhány barlangi kitöltésre utald nyom is előbukkant. Kutató csoportunk tagjai már 
korábban is kedvet éreztek arra, hogy a táró többirányú hasznosításának elősegítése ér
dekében - a barlangfürdő íelöli oldalból nyíló - eltömött hasadékokat megbontsa. Első
sorban abban a reményben, hogy az itt feltárható érdekes formációjú, kisebb-nagyobb 
termális eredetű üregek - egy esetleges barlangfürdő bővítés során /pl. légzótherápiás 
részleg létesítése esetén/ - már komoly jelentőségre tennének szert. Az előzetes konzul
tációkat követően, - a terület gazdája - megadta az engedélyt a feltárásra, a ezt, köve
tően már az év januárjában megindultak a bontási munkálatok. Az I. negyedév folyamán, 
mintegy 544 óra munkaráfordítással, több lo m'^-nyi anyagot termeltünk ki a táróból nyíló 
hasadékokból, s ezek részbeni kiszállítását is elvégeztük. A munkálatok legjelentősebb 
eredményeként, a bejárattól kb. 2o m-re fellelhető kürtő kitisztítása könyvelhető el. 
Innen először agyag, - majd fokozatos átmenettel - agyagos homok, s végül iszapos homok 
kitöltést termeltünk ki. Ezen munkálatok révén egy méreteiben is egyre impozánsabbá váló 
kupolacsarnok újjászületésének lehettünk elősegitői. Nézetünk szerint, ezen kürtő első
sorban a termálvíz oldótevékenységének hatáséra alakult ki, majd ezt követően a felszín
re szakadt, mig végül a Szarmata tenger homokjával felülről teljesen leiszapolta. A tá
róban néhány métert továbbhaladva, az előbbinél kisebb méretű, de szintén igen érdekes 
agyaggal félmagasságig kitöltött vakkürtőt bontottunk ki. /Itt a felülzértság miatt a 
tenger leiszapoló hatása már nem érvényesülhetett./ Ezen kívül még két ponton végeztünk 
- nagyobb reményekre is jogosító - felderítő kutatást. Ezt követően azonban az egyre fo
kozódó deponálási nehézségek miatt, az igen érdekesnek mutatkozó további munkálatokat már 
szüneteltetnünk kellett, ^öszönetünket kell kifejeznünk Hegedűs Ferencnek és kutató cso
portjának, kik - ezen kutatási pontunkon - munkálatainkat igen hatékonyan támogatták. 
Alsó-sebesi-forrásbarlang feltárásunk folytatását tavaszi táborozásunk során kezdtük el. 
Ezen munkálatok végzésébe, az OSC barlangkutatói is bekapcsolódtak. Itt korábbi munkáié-



taink során, félezer kőtörmelékes agyagot termeltünk ki, és szállítottuk el az itt 
megnyílt forrásbarlangból, és ezek előteréből. Úgy tűnik, ezsel a teljes feltárásig 
szükséges munkálatok kb. 8o-85 *-a már elkészült. Már eddigi er<^feszitéséink is eredmé
nyesnek mondhatóak, mivel a lejtőtörmelék letisztitásátkövetőeni- két igen érdekes for
rásbarlang- száda tárult fel, mekyek előtere még némi tereprendezésre szorul ugyan, de az 
ezt követő munkálatok végül is a legszebb bükki forrás feltárását fogják eredményezni.
Ami viszont - az itt feltárható , s az előjelekből Ítélve - idegenforgalmi szempontból 
is kiépíthető cseppkőbarlang feltárását illeti, - nézetünk szerint - ennek realizálása 
már elérhető közelségbe került. Tavaszi táborunk során ezért igen nagy reményekkel lát
tuk el a soronkövetkező feladatok elvégzéséhez. Egyhetes munka árán kutató árkainkat is
mét rendbehoztuk. Alig egy hónap leforgása alatt azonban feltehetően nagyobb részt mes
terséges módon kutatóárkaink szinte Í3mét betömődtek. A probléma végleges megoldása ér
dekében, különböző szervektől próbáltunk anyagi támogatást szerezni, annak érdekében, 
hogy a barlangszádák fölötti oldalban védőkerítést tudjunk emelni. Sajnos eredménytele
nül. A nehézségeket csak 'fokozta, hogy a barlangban tárolt munkaeszközeink nyomtalanul 
eltűntek. Az egyre halmozódó problémák végül is olyannyira kedvét szegték barlangkutató
inknak, hogy részvétlenség miatt, hagyományos nyári kutatótáborunkat sem tudtuk meg
rendezni, s ezt követően csoportunk gyakorlatilag fel is oszlott.
Ezt megelőzően azonban történt még néhány említésre méltó esemény - a Kis-fennsikon - a- 
hol több igen reményteljes bontást kezdeményeztünk.

A Vénusz-barlangtól kb. loo m-re Ny-ra, egy friss berogyást bontottunk ki, s innen 
sikerült rályukadni egy aknarendszerre. Ezen kb. 15 m mélységig jutottunk le, s az igy 
feltárt szakasz összhosszúsága mintegy 25 m-nek bizonyult. Másik igen biztató feltáró 
munkánk - a Kaszási-visszafolyó feletti oldalból nyíló - ősi inaktiv viznyelő-barlaug ki
bontása volt. Itt a bejárati terem mennyezetig leiszapolt falai mentén, kutatóárkokat 
hajtottunk. Az É-i falmenti árkunk hossza llm, mig a járatmagasság ugyanitt 7o-8o cm 
volt, s a továbbontásra ez tűnt leginkább alkalmasnak. Kutatócsoportunk feloszlásával 
természetszerűen ezen munkálatok is félbeszakadtak. Végül is október végén egy terepbe
járást követően Várszegi Sándor és a Marcel Laubens barlangkutató szakcsoport négy tagja: 
Vigyó János, Mélypataki Zoltán, Máriássi Eerenc, Bettes Sva, - egy napos kemény bontási 
munka révén - egy újabb 8 m-nyi járatszakasz kibontását követően 97 m hosszúságú bar
langszakaszt tártak itt fel. A horizontal! jellegű és igen gazdag cseppkőképződményekkel 
is rendelkező barlang, a "Lilla"-barlang elnevezést kapta. A barlang különleges értéké
nek tekinthető, a Bükki viszonylatban igen ritka eróziós formakincs és a fosszilis patak
rendszer. Ugyanezen összetételű együttesnek, - a Vénusz-barlang melletti aknarendszer
ben -, 5 béka-nyelőnek neveztek el, újabb 2,5 m-rel sikerült lejjebb jutniuk.
Előzetes megállapodás szerint a két barlangi objektum bővebb ismertetését, a Marcel Lo- 
ubens csoport beszámolója fogja leközölni.

Jelentés a Miskolci Marcel Loubens Barlangkutató Csoport 1978. évi munká
járól

bénárt Éászló

1. Csoportunk feltáró és állagmegóvó tevékenysége
Csoportunk eredményes feltáró tevékenységet a következő barlangokban folytatott:
A Lustavölgyi-zsomboly alján egy alkalommal bontottunk. Ekkor kb. 5 m-t jutottunk előre, 
ugyanis kb. egy méter törmelék átbontása után kis, levegős terembe jutottunk. A munkát 
folytatni fogjuk, mihelyt a barlangra kutatási engedélyt kapunk.
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A Lilla /Romvár/-barlangot október-november hónapokban sikerült feltárni a Kis-fennsikon. 
Hossza kb. lbo m. Főleg a csoportunkból év végén kivált' kutatótársaink dolgoztak benne, 
igy a barlangra csoportunk semmiféle igénnyel nem lép fel.
A Létrási-Vizes-barlang ez évi új járatát a debreceni búvárok sikeres szifonúszása tár
ta fel. A Tavi-ág szifonján átjutva kb. 80 m-nyi új szakaszról tudunk. A mór régen kere
sett szifonkerülő járat kibontása az új rész ismeretében újult erővel folyik.
Eddig eredménytelen bontási tevékenységet a Létrási-Vizes-barlangban /Tó környékén/, a 
Kis-mogyorósban /a barlang végén/, a Cubákosban ‘ /a barlang végén/ és a Bibor-barlangban 
/a végén/ folytattunk. A külszíni bontásaink közül a Speizi-réten lévői "Szépek barlangja" 
és a Kis-fennsiki "3 béka zsomboly" munkálatai a legelőrehaladottabbak. A Szándóka-olda- 
lon két bontás folyt a Savósi-völgy felső részén; a Nagykőmázsánál, a Mexikói-kőbányá
ban, Upponyban és a Kis-fennsikon 1-1 helyen volt bontás. /Maxi-lyuka vagy Kiagyagol- 
lyuk/. Ezek közül a barlangok bontásait, valamint a külszíniek közül a "Szépek-barlang"- 
ját és a í*Kiagyagol-lyuk"-at kívánjuk folytatni. .
Állagmegóvó tevékenységünk közül a Cubákos ácsolatának teljes felújításáról érdemes meg
emlékeznünk. Az élkészitett ácsolat ismét jó néhány évig lehetővé tesz a barlangba való 
veszélytelen bejutást.
2. Térképezési tevékenységünk
A Kecske-lyukról előkerült egy régi térkép. Adatait ellenőriztük és geológiai, genetikai 
jellemzőkkel egészítettük ki. A térképet az MKBT áprilisi meghivófüzetében közöltük.
3. Klimatológiai mérések
A Létrási-Vizes-barlangban a beépített lég- és vizhőmérséklet adatait ez évben is rögzí
tettük. Az év elején heti leolvasások állnak rendelkezésünkre, év végén viszont havi
kéthavi adatok. Két hőmérő adatainak diagramját közöljük ez évben is.
A Szepesi-barlangból egy-két szórvány adatot sikerült gyűjteni. A továbbiakban a mérő
helyek számának növelését és kb. havi rendszeres leolvasását tervezzük az általunk gyak
rabban látogatott barlangokban.
4. Csepegéemérés
Az év első felében folytattuk csupán. Miután a VITUKI nem veszi át tovább az adatokat, a 
csoport úgy döntött, nem folytatja a méréseket. Adatsorunk 1978. április végéig tart. 
b. Denevérszámiálás
A denevércsopprtok mozgását ez évben is figyeltük.. Az egyes csoportok számát alkalman
ként rögzítettük. Az adatok feldolgozását és értékelését az 1979-es évben szeretnénk el
végezni.
6. üledékvizsgálat
Különböző barlangokból /Létrási-Vizes, Baradla, Béke, Rákóczi, Szepesi, Szivárvány, Cu
bákos, Lengyel, Lusta-völgyi, Pilis/ és néhány jellemző külszíni bontásból agyagmintákat 
vettünk. Ezeknek elkészítettük a derivatogramjait, plasztikus jellemzőit, vizraktározási 
jellemzőit. Az eredmények értékelése folyamatban van, mivel egy átfogó program keretében 
készültek a felvételek. '
7. Paleontológiái adatgyűjtés
A Létrási-Vizes-barlangból, a Cubákos-barlangból, a Lusta-völgyi-zsombolyból, a Sebesviz 
új barlangjából és a Bibor-barlangból csont- és csigamaradványokat gyűjtöttünk, melyeket 
átadtunk meghatározásra Dr Kordos Lászlónak.
A régebben átadott vizsgálati anyag eredményét most ismertetjük. Ezek:
Szeleta-barlang: Arvicolidae indet. /meghatározatlan pocokféle/
Kőlyuk I. /nagy/: Rhinolophus hipposideros /kis patkóorrú denevér/

Chiroptera div. indet. /meghatározatlan denevérek/
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A L A P R A J Z

B E J Á R A T I

5. Por-lyuk
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Apbdemus sp. /egér/
Létrási-Vizes-barlang: Arvicolidae indet.

Ochotona cf. pusillus /füttyentő nyúl/
Rhinolophus hipposideros

8. Dokumentáció, publikáció
Kutatási tevékenységünket ez évbeli is kutatási jelentésekben rögzítettük. Ezen belül 142 
jelentésen 1-1 munkát /barlangi leszállást/ dokumentáltunk, 8 db-n pedig.többet /külföl
di túrák, hosszabb látogatások/. A csoport tevékenységébe csak azt számitjuk be, amely
ről van a csoport birtokában értékelhető /név, hely, időtartam, rövid munkaleirás/ kuta
tási jelentés. Dokumentációnk másik formája a "Naplónk" vezetése. Ebben a gyűléseken tör
téntek szerepelnek, kiegészített a hallott-látott érdekességekkel.
Publikációs tevékenységünket a következő adatok jelzik:
- Nemzetközö Karszthidrológiai Szimpózium 1 cikk a csepegésmérési adatok íelhasználásá
val.
- A Karezt és Barlangkutató I. Országos TDK Találkozója Kirándulásvezetőjében 2 barlang 
bemutatása /Létrási-Vizes-barlang, Szepesi-barlang/
- Az М В Т  bieghivóf űzet ében 6 "hirkártyát1* közöltünk
- Helyi újságok cikkei 3 alkalommal foglalkoznak velünk. Egyikben csoporttatunkról készí
tett kép is szerepel.
- az 1977-.es évkönyvünk 8 példányban készült el.
Fotópályázat
Somodi L. 3 ff. képét és 4 szines diapozitívjét az Országos Természetbarát Fotópályázat 
kiállításra, illetve bemutatásra elfogadta. Emellett képei az "Ember és a Természet" c. 
kiállításon is szerepeltek.
9. Barlangi mentés
Csoportunk tagjainak nem kellett ez évben sem segítséget nyújtanunk.
1978. november 7-én délután budapesti kutatók és a B.A.Ü. megyei Rendőrfőkapitánység 
сзакпет egyidőben riasztott bennünket, mivel Bódvaszilason a 4o4-es barlangban 6-án dél 
körül beszorult egy kutató. Csoportunk mentésben részt vevő tagjainak első csoportja 
/Gyurkó P; Lomodi L; Gyöngyi L; Leskó P; Szeremley üz; Csorba J; Lénárt L; és a TDK-és 
Veres L./ késő délután, kora este érkezett meg a barlang bejáratához rendőrségi, majd ha
tárőrségi gépkocsival. Az éppen megérkezett elektromos fúréberendezést segítettek levinni, 
majd a vésésben vettek részt. Hajnalban a debreceni könnyűbúvárok kiszabadították a be
szorult kutatót. A beépített felszerelés teljes kiszerelését csoportunk végezte el /a 
többiek elmentek/ s 18 órai munka után rendőrségi gépkocsin tértek vissza Miskolcra.
Ily módon újabb mentőcsapatunk bevetésére nem került sor.
A Lusta-yölgyi-zsombolyt áprilisban térképeztük fel. /А legalsó terem uj feltárás!/
A hosszmetszetet, az alaprajzot és a jegyzőkönyv számadatait a mellékelt M = loloo-as 
léptékű térképünk mutatja be. A barlang mélysége 33 m.
A Vesszősoldali-zsomboly térképvázlatát készítettük el következőként. A mélysége 12 m. 
Alaprajzát, hosszmetszeteit, 4 db keresztszelvényét ábrázoltuk l:loo-as méretarányban.
A Lilla /iíomvár/-barlang térképe a novemberi állapotot tükrözi. /Azóta már több tucat mé
terrel megnőtt a barlang./ Alaprajzát, jellemző keresztszelvényeit к = l:loo-as lép
tékben közöljük. E térképünkön is feltüntettük a jegyzőkönyvi adatokat.
Az István-oldalban /latván-barlang fölötti részen./ 6 kisebb-nagyobb üreget mértünk fel. 
Helyezinrajzát, alaprajzait, metszeteit, egyéb jellegzetességeit к = l:loo~as léptékben 
ábrázoltuk.
A Létrási-Vizes-barlang új részeit és u Tó környékét ábrázolja a Debreceniek és Budapes
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tiek által kéazitett 1W = l:2í>o-ea térképvázlat, melyet mi /is/ közlünk, nehogy egymásra
várva elkallódjon az anyag.
lo. Szpeleológiai tevékenységünk /vázlat/
Geofizikai mérések
Létrástetőn, a Lzárdóka déli lábánál, a Lilrafüred-Jávorkúti múút É-i oldalán és a volt 
halastó mellett végeztünk rádiókip méréseket. Több helyen érdekes anomáliákat találtunk, 
melyek bejutás szempontjából érdekesek. Kiegészítő mérések elvégzése utón bontással pró
bálunk . meggyőződni a közvetett módszer helyességéről. Az országút menti szelvényen mért 
rádiófrekvenciás mérések közül 4 görbesereget tüntettünk fel, M = l:25oo-as méretarány
ban. A mérési pontok 2,5 m-enként vannak.

A Miskolci Nehézipari műszaki Egyetem TIK. Barlangkutató Csoportjának
1978. évi jelentése

Olasz József - Veres Lajos - Kovács Lajos - Virág Zoltán - Limon Ernő

Csoportunk története
1964. december áo-án az aznapi vizsgák fáradalmait még ki sem pihenve, hat főből álló 
diákcsoport gyűlt össze a fizika Tanszék egyik laboratóriumában és elhatározták, hogy 
éjszakai túrát szerveznek a csanyik-völgyi Kecskelyuk barlangba. Ez a kirándulás sors
döntő lett számukra. Ezt követően sok közös túrán vettek részt, és éveken át ők alkották 
a, csoport magvát, amely bár tapasztalatlan, de igen lelkes volt. Mire laesan kialakultak 
a kutatási általános irányelvek, melyet biztosították a sport, a tudományos munka és a 
természetjárás örömét, eltelt három év. Ekkor, vagyis 1967- június 26-án ismerte el a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat /МКВТ/ és az Országos Természetvédelmi Hivatal 
/OTVH/ hivatalosan is a csoport létezését az első kutatási engedély aláírásával.
Kutatási területeink ekkor az István barlang, a Zsivány barlang és az István zsomboly 
volt.
Csoportunk 1967. szeptemberétől a fizika Tanszékről egy új fenntartószervhez, a Bányamű
velés Tanszékhez került, s a tagokat tekintve is a bányászok kezdték magukénak érezni a 
munkát.
1974-ig kutatási területeink bővültek az istván-lápa zsombollyal, a Király Lajos barlang
gal és az Egyetem-töbri bontással.
19M. végére a csoport taglétszáma erősen lecsökkent, gyakorlatilag már csak pár ötödé
vesből állt. Velük meg is szűnt volna a csoport, ha 1974. őszén a véletlen össze nem hoz 
négy barlangos érdeklődésű elsőévest, akik még a középiskolából magukkal hozták a barlan
gok iránti szeretetüket. ‘-‘előlük, és évfolyamtársaikból nőtt ki tulajdonképpen ez a ma 
is működő csoport, melynek munkáját egy szerencsés véletlen folytán siker koronázta.
19 !'}• szeptember végén kemény munkával bontottuk meg a Teknősi-völgyben egy időszakosan 
aktiv patak elnyelődési helyét. A munka eredményes volt, egy új, több, mint I50 m mély,
jelentős részén dolomitban képződött barlangba jutottunk, amely a "Fekete" nevet kapta 
a kőzet szinéről. Kutatásainkat, munkáinkat, amelyek a barlang legteljesebb feltárásá
ból, térképezéséből, fényképezéséből, földtani és hidrológiai vizsgálatokból és új, ed- 
dig ismeretlen területek megkutatásából állnak, szabad hétvégeken , a nagyobb munkálato
kat egy-egy téli, vagy nyári egy-két hetes tábor alkalmából végezzük.
A csoport, évi munka.jónak és egyéb tevékenységének rövid összefoglalása 
A következőkben részletesen ismertetjük csoportunk elmúlt évi munkáját, majd a barlan
gokban végzett munkaórákat tájékztató jelleggel közöljük. Külön fejezetben foglalkozunk
•;söpörtünk múlt évi két legnagyobb munkájával, az István-lápai barlang lezárásával és az 
Országos TLK Konferencia megrendezésével.
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T e v é k e n y s é g ü n k e t  ó z  cilabbiekbnn lehet meghatni ózni.
a. / barlangjárások
b. / barlangban és a felszínen végzett térképező, geológiai fényképezési, genetikai mun

kák
c. / barlangbejárások és felszini bejárások eredményeként történt barlangfeltárások, bar

langi bontások
d. / barlanglezárási munkák, bejáratbiztosi tósok
e. / egyéb munkák /dokumentáció, létrák, hágcsók készítése, raktár rendezése, stb./ 
Csoportunk munkáját hétvégeken, ill. táborok alatt végzi. Mindkettőnek megvarrnak az elő
nyei. Hétvégeken könnyen mozgó, nagy intenzitással dolgozó csoportok szerveződnek, me
lyek adott feladatok elvégzésére kiválóan alkalmasak. Egy-egy tábor nagyobb létszámmal, 
helyhez kötötten, hosszú ideig dolgozik, és igy nagy volumenű munkák végezhetők. Ezért 
külön kell értékelnünk a hétvégi munkákat és a táborokat /ez utóbbiak közül a nyári tá
bort ismertetjük részletesebben/.
Az év során hétvégeken 15 barlangot jártunk be a Bükkben, ill. végeztünk munkát némelyik
ben.
Fekete-barlang: Az elmúlt év során a leklátogatottabb barlang volt. Csoportunk minden 
tagja volt benne egyszer, vagy többször, összesen 2o fő hatvan leszállásban 478 órát 
töltött a barlangban.
Elvégzett munkák: Tavaszi tábor alkalmával a barlang végén lévő első sziiont atbontva ú- 
j-abb járatszakaszt tártunk fel. /hossza: 80 m./ térképezését elvégeztük. E jarat jelen
legi végén újabb szifon van, melyet bontottunk, de a munkát a tavaszi hóolvadás miatt 
nem tudtuk folytatni. Felsőbb, szárazabb szakaszok bejárása során az Ember-terem lelett 
5.0-60 m magasan omladékos részeket tártunk fel. /Sok porfirit-törmelékkel, néhol szálban 
álló eruptivummal. /А rövid, de labirintus3zerüen szétágazó folyosók az Ember-terem te
tejére futnak össze, tehát e terem mint vízgyűjtő központ funkcionál/. A teremben az év 
nagy részében aktiv csepegés észlelhető. /Az új részek térképezése még nem történt meg, 
kb. З00 m az eddig feltárt rész, de további jelentős szakaszok ismeretlenek. Ugyancsak 
kürtőkimászás során találtunk felsőbb szinten rövid patakmedret a Perec-ág környékén. 
Hossza megközelitőleg 60 m. E járatszakasz érdekessége a csepegő vizekből az aljzaton ki
vált gyönyörű ka.l citbekér/'ezés.
A barlangban végzett egyéb munkák: Hágcsók kicserélése, térképezés, geológiai felmérés, 
fotózás. Mellékelten ismertetjük óimon Ernő TDK dolgozatát, amely a barlang geológiájá
val foglalkozik. A tavaszi tábor során a felszinen több geofizikai mérést végeztünk. 
/VESZ-HESZ mérés./ Ezeket egyéb - mágneses, gravitációs - mérésekkel fogunk kiegészíte
ni. 'l'ervezzzük a barlang biztonságos lezárását. Ennek során az első akna feletti törme
léket kirobbantjuk, az omladékos részt betonfallal biztosítjuk, a bejáratot vas ajtóval 
lezárjuk. E munkák után lehetővé válik a barlang vaslétrával való kiépítése. A lezárás 
műszaki tervdokumentációja már elkészült, az illetékeseknek elküldtük. A munka elvégzé
sét 1979. évi nyári táborra tervezzük.
Néhány általunk feltárt barlang, bontás részletes is;nerteté_s_e.
A feltételezett Szepesi Istvánlápai-István-barlang-rendszer eddig ismeretlen szakaszai
nak feltárására már évek óta u felszínről is megpróbáltunk bejutni. Ilyen céllal a követ
kező helyeken történtek kísérletek:
Egye tem-zsomboly : A zsomboly az Istvánlapai-barlang és a Szepesi-barlang között kb. fél
úton található, a két barlang közti völgyre merőlegesen É-i irányba húzódó kicsi töbör
sor harmadik legfelső töbrében, a völgytől 2oo m-re, kb. 58o m tszf. Néhány tiz méterte 
K~re tőle található egy c3emetéskert. /üsd. térkép./
Az Egyetem-töbör nevű bontást csoportunk 1971. augusztus 3-án , egy nyári tábor során
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kezdte el. A munkát a töbör alján észlelt friss beszakadás indokolta. E tábor alatt egy 
tiz méter mély gödröt ástunk, amelyet fenyő keretácsolattal biztosítottunk, mely ma is 
elég megbízható. Ebben a szintben értük el a szállkövet. A tagság állandó változása mi
att ezt a munkát évekig nem folytattuk, csak 1975-ben kezdtük újra. Azóta egy vékony 
/5-I0 cm-es/ repedés mentén már kb. 2o m-t haladtunk tovább lefelé, miközben a levegő 
mindvégig jó volt, sőt néha huzatot is észleltünk. A repedés néhol járható méretekre ki
tágult, igy a jelenlegi végpont előtt is. /Е járható méretek, és jelenlegi mélysége mi
att úgy érezzük, jogosan nevezzük zsombolynak a bontást./ A keskeny hasadékban azonban 
igen nehéz feladat az újra beszűkült járat tágítása, és a kitermelt anyag felszínre ho
zatala 5o m mélységből, mivel az akna nem függőleges, tehát több helyen megakad a vödör.
A jelenlegi végponton csak fejjel lefelé lehetne a s z í v ó s  szállkövet tágítani kalapács
csal, és vésővel. Nehezíti még a munkát, hogy a repedés időszakos víznyelőként működik, 
tehát az év folyamán gyakran észlelhető benne szivárgás, csepegés, ami a hosszabb lent 
tartózkodást kellemetlenné teszi. A szűkület utón egy közel 5 m mélységig belátható szé
lesebb járat következik, ezért biztatónak latszik a további kutatás. Itt a lehullott tör
melék összegyűlt, eltömve a további járatot, de a levegő továbbra is jó. A barlang geo- 
lógiailag a felső-anizuszi mészkősávban található, közel a tőle É-ra lévő porfirit kép
ződményhez. Feltehető kezdetleges stádiumban lévő víznyelő, amely nagy esők után a víz
záró porfiritról lefolyó vizet nyeli el. Szárazabb időben, kisebb esők után a viz nem 
jut el a töbörig, csak tőle néhány méterrel magasabb szinten lévő dagonyáig. A hasadék 
irány K-Ny-i, tehát megegyezik a hegység fő szerkezeti irányával.

*51971. óta a bontásban 1186 dokumentált munkaórát végeztünk, több lo m anyagot termel
tünk ki, melynek során a töbör teljesen feltöltődött. Elkészítettük, és mellékelten kö
zöljük a zsomboly térképét.
Sziklás-tebri-barlang: A barlang a Bükk-fennsíkon az Istvánlápai-barlang, és a Szepesi
barlang közötti töbörsortól É-ra lévő gerincen, az István-lápai-barlangtól Ny-ÉNy-ra 
4oo m-ré, 575 m tszf. magasságban nyílik. A töbör, melyből a barlangot feltártuk, a fent 
említett csemetéskert K-i oldalán található. /Lsd., térkép/
1977-ben terepbejárás során lettünk figyelmesek e bontási lehetőségekre, első sorban a 
morfológia érdekes alakulása miatt. Lankásan három irányból lejt a terület a töbör felé, 
melynek meredek Ny-i oldalán 5-4 m magas sziklafal'található /innen a neve/. Feltételez
tük, hogy egykor víznyelő lehetett e helyen. Mikor a szdllkőben K-Ny-i irányú változó 
szélességű, agyaggal, törmelékkel kitöltött hasadékra bukkantunk, még inkább biztatóvá 
vált a bontás. E repedés mentén bontásnyomokat találtunk, és feltehetően a töbör köze
pén is bonthattak, amit az itt lévő egy m mély gödör jelez. A repedés előtti vastag tör
melékhalmot elhordtuk, majd a szállkő mentén, a repedés előtt aknát kezdtünk mélyíteni.
A kezdeti igen kemény, száraz, majdnem cementált, homokos agyag kitöltés után egyre la
zább, nedvesebb törmelékes anyagot haróntoltunk, melyben több nagyobb gambi volt. Felte
vésünk, hogy víznyelővel állunk szemben, beigazolódott. Már a bontás során igen sok por
firit törmeléket találtunk, amelyet csak a viz hozhatott ide, a közeli magassabban lévő 
képződményről. Kb. 4 méter mélyen a törmelék közt erős huzatot éreztünk, majd a mészkő
fal aláhajlúsa után járható részekre jutottunk. /Е huzat, mint utóbb megállapítottuk, 
cesak pillanatnyi hőmérsékletfkiegyenlitődés volt, mert az alsóbb szakaszon újabb eltö- 
mődést találtunk, tehát jelenleg aktiv légmozgás nincs a barlangban. " járható rész né
hány méteres törmelékes szakasz után egy szépen kialakított folyosóba vezet. A folyosó 
o,5-l,5 m széles, 5-4 m magas, alján igen sok főleg kavics és kőtömb törmelékkel. Néhol 
kezdetleges cseppkőképződményeket láthatunk, sőt találtunk egy 5o m-es szalmacseppkövet 
Közel vagyunk a felszínhez, mert a járat fötéjén hasadékokba belógó gyökereket láthatunk. 
A folyosóból több rövid vakkürtő indul felfelé. A járat 55 méter után hirtelen elszükül,
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a végponthoz egy szűk kuszodán jutunk le. /1о7-ео bontás./ Ez a bontás eredeti állapoté
ban egy agyaggal kitöltött kis üreg volt, amelyből igen nehéz körülmények között lo7 vö
dör agyagot termeltünk ki. A továbbjutás azonban nem sikerült, mert a járat beszűkült. 
Valószínűleg ez a szűkület okozta az agyagdugót. Feltehetőleg ez egy kevésbé kifejlődött 
járatrész. A továbbjutást ez után a kúszó rész előtt jobbra lévő repedés mentén próbál
tuk meg, és itt eddig kb. 1 m mély munkagödröt alakítottunk ki. Jövő évi terveinkben ez 
a bontás fontos szerepet tölt be. A barlangban eddig 26o órát dolgoztunk. Elkészítettük 
a térképet és teljes fotódokumentációját. Ezeket mellékelten közöljük. Az eduigi össz- 
hossz 41 m, mélység 22 m.
Király La.ios-barlang: Az év folyamán többször is jártunk a barlangban. /14 kutató 2o al
kalommal 124 órát töltött a föld alatt./ Az új tagoknak és a sok érdeklődő egyetemi hall
gatónak ez a barlang megfelelően szép és elég nehéz egy emlékezetes túróhoz. Továbbkuta- 
tó munkát az év folyamán nem végeztünk, ellenben többször fotóztunk, valamint geológiai 
vizsgálatokat végeztünk. A beépített hágcsókat kicseréltük. Tervezzük a barlang újratér— 
képezését, a Kút-ban a tovább bontást és a terem aknájának vaslétrázását.
Mellékelten ismertetjük Veres najós TDK munkáját a barlang részletes vizsgálatáról, és 
közöljük a barlang térképét. A Lillafüred fölött lévő sziklás hegyoldalban még több ki
sebb üreget vizsgáltunk meg. Ezek közül legnagyobb a
Zsivány-barlang: Ebben 8 fő 17 alkalommal 153 órát dolgozott. A barlang részletes leírá
sát és térképét külön közöljük. A Király-barlang és a Esivány-barlang között eltömődött 
akna /Pécsi-bontás/ bontásán 2o órát dolboztunk. Jelenleg kb. 3 méter mély a kis üregből 
nyíló akna. Térképét mellékelten közöljük.
István-lápai-barlang: Legnagyobb munkánk az év során e barlang új kibontása, kibetonozá
sa, lezárása. E munkálatokat külön ismertetjük, a bejáratnál folyó robbantási munkaiatok 
miatt a leszállás az év nagy részében lehetetlen volt. Csak ősszel tudunk - már az új 
bejáraton át - először leszállni. Megállapítottuk, hogy a hágcsók hasznavehetetlenek, e- 
zért az 1979. januári táborunk során a hágcsók helyett vas-létrákat fogunk beépíteni. A 
lezárás után a barlang kulcsa tulajdonunkban lesz, igy a leszálláshoz értesítése és meg
keresése szükséges. /Ezt indokolja a barlang veszélyessége és nagyfokú szennyeződésének 
megakadályozása./
Az év során 7 kutató 7 alkalommal 6o órát töltött a barlangban. Ennek során Virág Zoltán 
rövid geológiai összefoglalót irt, melyet mellékelünk. Ugyancsak.közöljük a barlang tér
képét.
Sziklás-tebri-barlang: Uj és perspektivikus bontásunk. Elmúlt évben 13 kutató 19 alka
lommal 112 órát töltött a barlangban fotózással, térképezéssel, bontással. A barlang le
írását és térképét külön közöljük.
Egyetem-barlang : Régi bontásunkban 6 kutató 4o órát töltött. Részletes leírását, térké
pét mellékeljük
A Lillafüred feletti sziklás hegyoldalon végzett munkák:
Zsivánv-barlang: A barlang a Király-barlangtól E-ra 2oo m-re, tőle alacsonyabb szinten 
lévő bejárata már régóta ismert, neve is erre utal. Az egész barlang 1 méter hosszú fo
lyosóból áll, amely hatalmas omlással végződik. A 2-3 m széles, háromszög alakú bejárata 
1,7 m magas, ettől 2 m-re a járat felszakadt a felszínig. A lehetséges továbbjutást ez 
irányból nem próbáltuk meg, mivel ennek megbolygatása életveszélyes. /Az omlás a felszi-3nig tart, tehát az egész domboldal megrogyott, ezzel mintegy 6-8 km anyagot juttatva a 
járatba. /Ez omladék felett a felszínen kis plató található, majd egy függőleges 2-3 m 
magas mészkőfal, mely a barlang folyosójával párhuzamos. A mészkőfal mentén mélyítettünk 
egy aknát, igy akartuk megkerülni az omlást. Kb. 3 m mélységig jutottunk, mikor kopogó
zással megállapítottuk, hogy a bontás nem az omlás mögé, hanem annak É-i oldalára jukad
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be. Ezért felhagytuk ezt a munkahelyet, éa a veszélyes bontást beomlasztottuk. Alá, bel
jebb kisebb kutatóárkot mélyítettünk, de ez sem bizonyult eredményesnek.
/Meg kell jegyezni, hogy e bontást a csoport 1972. körül kezdte el$r és a régebbi tagok 
szóbeli közlése szerint fekete cseréptörmelékeket találtak az első méterekben./ 
Genetikailag szerintünk a barlang egy ősi forrásszáj lehet, és valószínűleg a Szinva- 
völgy bevágódásának megfelelően a pleisztocén eljegedésekhez valamelyik szintet jelöli. 
Mivel a barlang magassági helyzete, belső üregének mérete, és a történelmi időkre tehe
tő omlás által lezárt, feltételezhetően nagyméretű további járatok felvetik annak lehe
tőségét, hogy a járatban emberi és állati tartózkodásra utaló nyomok tarhatók fel, ezért 
érdemes lenne megásatni a barlang előterének, folyosójának kitöltését. Mellékelten kö
zöljük a barlang térképét, és elhelyezkedésére utaló vázlatot.
Pécsi-bontás: Bizonyára más néven ismert a szakirodalomban. A Zsivány-barlang felett lo 
m-rel magasabb szinten található bejárata, kis üregből nyílik egy erősen eltömődött ak
na. Mivel e bontás a viszonylag jelentős méretekkel rendelkező Király-barlang alatt-mel- 
lett található, ezért kibontása érdekes lehet. A Zsivány-barlanghoz tartozó esetleges 
járatrendszerbe is elképzelhető a bejutás erről a helyről. Ezen indokok alapján a további 
bontás lehetőségét fenntartjuk, bár nehéz a törmelék kitermelése.
Fekete-barlang környéki bontások; A terepbejárások alkalmával felfedezett kisebb üreg 
kibontásával és a barlang jelenlegi bejáratától K-DK-felé mintegy 5o m-re található tö- 
bör aljának megbontásával foglalkoztunk.
G.vetvás-barlang: A Fekete-barlangtól ÉK-re mintegy 25o-5oo m-re, a felsőperm mészkőben 
talált kisebb üreg főleg kitöltése miatt igen érdekes. A 2 m mély, 2,5-5 m átmérőjű te
rem alját eddigi vizsgálataink szerint megközelítőleg 1 m vastagságban borítja az agyag
gal, humusszal, földdel összekeveredett, erősen cementólt törmelék, melyet jelentős rész
ben az itt elhullott ganajtúróbogarak kékes kitinpáncélja alkot. Valószínűleg az üreg ma 
is állatok búvóhelyéül szolgál. További bontásét nem tervezzük.
Fejtete-barlang melletti töbör: A barlang térképével összevetve a felszíni morfológiát, 
látható volt, hogy ez a töbör az un. Omlásos-terem felett található. Mivel a dolinában 
méter magasan kiálló szállkő található, és egy kisebb patakmeder vezet ez alá, a kis 
megrogyást megbontottuk. Erre azért volt szükség, mert hóolvadás, nagy esők idején a 
barlang nyílásán befolyó hatalmas vízmennyiség életveszélyessé teszi az itt való közle
kedést, igy nem nyílik lehetőség a lezúauló viz mélyebb részeken történő folyósának vizs
gálatára. Viszont, ha sikerül ezen az új bontáson, akkor az Omlásos-teremből a nagy viz 
esetén veszélyes aknarendszer megkerülésével közvetlenül a Ramses-terembe, illetve a Kö
nyöklőn át a barlang főágába jutunk, igy már viszonylag nyugodtabban tudjuk vizsgálata
inkat elvégezni. A bontás jelenleg 1,5 m mély. Eddig főleg behordott porfiritkavics, hu
musz került elő innen, könnyű bontani, de sajnos idő és munkaerő hiányában eddig a kez
deti próbálkozásokat nem tuutuk folytatni.
Lusta-völgynél, a fennsiki mészkőben történt kutatások: Régi tervünk volt, hogy az eddig 
még feltáratlan területen részletesebb vizsgalatokat végezzünk, de idő hiányában lemond
tunk a további kutatásokról.
Kerinaó-töbör: A Mista-völgy K-i végén, a lustavölgyi vadásznáz mellett lévő töbör álján 
folytattunk egy több éve felhagyott bontást. A közeli agyagpala fennsiki mészkő hataran 
fakadó kicsi rétegforrástól induló patakmeder néhány tiz méter után ebbe a vakon végződő 
kb. lo-15 m átmérőjű töbörben fejeződik be. Az 196o-as evek elején a töbör alját valószí
nűleg az akkori legmélyebb ponton a Bányász-csoport megbontotta és az agyagban egy nagy 
gödröt ástak. /А töbör nevét is ők adták./ 1977-ben öreg erdészektől érdeklődtünk bar
langok után, és ekkor említette meg a hollóstetői erdész, hogy nagy esőzések idején a va
dászház alatt "uatalmas dübörgést hallani, mintha földalatti vízesés lenne".
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/Ebben kicsit kételkedtünk, mert a í'elszin alatt ilyen közelségben nagymennyiségü viz 
csak nyitott víznyelőn át juthat a lold alá, és ilyen a környéken nincs./ 
barlangfeltárás reményében azonban megpróbáltuk a bontást. A régi, majanem teljesen be
temetett gödörnél kedvezőbb helyet nem találtunk. Több napi munka után kb. 4 m mély, és 
1-1>5 m széles gödröt ástunk, de szállkő nem jelentkezett, ezért abbahagytuk a munkát. 
Ebben a mélységben már teljesen érintetlenül üledékréteget harántoltunk. /Agyagot, sok 
behordott növényi maradvánnyal,/ A bontásokat a tavaszi hónapokban végeztük.

/Olasz «József - Veres bajos/

Az István-lápai-barlang lezárási munkái
bosszú előkészitő munkálatok után 1978-as nyári táborunk alkalmával elkezdtük az István- 
barlang lezárásának végső fázisát alkotó betonozást, mielőtt azonban mindehhez hozzá 
foghattunk volna, biztosítanunk kellett a bejárati akna megfelelő méretre történő kirob- 
bantasát, meg kellett szervezni a munkát, és a munkálatokhoz szükséges anyag helyszínre 
szállítását. A tervdokumentációnak megfelelően első feladatunk volt a szállkő mellett új 
lejárat pontos meghatározása, és a robbantási irány kitűzése. A mérés poligonvezetéssel 
történt /oda-viasza/, és minden robbantás után megismételtük, “z őszi-téli időszakban 
lassan haladt a munka, mert a kompresszort vontató teherautó a sáros úton nem tudott a 
barlang közelébe jutni, ezért a tervezettnél hosszabb ideig elhúzódtak a munkálatok. Ál
talában hetente több robbantás volt. л bejutás meggyorsitása érdekében szükség volt a 
sürü robbantásokra, igy kénytelenek voltunk a robbantás délutánján felmenni, és sokszor 
éjszakába-hajnalba nyúlóan kitermelni a törmeléket, xgy lehetőség adódott a másnapi rob
bantásra. A többszöri utánmérés, és a nagyon omladékos, törmelékes anyag miatt csak kis 
fogásokkal haladhattak a robbantási munkálatok, ezért a mindössze 12 m új akna kirobban— 
tásahoz 14-szer kellett feljönniük a robbantó munkásoknak. A kirobbantott kőtörmeléket a 
töbörben gyűjtöttük össze, és ezt a későbbiekben a betonozásból felhasználtuk. E munká
latok nyár elejére befejeződtek. Augusztusi táborunkra elintéztünk minden szükségeset a 
munka folytatásához, ielszállítottuk és esőtől védett helyre tettük a cementet, betona
célt, zsalufát, vasajtót. A természeti erőktől az előbb emlitett tárgyakat egy általunk 
épitett kis házikó védelmezte, melyet a közeli fiatal fenyves ritkításából származó fi
atal fok törzséből ácsoltunk össze. Beszereztük a munkálatokhoz szükséges szerszámokat 
/lapátok, vedrek, kőműves szerszámok,-stb./. Nagy problémát jelentett a vizhiány. A kö
zelben ugyan akad egy kis rétegforrás, melyet kitisztítottunk, és foglaltunk, ue ez nyá
ron ki szokott száradni. Ezért tűzoltókkal történt előzetes megegyezés alapján, két al
kalommal is hoztak fel vizet, amit egy fóliával bélelt gödörben tároltunk a felhasználá
sig. Ivóvizet minden nap Létrástetőról hoztunk. Ezen előkészületek a tábor első napjaira 
is elhúzódtak. Mivel az új és a régi bejárati akna a jératrendszer azonos pontjára eaík, 
ezért a régi bejarat beomlasztásának előkészítéséhez szükséges volt egy 2 m magas, 1 m 
széles, то cm vastag vasbeton fal felhúzása. Ez kellő biztonságot adott, és megtartotta 
a rázúduló kőtömböket. A következő feladat a bejárati ajtó beállítása, betonozása, majd 
az ajtó felett, a töbör oldalába emelt támfalak felhúzása volt. E munkák közül a zsalu
zás, a beállítás kevés embert és nagy pontosságot igényolt /addig a többiek máshol dol
goztak/. A betonozás folyamatossága érdekében néha éjszaka is dolgoznunk kellett. Az éj
szakai munka a felszállitott agregátorunk révén folyamatos lehetett, és a helyszínen adó
dó fúrási-hegesztési munkáknál is nagy segítségünkre volt. A tábor utolsó napjaiban ma
radt időnk a töbör rekultivulására, bár ez a munka a mai napig sem fejeződött be. Ekkor 
bontottuk le a támfalak zsaluzatát, és kőporos habarccsal szép felületet adtunk a beton
nak. Tervezzük a környezet még szebb kialakítását, és egy emléktábla felrakását. A tábor
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1978. auügusztus 2o-tól szeptember lo-ig tartott. fiz idő alatt 80 ember fordult meg ven
dégként nálunk. /Szovjet geológus csoport, mészkőbányák szocialista brigádja./
Az átlagos napi táborlétszám 15 fő, a maximális 3o fő, akik a munkában aktivan vettek 
részt. A tábor ideje alatt összesen lloo munkaórát teljesiteetünk. A munka sikeres el
végzéséhez nagy segítséget kaptunk az LKM mészkőbányájától, a Borsodi Szénbányák válla
lattól, és a Felsőzsolcai Betonipari müvektől.

/Kovács Lajos/

István-lápai-barlang földtani viszoavai 
A barlang fekvése, feltárása:
Az István-lápai-barlang bejárata Lillafüredtől Ny-ra, az 591 m-es magassági ponttól £Ny- 
ra kb. 5oo m-re, az István-lápai-forrástól D-re kb. 25o m, az ÉD-i irányban haladó Ist- 
ván-ldpui út nyugati oldalén lévő kis töbörtől 5о -m-re DNy-ra, a kis fenyves nyugati szé
lében, a mogyorós lábaserdő aljában található. Tengerszinl feletti magassága 544 m.
A barlang feltárását 1964. augusztusától 1965. áprilisáig a Gyenge Lajos által vezetett 
barlangkutató csoport végezte.
A barlang geodéziai felmérését többször is elvégezték. A felmérések alapján a barlang 
hossza 95o m, mélysége 242,5 m, de még vannak feltáratlan szakaszok is. л barlang - több 
más bükk’i barlanghoz hasonlóan - egy függőleges és ferde szakaszok váltakozásából álló 
aknarendszerből és egy közel vizazintes, néhol több szinten is követhető szakaszból te
vődik össze. Az aknarendszer a bejárattól közel északi irányba tart, mélysége 2o2, víz
szintes vetülete közel 3oo m. A vizazintes járat két fő részre osztható: A Keleti és 
Nyugati Ágra. Mindkét járatszakasz méretei impozánsak, termeinek szélessége lo-3o m-ig. 
magassága lo-4o m-ig terjed.
Geológiai leirás
A barlang kőzetanyaga középső triász anizuszi mészkő, amelynek megjelenési formáiban ki
sebb különbségek vannak. A 15o m-es mélységig a lejárat, mint tágas viznyelő akna egy 
JÍD-i törésvonal mentén alakult ki. fiz a törésvonal az István-lápán egy KNy-i irányba hú
zódó másik törésvonalat metsz, amely a Lótrástetőn ás István-lápán át húzódik, metszi a 
Szinva völgyét, utána folytatódik a Fehérkő-lápán át egészen a diósgyőri Várhegyig. Ez 
utóbbi törésvonal iránya egybeesik az István-lápai-barlang fő járatának irányával és a 
közelében található István- és Szepesi-barlangok irányával is. л megfontolások alapján 
feltételezhető az emlitett barlangok összefüggése. Az első 15o m-en a belső méretek vál
tozóak. A szélesség 5-lo, a magasság 15-2o m-t is elérhet. Helyenként felfelé futó kür
tőkkel és a keleti irányból bevezető néhány méter hosszú, szűk mellékjáratokkal talál
kozhatunk. A kőzet világosszürke, finomkristályos, sima törésű mészkő, több helyen egy- 
kettő cm vastag kalciterekkel, néhol kb. 4 cm átmérőjű kalcit gumókkal. A falak 7о m-es 
mélységig simák, korrodáltak, oldódási nyomok figyelhetők meg rajtuk. Vizoldási felüle
teken megfigyelhető a kőzet finom sávozottsága. Az oldódási nyomok részben a megfigyelhe
tő törések irányával párhuzamosak, részben függőleges irányú oldódási bordákat képeznek.
A járat egy helyen kiszélesedik, kisebb termet képezve. A terem tetején nagy felületű, 
jól kivehető törési felület van, melynek mentén a terem keletkezett. A törésfelület irá
nya - különösen tektonikailag erősebben igénybevett zónákban - többször is jellemzően 
jelentkezik és megegyezik a már emlitett ÉD-i törésvonal irányával. /55/o28; 56/0I8; 
55/olo.../ A terem tetején a törési felület mellett zúzott közetzóna található, ahol a 
kőzetrepedések erősen elagyagosodtak. Az agyag fehéres szinü, zsiros tapintású. A 7o ni
es mélységben érjük el az aknarendszer legnagyobb tagját; az Indián Hidat, finnek a monu
mentális aknának a mélysége jo ia, de felfelé még beláthatatlan magasságig folytatódik.
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Kialakulásában a tektonikának nagy szerepe volt, de az oldalfalain megfigyelhető 1-2 m 
magas szinlők a viz munkáját is bizonyitják. A z Indián Hid oldalát sáriin boritjék a bor- 
aókövek, több helyen néhány cm nagyságú cseppkövek és agyaggal fedett cseppkőbekérgező- 
dések is találhatók. Az Indián Hid közepén egy kissé kiszélesedő teremből nyilik keleti 
irányba egy 7o-8o cm széles 15 m magas függőleges, meredek-falú oldaljárat, elején sima 
falakkal, amin néhány milimétertől 1 cm-ig terjedő vastagságú agyagfilm található. A 
járat végén borsóköves, alján viz található, oldalán szinlők figyelhetők meg. Az Indián 
Hidtól.a 15o m-es mélységig tektonikailag erősen igénybe vett, töréses és kevésbé tek- 
tonizált zónák váltakoznak. A töréses zónákban a kőzet néhol szürke, máshol barnásabb 
mészkő. Jellemző az l-lo mm-es finom eávozottság, a kalciterek. A másik zónát nagy töm
bök és függőleges sávozottság jellemzi. Itt rétegfelület nem vehető észre. A 15o m-es 
mélységben az ÉD-i törésvonal több repedéssé osztódik. A l6o m-es mélység környékén a 
hasadékrendszert feltehetőleg oldalirányú törés érte. Ezt látszik bizonyítani az itt ész
lelhető, viz által gömbölyített vetőbereccsa és egy kis oldaljárat. Az aknarendszer al
ján jelenik meg először az a fekete, mangános bevonat a falakon, ami a továbbiakban nagy 
felületeket borit, s a barlangra igen jellemző. A Keleti Ágban szürke, vörös és sárgás
barna árnyalatú mészköveket lehet elkülöníteni, amelyek finomkristályosak, vagy mikro
kristályosak. A felületeken és a kőzetrésekben egy-két cm vastag agyagrétegek vannak, 
amit sok helyen barnásfekete mangános bevonat takar. Törésfelületeken 1-2 cm nagyságú 
kalcitkristályok ismerhetők fel, melyeket szintén mangános bevonat fed. Jellemzőek a 
nagy leszakadt tömbök. Helyenként csúszási felületek és oldódási nyomok is találhatók. 
Egyik termében, az "Ötziles"-ben érdekes képződményt találunk: a terem alján fekvő agyag
réteg kiszáradt, megrepedezett és tenyérnyi darabokban elvált egymástól. Ez a járatsza-

f  ,kasz cseppkőképződményekben szegény. A Keleti Ag végén egy közel 4o m mélységű akna 
található, amelyen leereszkedve egy alóbb barlangi szintre jutunk. A 4o-es akna felett 
néhány száz méter hosszú, fokozatosan elkeskenyedő járatot találunk, amelynek végpontja 
igen közel fekszik a felszínhez: ez a Meteor Ág. Kőzetanyaga az előzőekhez hasonló, 
szürke, finom szemcsés mészkő. A Nyugati Ág kőzetanyagában szürke, finomkristályos, bar
na, néhol vörösesbarna, tömött szövetű kalcitkristályos és fehér mészkövek váltakoznak.
A fehér és szürke mészkő néhány helyen egymásba települt. Rendszertelenül, de nagy terü
leteket borit a fekete, mangános bevonat. A falakon oldódási nyomok vannak. Ahol a viz 
az oldódási bordák közötti mélyedésekben folyt, ott nincs fekete bevonat, egyébként vál
tozóan van. Cseppkövekben a Keleti Ágnál gazdagabb, alárendelten borsóköveket is tartal
maz. A Nyugati Ágból több mellékjárat indul ki, amelyek közül a legnagyobb a Zeg-Zug ne
vű járatszakasz.
Hidrológiai viszoavok
Az aknarendszerben a leszálló vizek hatása érvényesül. 15o m-ig tágas víznyelő képződött 
ki. Itt a leszálló viz energiája megoszlik, igy több, szükebb lejt- és függőakna alakult 
ki, amelyek a vízszintes járatszakaszba torkollnak. Ahol a járatszakaszok egymás mellett 
futnak ott az alsó, alsó aktiv járatok sima falúak; a felső járatok inaktívak, falaik 
csipkések, borsókövesek, cseppkövesek, agyagosak. Néhol a tektonikai hatásokra kialakult 
oldaljáratokból kevés viz folyik. Az aknarendszer aljén a leszivárgó viz nem tud kellő 
gyorsasággal tovább folyni, ezért ez a néhány méter igen vizes, sáros.
A Keleti Ag nem aktiv járatszakasz, patak nem folyik benne, csak igen nagy áradás esetén 
észlelhető némi viz egyik szifonszerü részén. A 4o-es akna alatti járatban az előre ha
ladás mértéke vizállásfüggő, csapadékosabb időjárás esetén ugyanis ez a rész teljesen 
viz alá kerül. Ennek a kedvező viszonyok között közel 2oo m hosszan járható, a végén 
ketté ágazó és szifonokban végződő járatszakasznak a jelentősége azért igen nagy, mert
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itt próbáljuk megtalálni az ístván-lapai-barlangnak a lillafüredi látván-barlanggal való 
kapcsolatát.
A Meteor Ágban is észlelhető helyenként aktiv vizfolyás.
A Nyugati Ag aktiv járatszakasz, kis patak fut benne kelet felé, авйжкуаек vízhozama na- 
gyón változó: általában 7-800 1/perc, erősebb csapadék esetén, több ш:/perc, de száraz
ság idején teljesen ki is száradhat. A patakmeder kitöltése túlnyorajárész kvarckavies.
A járatszakasz aktiv jellegére mutat az is, hogy a kőzetrepeaésekben. nincs agyag-kitöltés.
A Nyugati Ágban az örvénylő viz hatására gyakran 5 m-t is meghaladó, átmérőjű üstóik és 
egyéb változatos formák alakultak ki. A Nyugati Ág négy hatalmas szifonjáról is neveze
tes. Ezek közül a legnagyobb a mintegy Jo m-es negyedik szifon, egyben a barlang együk 
végpontját is jelenti. Csapadékos időben a szifonok lezárnak, a ilyenkor ez a rész jár
hatatlanná válik.
A Nyugati Ág elején lévő Nagycsarnokból több akna vezet lefelé,, amelyek a vizet valószi- 
nüleg egy eddig ismeretlen alsóbb szintre vezetik, ami az inaktiv Keleti Ag alatt elha
ladva a 4o-es akna alatti mélyebb részen bukkan fel.
A Király hajós-barlang vizsgálata 
A barlang földrajzi fekvése, története
A Király Lajos-barlang Lillafüred felett, a Szinva-völgy keletre, néző oldalán, аз istván- 
barlang 'felett 2oo m-rel, 525 m tengerszint feletti magasságban ayilik. Megköaelitése 
István- lápárol célszerű,akkor a fennsik pereméig elmenve gyönyörködhetünk a kilátásban is, 
és nem kell kersztülvágnunk a hegyoldalt boritó mindenféle szűrös ny övéibe«.8»Járatai 
egymástól kb.6 m-re, 2 m szintkülönbséggel nyilnak, amiből a magassabbikat használjak.
Ez a bejárat nyagyon régen ismert, a barlang az első 2o m-n ősidők óta nyitott volt,
A barlangról 1952-ből ismerünk először publikált leírást. Kadie Ottokár tess, említést a 
magyar barlangkutatás állásáról szoló cikkében egy expedícióról, amely a bükki barlangok 
feltárására, megismerésére, feltérképezésére szolgált. Ekkor Üzent Istv&v-zaoæboly héven 
szerepel a meglátogatottak között. 1957-ben Schönvinszky Lásaló a Bükk hegység barlang» 
jairól szóló cikkében rövid ismertetést közöl a zsombolyról. E széria a üzent István- 
zsomboly Lillafüred fölött a Szent István-lópa /591 m/ keletre nézd szintjében található. 
Mintegy 56 m mélyre nyúlik le. /?/ Az első hengeres, kürtő megtörve egy másik kürtővel, 
illetve az alsó részein még több eltömődött kürtőbe kapcsolódik. Kuehta Gyula: Ismerjük 
meg a barlangokat cimü könyvében /Miskolc, 1958./ 4o m-ig említi meg az István-gaembolyt.
Az 1959-es MKBT évkönyvben mint István-zsomboly szerepel, röviden ismertetik a Bükk ne
vezetesebb barlangjai között 4o m-es mélységgel. 1958-tól Gyenge Lajos és hVTK csoport 
dolgozott a barlangban. Az 1964 első félévi MKBT jelentésben írtak szerint a Tökgyaiu 
melletti hasadékban 14 m mélyen dolgoztak és erős huzatot éreztek. L97o-tŐl az NME ÏDK 
Karszthidrológiai Szakcsoport végzett feltáró irányú munkálatokat a zsombolyban. 1971- 
ben sikerült bejutni a Tökgyalun keresztül a Nagyterembe. 1971. áprilisában a barlang a 
Király Lajos nevet kapta. A barlang jelenleg is a csoport kutatási területe közé tarto
zik.
felszíni domborzati viszonyok
A barlangkörnyék jelenlegi felszínének kialakulása a középső miocén vulkáni szakaszától 
kezdődik /helvét/. A hegység közepe ekkor már végleg szárazulattá vált, a felad piiocén- 
ben már lapos alaphegység lehetett. A jelenlegi karsztformák nem idősebbek a pleiszto
cénnél. A Szinva völgyében 5 szinten helyezkednek el a forrásbarlangok, esek a pleiszto
cén eróziós barlangszinteknek felelnek meg. A Király, a legfelső legöregebb szintet je
lenti, vagy még ennél is idősebb lehet. A barlang környékén a fedett óa fedetlen karszt 
képződményei egyaránt megtalálhatók, előzőhöz a legömbölyített tarajok, kerekre oldott 
kőzettörmelékek, Utóbbihoz az atfflOSZftrilliók hatásának kitett gerincek oldása, pusztuld-
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sa, a jelentős lejtőtörmelék képződés tartozik. A barlang környékén aktiv vízfolyás 
nincs, űe a csekély mélység ellenére minimális csöpögés állandóan tapasztalható a te
remben.
Felszini földtani kép
A barlang felső anizuazi mészkőben keletkezett. Ez fehér, világosszürke 15-4o cm pados 
kőzet. A ladini rétegek felé átmenetben a kőzet fehér- szürke sávossá válik, amit a do
lomit megjelenése okoz, ez a barlangban is megfigyelhető. A mészkősávot délről ladini a- 
gyagpala, tüzkőgumós mészkő majd porfirit, északról teljes hosszban középső anizuazi por- 
firit határolja. Ez a porfirit igen változatos kifejlődésü és szinü. A mészkő és porfi
rit határán kontakt zóna sehol sem található. A domborzat itt bizonyos mértékig követi a 
kőzetváltozást, mig a mészkő a hzinva völgy mindkét oldalán gerincet alkot, a könnyen 
málló agyagpala kisebb völgyet hoz létre szintén mindkét oldalon.
A barlang bejárása
A barlangba a felszínről közvetlenül nyíló 14 m-es aknán ereszkedhetünk le, amely lefelé 
е£Угб szélesedik. Az akna egy bivakhelynek is használható széles párkányra érkezik, 
majd ferdén folytatódik tovább 6 m hosszan, és egy terembe jut, melybe létrán lehet le
menni. Ebből a teremből nyílik a másik kijárat is. Ebben a teremben valamikor bontás 
volt, azonban ez már teljesen eltömődött kőzettörmelékkel. A terem aljától 2 m magasan 
nyílik a további űt, a Szőlőlyuk, amely 2,3 m ferde mászás után, egy kb. 8 m mély kör
szelvényű aknába érkezik, amin leereszkedhetünk, de le is mászhatunk a falon. Az akna 
alján kétfelé mehetünk, az egyik űt az un. régi bontásba vezet, a másik egy kb. 2 m-es 
leíelé mászás után ér el a Tökgyaluhoz, ami a barlang legnehezebb része* Egy kis falét
ra segítségével préseljük be magunkat a felfelé tartó járatba, ahol aztán kijutunk a 
Nagyterem tetejére és kb. 13 m ereszkedés után a terembe. A terem 2o m hosszú, két rész
ből áll. A teremből tovább haladva jobbra nyílik a Kapu, melyen át egy hosszú ferdén fel
fele tartó terembe érünk, amelynek a végén a Vietnámi bontás zárja a barlangot. A terem 
elején - eredetileg 2 m magasan, ma mar egy szintben a terem aljával - a Kútba juthatunk, 
ami egy kb. 3 m mély körszelvényű függőleges járat, az alján a Vietnámi haladásával el
lentétes irányú bontás van mintegy lo m hosszúságban 50° lejtéssel.
A barlangban található kőzetek, képződmények
A barlang egyes szakaszai eltérő cseppkövesedésüek, és ezt elsősorban az anyakőzet ás
ványos összetétele és kristályosodási foka befolyásolja. A pontos behatárolás még hátra 
van, de igy is több szakasz figyelhető meg.
1. szakasz
A bejárati aknák tartoznak ide a Ezőlőlyuk kezdeti szűkületéig. A kőzet világosszürke, 
homogín felépítésű, apró repedésekkel tarkított, amely csak a széttörés után látható.
15~3o cm pados, a felszín szálkózet felülete vöröses bevonatú, ezt a limonit kiválása 0- 
kozzn. Törése sima. Erre a szakaszra az erős borsókövesedés jellemző, egy helyen igen 
szép rózsaszín cseppkőbevonat látható, valamint az első akna felénél egy elcseppkövese- 
dett jarat latszik. A második aknában a falat caeppkűbevonat borítja, majd a teremben 
egy-két álló cseppkő is előfordul.
2. szakasz
A harmadik akna tartozik ide, feltűnően sok és változatos képződménnyel az akna falét 
teljesen beborítja, szabad felület nincs is. Különböző cseppkőfodrok, álló cseppkövek, 
leplek és lefolyások tarkítják.
3. вгакааг
A kuszoda tartozik ide, a névadó cseppkő kivételével feltűnő cseppkőképzodmény nincs.
4. szakasz
A Nagyterem első szakasza tartozik ide. A kőzet hófehér jói kristályosodott, sima törésű



197 ~

mészkő. A terem igen cseppkövéé, cseppkőfodrok, függőleges és megdőlt álló cseppkövek, 
hófehér cseppkőbevonatok, leplek és lefolyások találhatók itt. A jelenlegi cseppkőkép
ződés kicsi, gyakoribb a cseppkő pusztulása.
5. szakasz
A Nagyterem 2. szakasza és a következő terem Kúttal szemközti oldala tartozik ide. A kő
zet hasonló az első szakaszéhoz. üseppköve3edés szempontjából 2 részre bontható, a Kapu 
a választóvonal. A Kapun túl főleg cseppkőbekérgezések egy-két helyen cseppkőfolyás és 
a Vietnámi bontás felé egy-két nagyobb cseppkő található. A Kapu előtti rész pedig a 
Nagyterem cseppkőképződményeihez hasonló. A szálkőzet felszine mallott, könnyen kaparha
tó.
6. szakasz
A Kút oldala tartozik ide. A kőzet világosszürke, sötétszürke sávozású, felszine mállott 
törése a sávokra merőlegesen egyenetlen. Cseppkőképződés nincs. A falon repedések sürü 
szövevénye látszik közel egymásra merőlegesen. Röntgendiffrakciós felvétel készült a fel 
szinről a terem tetejéről, a Kút oldali falról, a Kúttal szembeni falról származó kőzet
ből, valamint egy a teremből kiásott cseppkődarabból. Látható a Kúttal szembeni és a 
felszini minta hasonlatossága, jellemző a kiugró kalcitcsúcs, ami a kőzet jó kristályo
sodását mutatja. A kalcit-minta kiugró csúcsa az idegen anyagtól mentes kristályosodást 
mutatja'mintegy összehasonlítható anyagnak fogható fel. A terem tetejéről származó minta 
bár szemmel láthatóan jól cseppkövesedik, kevesebb kikristályosodott kalcitot tartalmaz 
mint az előbbiek, a többi része röntgenamorf kalcitból áll. Ez okozhatja az igen jó ol
dódási képességét, ami az igen jő cseppkőképződésben nyilvánul meg. А К oldali minta 
sévosságát a mintegy 2o % dolomit okozza. A felső anizuszi képződmények felső határán 
gyakori az eldolomitosodás. Ez okozza a cseppkőhiányt a falon. Érdekes képződményt ta
láltunk a Vietnámi bontás bejáratánál. Ez egy kb. 15 cm magas héjas szerekezetü mállott 
cseppkő volt, ami kb. 2 cm vastag héjakra esett szét. A héjak közti agyagos kitöltés i~ 
gén rég szétesett cseppkőre utal. A képződmény alsó harmada ököl nagyságú összecementált 
törmelék, amiben több kvarcdarab és néhány benőtt kalcittü kiséretében 1,5 cm nagyságú 
porfirit darab volt beágyazva. Valószinü, hogy az eredeti agyagos kötőanyagú hordalékot 
a feléje képződött cseppkő védte meg a széthordástó.l, és a cseppkőképződés első szaka
szában itatódott át meszes kötőanyaggal.
A barlang tektonikája
A mérésekből szerkesztett dőlésirány-dőlésszög diagramm alapján a barlangban két, egy
másra merőleges törésrendszer mutatható ki. A diagramm izovonalai 2 %-оз beosztással ké
szültek. A 12 %-nál nagyobb értékek a jobb láthatóság kedvéért nem lettek berajzolva, 
ezt a területet jelöli a diagramm fekete része. Kint látható, legjellemzőbb a 75 %-nál 
meredekebb dőlésű KNy-i csapású rendszer, itt 12 Й-nál nagyobb pontsürüség található.
A Vietnámi bontás és a Kút bontása jól illeszkedik ebbe a rendszerbe. A belső terem nyu
gati végéből kiindulva nagy töréses elmozdulás követhető végig a dolomitos mészkő hatá
rán 352/74 fokban, ez jól illeszkedik a déli sűrűsödéshez. Ez a vető okozta a terem kia
lakulását, ami két úton mehetett végbe:
a. / a dolomitos kőzettömeg nagy tektonikus elmozdulás révén jutott a jelenlegi helyze
tébe, a terem vetőzóna mentén alakult ki, eróziós és oldódási hatások nyomán; ez magya
rázza az éles kőzethatárt, valamint a terem irányát és jellegzetes szelvényét.
b. / nagy tektonikus elmozdulás nem volt, csak a litoklázis rendszer repesztette szét a 
kőzethatár közelében a kőzetet és főleg mállás eredményeként keletkezett a járat.
Az első feltevés valószínűbb a járatalak, kőzetfelületi karcok és agyagok vizsgálata a- 
lapján. A másik rendszer É^D esapásű szintén 75 foknál meredekebb dőlésű az előzőre me
rőleges elhelyezkedésű. A barlang járatai e két rendszerhez kötötten jelentkeznek.
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A barlang faunája
A barlang Nagytermében jelentős mennyiségű csont- és csigamaradvány található. Feltűnő
en sok csigaház hordódott össze a terem hágcsó alatti beugrójában, valamint csonttemető 
található a terem közepe táján egy oldaljáratban. A teremben ásott kutatóárok az üledék 
felső 2o-3o cm-ében is meghatározásra alkalmas csontokat tárt fel. Dr Kordos László kö- 
lése szerint a csontok és a csigák kora nem határozható meg egyértelműen. Az biztos, 
hogy felsőpleisztocénnél nem idősebb denevérekről, csigákról és rágcsálókról van szó, 
melyek életkörülményei a maihoz hasonló éghajlatot feltételez. Jelenleg is lakják a bar
langot denevérek, erről tanúskodnak azok a guánóhalmok, amik a Nagyterem első bejáróit 
fogadták.
A barlangi üledékek vizsgálata
Üledékmintavétel történt a Nagyteremben ásott kutatóárokból, a Kútból valamint a Vietná
mi bontásból. A Nagyterem üledékvastagsága nem megállapítható, mert igen törmelékes az 
agyag, fúrni, vagy szondázni igen nehézkes. A Nagyteremben a kutatóárok és fúrás segít
ségével három egymásra települt réteget sikerült elkülöníteni. Ezek az üledékek:
a. / a felső 22 cm vastag réteg. Világosbarna, mészkő- és cseppkőtörmelékes - méretük 1-2 
cm-tői 3o cm-ig - sok csontmaradvány található benne. A felszínen csigamaradványok gyűl
tek össze, /11-еэ minta/.
b. / Barnásvörös, homokos tapintású 8 cm vastag réteg. Ősmaradványok nem találhatók benne.

Vízben könnyen szétesik, kevésbé agyagos mint az előző. /12. minta/
c. / Ezürkésbarna összeálló, 58 cm vastag réteg. Az aprólékosabb vizsgálatok valószínűleg

több rétegre is feloszthatják. Szabadszemmel ősmaradványok nem láthatók benne. /13- 
аз minta/

A kutatóárok a terem legmélyebb pontján került kiásásra a hágcsó alatt. A kút bontásából 
származó minta /14-ез/ sárgásbarna, törhető /mintha kiszáradóban lévő agyag lenne/, néhol 
vöröses foltokkal tarkított /limonitosodás eredményeként/.
A Vietnami bontás anyaga /15*>ös minta/ vörösesbarna egy-két cm mészkőtörmelékes, kisebb 
agyagpala, porfirit, kvarc és kvarcit darabkák a o-5 cm nagyságot is elérheti. Megjele
nésében hasonlít a terem középső rétegére. A Kőhn-féle szemnagyság elemzés alapján a Kút 
anyagát valamint a terem alsó és felső rétegét iszapnak, a Vietnámi bontás anyagát és a 
terem középső rétegét homokos iszapnak nevezhetjük. Nagy hasonlóság mutatkozik a 12-es 
és a 15-ös, valamint a 11-es és a 13-as és a 14-es görbék között. Ez a hasonlóság az a- 
zonos körülmények között történt leülepedés miatt van. A 12—es és a 15—ös minta iszapo— 
lási maradákát nézve bennük uralkodóan kvarcszemek, kisebb százalékban limonit, kaiéit, 
sgyagpala és porfirit törmelék, valamint csekély mennyiségű nehézásvány /fajsúly nagyobb 
2.7/ található. Az öt mintaröntgen diffrakciós felvétele alapján a kvarc mindegyik min
tában kb. 4o-5o %, kiugró csak a 12-es minta, ahol 6o % fölötti mennyiségű. Az agyagás- 
Voi. mindegyik mintában csak illit, mennyisége mintegy 4o-45 % /12-es mintánál kevesebb/, 
ebből mintegy 35-4o % röntgenamorf illit, vagyis olyan amelynek rétegrácsa nem teljesen 
felépített. Ennek az oka az lehet, hogy éppen átalakulóban van . Csekély mennyiségű klo- 
rit található a terem alsó rétege kivételével mindegyik mintában. A Kút és a terem alsó 
rétege kalcitot nem tartalmaz. Egyedül a Kút anyagában található földpát, ez némileg kü- 
lön-állásat jelöli, nem párhuzamositható egyik üledékkel sem. A derivatográfiás vizsgá
latok is megerősítették a minták illit tartalmát és a terem alsó és felső rétegének ősma
radvány tartalmát. A 12-es minta csekély sulyveszteségi görbéje megerősítette a nagy 
kvarctartalmat és a kis illit tartalmat. A minták vizsgálata alapján az alábbi következ
tetés vonható le:
1./ a barlang üledékei legalább két nedves meleg és egy hideg éghajlati ciklus alatt ke

letkeztek
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2./ a Vietnámi bontás kitöltése és a terem középső rétege egy időben keletkezett. A Vi
etnámi járaton bejutó viz rakta le a teremben a finomabb kvarcszemcséjü vörös üledé
ket. A durvább szemek a járatban maradtak, elkezdték eltömni azt, és az eltömődési 
folyamat a melegebb szakaszban ért véget.

5./ A Kút anyagának és a terem alsó rétegének mészkőtörmeléke az idők folyamán kioldó
dott.

4. / az illit a mészkő oldhatatlan maradéka, a kvarc a porfirit és az agyagpala törmelékek
a környező agyagpalából és porfiritből származnak.

5. / a Kút agyagkitöltése a leirások szerint a felső másfél méteren vöröses-barnás szinű
volt, majd ezután ment ét a jelenlegibe. Mivel ebből minta nem állt rendelkezésre, 
igy csak feltételezhető, hogy a Kút mér üledékkel feltöltött járat volt a hideg idő
szak előtt is, és erre ülepedett a Vietnámin bejutó anyag.

/Veres Lajos/

Derivatográfiás mérések adatai Melléklet

Bemért anyag:
1 skálaosztás: 
Érzékenység:
Tégely:
A tégely a mérés alatt

1 S
20 °G /Т/ ill. 2 mg /TG/ 
l/lo /DTA/ ill. 1/5 /DTG/ 
platina

kvarcpohárral fedett volt.

M I N T A S Z Á M

A folyamat: 11 12 15 14 15
-jellege endoterm endoterm endoterm endoterm endoterm
-határai 6o-2oo 6o-57o bo-252 6o-55o 60-580
-DTA max. ill. min. /°С/ 16o 154 158 158 166
-súlyvesztesége /mg/ 45,6

exoterm
2oo-46o
564
52

28 44 .
exoterm
252-480
54o
14

55,4 72

endoterm endoterm endoterm endoterm endoterm
48o-68o 57o-Slo 480-800 550-795 5bo-68o
548 540/560/ 54o/558/ 54o 549
24 2o 25 44,8 4o
endoterm endoterm endoterm endoterm endoterm
680-855 Slo-868 800-860 795-860 680-8I0
814 85o 85o 858 79o
56 0,6 8 1 28
exoterm exoterm exoterm exoterm exoterm
855-890 868-918 ö6o-91o 8 6 0 -9 15 81o-94o
обо 889 880 680 800

összes súlyveszteség
2 0,6 1,6 0,6 0,6

1.59,6 mg .49,2 mg 9o,6 mg 79.8 mg 146 mg
A’elfütési i.ő.nérséklet lo74 °C lo59 °C lo65 °C I0I8 °G lo27 °C



A Teknősi Fekete-barlang geológiai felépítése ás genetikája
1. Összefoglalás
л Teknősi Fekete-barlang a Bükk-hegység EK-i peremén nyilik, a Teknősi-völgy D-i végé
ben. A terület geológiai felépítésére vonatkozó adatok hiányosak. A Garadna-völgybői D 
felé felfutó meredek falú völgy szerkezeti elemként való fellépése folytán nehézzé teszi 
a területen húzódó perm-triász határ kijelölését. A Fekete-barlang helyzeténél fogva ki
váló megfigyelési lehetőséget ad mindezeknek a vitás kérdéseknek tisztázására. Az inak
tiv víznyelőként működő 153 m mély barlang természetes mélyfúrásként kezelhető, mely mé
reteinél fogva lehetőséget nyújt igen részletes geológiai, hidrogeológiai, szerkezet
földtani vizsgálatokra. Ezek a vizsgálatok nagy mértékben hozzájárulhatnak a Bükk-hegy
ség egy kis részletének jobb megismeréséhez. Dolgozatomban a barlangban és környékén 
végzett vizsgálataimat szeretném röviden ismertetni.
2. A Teknősi Fekete-barlang, s környékének általános jellemzése
2.1. A rendszer feltárásának körülményei
A Teknősi Fekete-barlangot a Nehézipari Műszaki Egyetem TDK Karszthidrológiai Gzakcso- 
portja tárta fel 1975* őszén. Egy inaktiv viznyelő megbontásával, három hónapi munkával 
jutottunk be a rendszerbe. A barlang a Bükk-plató ÉK-i peremén, a Tekenősi-völgy D-i vé
gében, egy patak-meder kizáródási pontjában lox4 m-es dolinába nyilik.
1975 nyarán, egyik terepbejárásom alkalmával figyeltem fel a patakmeder különös, hirte
len végződésére, és az akkor éppen száraz vizfolyás végében lévő friss beszakadásra. Tan
év kezdetével felhivtam a csoport többi tagjának a figyelmét erre a biztató bontási le
hetőségre. Az őssi esőzések alkalmával megfigyeltük, hogy a patak nem töbörben nyelődik 
el, a beszakadás helyén, hanem a völgyben feljebb, mintegy lo méterrel feljebb. A dolina 
alján lévő beszakadást megbontva igen sok agyagot, földet termeltünk ki a hatalmas dolo
mitdarabok közül. A rendszerbe bejutva még három helyen kellett bontást végeznünk, amig 
elértük a jelenlegi végpontot. Mindjárt a bejárati akna alján, az Űrkő nevű hatalmas be
ékelődött dolomitdarab állta utunkat. ii*ivel eltávolitani akkor még nem tudtuk, igy egy 
igen szűk és veszélyes rést bontottunk a közel fél méteres kilengéssel mozgó hatalmas 
szikla alatt. Ma már biztonságosan leereszkedhetünk az itt beépitett hágcsón, mert sike
rült a követ helyéről kimozdítva ledobnunk a mélybe. A második bontás a Nagyakna alján 
található. Az elfolyó viz útját követtük. Egy szűk repedésből jól osztályozott dolomit- 
porfirit törmeléket kitermelve jutottunk be a Ramses-terembe. Ezt a rövid /mindössze 3 m/ 
járatot a bontásban talnlt béka tetemről Békás-szorosnak neveztük el. A harmadik bontás
ra az első szifonnál került sor. Itt'egy nap alatt sikerült átjutni, mivel a viz által 
behordott törmelék igen laza és jól rétegzett volt. Végül is a bejárati akna kibontásá
tól eltekintve, három leszállást használtunk el a jelenleg ismert járatszakasz teljes 
feltárásura. A bejárati aknát helyszűke miatt nem tudtuk kiácsolni, számítottunk arra, 
hogy a tavasz hóolvadáskor lezúduló hatalmas vizmennyiség a dolomitdarabok közül ki fog
ja mosni a megbolygatott humuszt és agyagot, járhatatlanná téve igy a bejáratot. így is 
történt, 19 !é> tavaszán beomlott a szűk nyilás. A barlang térképezése már ekkor részben ké
szen volt, igy tudtuk, hogy a bejárati /18 m mély/ akna teteje a töbör északi oldalán ki
magasló szálkő alatt található. Az új bejáratot itt kezdtük el kibontani, «»aga az igy ki
bontott új bejurat 6 m mély, utána egy szűk részen átbújva jutunk be az aknába. Mivel ez 
a bejárat sem biztonságos kellő mértékben, terveinkben szerepel egy függőakna kihajtása a 
felszínről az első akna lótejére, és a bejárat vasbeton vázszerkezettel és páncéllemez 
ajtóval való lezurusa. л barlang lezárásának műszaki tervét már elkészítették, megfelelő 
példányait eljuttattuk az illetékesekhez. 1979« évi nyári táborunkon tervezzük a körül
ményeknek megfelelő, biztonságos bejárati akna kialakítását.
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2.2 A barlang rövid leírása
A töbörből kiácsolt bejárati szakaszon kell leereszkedni, iaajd néhány, mindössze 8 m 
hosszú, szűkület következik. Az utolsó résen átbújva rá tudunk állni az első aknába be
épített hágcsó tetejére. Ez az akna 18 m mély, a hágcsó leér az aljára. Innen tovább ha
ladva, magas, széles hasadékon megyünk tovább, ennek alját különböző nagyságú dolomit- 
és a felszínről behordott porfirit-darabok boritják. Az Ürkő nevű szűkület után követke
zik egy 13 m hosszú kötéllétra, majd egy kiszélesedő repedésen végig menve elérkezünk a 
Nagyaknához. Ez az akna 22 m mély és több mint lo m átmérőjű. Itt szintén hágcsón lehet 
leereszkedni. Az akna alján a Békás-szoros elnevezésű kuszodán átbújva jutunk be a fiam-
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ses-terembe. A terem közepén lévő mintegy egy km -es kődarab a felszin alatt 67 m mélyen 
van. A fiamses-teremből két úton haladhatunk tovább, az egyik DK felé, a másik a repedé
sen К felé halad. Ha a teremben haladunk az omláson felfelé /DK felé/, akkor' a hatalmas 
kődarabok között átbújva bejutunk az Omlásos-terembe. Ez a terem a későbbiek folyamán 
még nagy jelentőséggel bir a geológiai leirásban. Maga a terem egy hatalmas omlásból áll, 
az omladék anyaga dolomit, és porfirit törmelék. Ha a fiamses-teremből a másik irányba 
megyünk, akkor egy magas repedésbe jutunk, melyen felfelé menve szintén az Omlásos-terem
be jutunk. A barlang további részébe vezető járatrendszer szintén ebből a ha3adékból 
nyilik. Mielőtt felérnénk az Omlásos-terembe, balra /ÉK-ге/ nyilik egy ovális kereszt
metszetű szűk járat, az un. Könyöklő. Ezen a járaton végig kúszva bejutunk a barlang tu
lajdonképpeni főágéba. Ez egy o,5-l m széles, 8-lo m magas korrodált falú repedés. Egé
szen az Ember-teremig közel vízszintesen haladunk, hiszen mindössze 5 m mélység különb
séget kell leküzdeni. Az Ember-terem meredek falán lemászva, ismét egy törmelék halomba 
jutunk, melyen átbújva elérkezünk a barlang kritikus pontjához, a Kolmogorov-próba nevű 
szűk repedéshez. A Kolmogorov-próba után érjük el a Ferde-termet, majd innen egy közeli 
kör alakú járatban /a Csőjáratban/ haladunk tovább az Elemér-hágcsós-terem felé. Már 14o 
m mélyen vagyunk. Itt egy rövid hágcsón leereszkedve hamarosan elérjük az első szifont. 
Ezt a szifont 1977 Ó3zén bontottuk át, de a nehezen depózható törmeléket a viz vissza
hordja, igy időnként újra és újra ki kell tisztitanunk. Most már csak egy 8o m hosszú 
járat következik, és elérjük a jelenlegi végpontnál a második szifont. A szifonban jól 
átmosott törmelék található, könnyen bontható. Itt eddig még nem sikerült átjutnunk. A 
barlang jelenlegi mélysége 152,8 m, hossza megközelíti az 1 km-t. 1978-ban több új jára
tot is találtunk, ezek becsült összhossza közel 5oo m, térképezésük folyamatban van.
2.3 A barlang környezetének geológiai felépítése
A területen eddig csak Balogh Kálmán'végzett részletes kutatást, néhány kisebb jelentő
ségű lokális felméréstől eltekintve. A Balogh Kálmán által szerkesztett geológiai térkép 
erre a területre vonatkozó réozét saját bejárások alapján pontositottuk. A vizsgált terü
let a Jávorkúti müút- Alsó-Sebesi- völgy-Garanda-völgy-dolomit bánya közötti rész. A te
rületen délről alsó- és középső-triász képződmények helyezkednek el. A jellemző kőzetek: 
mészkő, dolomit, eruptivumok. A Teknősi-völgy vonalától H-ra keskeny sávban alsó-triász 
összlet húzódik, majd tovább haladva észak felé átérünk a felső-perm sötétszürke mészkő
be. Maga a völgy egy olyan tektonikus vonal mentén alakult ki, amely magába foglalja azt 
a feltolódásos zónát, mely mentén az alsó-triász és felső-perm képződmények a Bükk fő 
szerkezeti tengelyét alkotó enyhe ivelésü boltozatra nyomultak. /Balogh Kálmán elméletét 
a barlangban történt felfedezések, mérések is igazolták./
3. A barlangban végzett vizsgálatok ereamén.yeinek ismertetése
3.1. Geológiai felépítés
A barlang egész akna-rendszere /a bejárattól a fiamses-teremig/ sötétszürke, kalciteres 
dolomitban képzőuütt. Az ebből a részből hozott kőzetminta komplexometriás vizsgálati e- 
redménye:
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CaCOj 52,43 %
MgCQ^ 44,94 %
savban oldhatatlan maradék 1,64 %
A használatos - Bárdossy-féle - nomenklatura szerint ez az összetétel egyértelműen dolo
mitot határoz meg. A vizsgálatok az NME Áaványkőzettani Tanszékén végezték el 1975 de
cemberében. A barlang erről az öszletről kapta a nevét. /Fekete-barlang/ Ugyanez az ősz
iét található a Ramses-teremből a Kolmogorov-proba alatti un. Perec-ág D-i végéig. Innen 
tovább- haladva barnás, helyenként világosszürke sávokkal tarkitott vékonypados mészkőöaz- 
letben haladunk. Erre a mészkőre jellemző a tömött, mikrokristályos szövet, ellentétben 
a dolomit /a legújabb nomenklatura szerint a Hámori Dolomit Formációhoz tartozik/ sejtes 
kalciterekkel orientálatlanul beszőtt, erősen töredezett anyagával. A barlang ezen sza
kaszában már kronosztratigráfiailag új egységben járunk. A dolomitot alsó-antzusinak ir
ta le Balogh Kálmán, de ezek /a mészkő/ az őszietek már egyértelműen az alsó-triászba, 
ezen belül is a kampili alemeletbe sorolhatók felszini korrelációk alapján. Ezeket a 
vizsgálatokat az Alsó-üebesi-völgyben végzett utaim során készítettem. Földalatti utun
kon tovább haladva mélyebb részek felé, a Ferde-terem előtt már elérünk egy vékonypados, 
helyenként már lemezesnek is mondható barnás-szürke mészkő öszletet. Itt több helyen ész
lelhető erősen muszkovitos agyagpala közbetelepülések. Ezek a betelepülések nem érik el 
a lo cm-es vastagságot, helyenként a befoglaló mészkőöezlettel együtt erősen gyűrtek. Az 
ilyen jellegű ősziét mindössze 2o-25 m hosszan követhető a járatok falán. A Ferde-termet 
követő Cső-járat világosszürke, kevés kalcit érrel rendezetlenül átszőtt, tömött, jó 
kristályos mészkőben képződött. Ez a mészkőöszlet egészen az első szifonig nyomozható, 
utána fokozatos átmenetet észlelünk a sötétebb szürke felső-perm mészkőbe. A barlang je
lenleg ismert szakasza végig ebben a kőzetben halad. A járatrendszer eddigi leirásában 
csak a karbonátokkal foglalkoztam, most a barlangban több helyen is előforduló anizusi 
eruptivumokról pár szót. A rendszerben porfirit /Szent István-hegyi Porfirit Formáció/ 
nemcsak törmelékben, de szálban is áll. Az Omlásos-teremben található legszebb feltárá
sában a középső-anizusi porfirit. Itt egy 2o m hosszú, 4-8 m magas vetősikot mértünk ki, 
mely a szálban álló eruptivumon volt észlelhető, kért adatok: 3o5/25°; 3o7/28°; 3o6/26°.
A terem talpát boritó igen változatos nagyságú /о,3-15 m-es darabok/ törmelék között 
szintén megtalálható volt a porfirit. Szine barnásvörös, helyenként zöldes foltokkal.
Ezt az öszletet - Dalogh Kálmán szerint - egy szórt tufa ősziét veszi körül, melybe ez a 
vöröses lávaárnak tekinthető - lávatest települt. Az emlipett Omlásos-teremben a kisérő 
tuíákat nem találtuk meg, ami minden bizonnyal az időnkénti erős vizfolyás, és a terület 
erős feldarabolódásának következménye. A mélység felé haladva még két helyen találkozunk 
eruptivumokkal, először az Ember-teremből a Kolmogrov-próbá alá vezető un. Kerülő-járat
ban. Az itt található összlet zöldes tónusú, az előbb tárgyalt lávaár kisérőjeként je
lentkező tuíás réteghez tartozik. Egészen vékony lemezes, bontott szerkezetű. Erős meta
morfózis figyelhető meg ezeken a kőzeteken. Egészen vékony /о,1-1 mm-es/ lemezeket alkot, 
bár tömegesen fordul elő. A következő hely ahol szálban található az eruptivum, az Ele- 
mér-hagcsós-terem keleti fala. A kőzet felülete itt sötétbarna, törésén zöldes árnyalat
tal. Réteglapon mért adatok: 326/55°; 324/60°; 326/63°. Ez az ősziét szintén erősen tu
fas szerkezetű, metamorfizát. A befoglaló mészkőöszletben több helyen vékony /Imm-tól 
2 cm-ig/ tufás betelepülések észlelhetők. A tengeralatti, illetve tengeri vulkáni műkö
dés egyik bizonyitéka, a mészkőöszlet elszineződése, barnás, helyenként vöröses tónusa.
Az egyidejű tufa szórás és szedimentáció eredményeként a mésziszapba hulló kolloidális 
méretű tufa anyag okozhatta ezt az elszíneződést. /Balogh Kálmán/ Ezt a jelenséget 
Balogh Kálmán a vadászvölgyi út nyugati oldaláról Írja le, ahol is a tufa többszörös ré-
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teg váltakozással megy át a fedő /£első-anizusi/ mészkűöszletbe. Ez a réteg átmenet az 
eruptiv ősziét fedőjeként tekinthető. Л barlangban leirt tufas ősziét a befoglaló mész
kő kronosztratigráfiai helyzete szerint egyértelműen a feküt kell, hogy megadja. Mivel 
már említettem, hogy a járatrendszer ezen szakaszában már a kampili-szeizi öszletben já
runk, igen közel a felső-perm határhoz, igy az itt található szingenetikus mészkő-porfi- 
rittufa képződmény nem egyeztethető a fentebb leirt fedő-tufákkal.
3.2. A barlang hidrogeológiája
A rendszer vízgyűjtő területe a Tekenősi-völgy felső / Ш у -i/ végétől délre, a Tekenősi- 
rét területére és a környező domboldalakra korlátozódik. Nagyléptékű térképlapon lemérve 
mindössze o,6 km -t tett ki. A területre hulló évi csapadékmennyiség 7-8oo mm, a téli 
hótakaró átlagos vastagsága 80 cm. így a területen közlekedő éves vizmennyiség közel 
Зо.ооо cm5, ebből a barlangba lefolyik kb. 2o.ooo m5, A területen három időszakos forrás 
ered a porfirit - dolomit határon. Egyik a lekenősi-völgy keleti oldalán, másik kettő a 
nyugatin. A források összhozama nem haladja meg a loo 1/p-t. Az igy eredő viznek csak 
mintegy 7o %-a éri el a barlang bejáratát, a fennmaradó 3o % útközben elszivárog. A for
rások csak télen, tavasszal, kora nyáron működnek, tehát mindössze az év négy hónapjában, 
és ekkoy is nagyon ingadozó hozammal. A nagyobb relief energiájú helyekről lefolyó csa
padékvíz csak időlegesen növeli a rendszerbe jutó vizmennyiségét. Általában nem észlel
hető jelentősebb vizbefolyás a bejárati aknán, de nagy esőzéskor már mértünk 35o-4oo 
1/perces hozamot is. Ilyenkor természetesen életveszélyes a barlangban tartózkodni. Víz
földtani szempontból két — jól elkülöníthető — részre lehet tagolni a barlangot. Egy 
felső — időszakosan aktiv - és egy alsó-aktiv — szakaszra, A felső szakaszban a meteoro
lógiai viszonyoktól függően folyást, illetve az év nagyobb szakaszában csak helyenkénti 
- kismértékű - folyást, vagy áltolánosabban caepegést észlelünk a járatok falán. A fel
színről ebbe a részbe jutó viz a bejárati három aknán akadálytalanul lefolyva a fíamses- 
teremben szivárog el. A terem aljét fél méter vastagon boritja agyag, ebben mély árkot 
vágva, vékony repedésekben tűnik el. A terembe délkelet felől /az Omlásos-terem felől/ 
is folyik viz. Az Omlásos-terem felett a felszínen egy töbör található, melybe D felől 
egy kisebb patakmeder vezet. Tulajdonképpen egy időszakos víznyelőnek tekinthető. Mivel 
a terem teteje a felszinhez igen közel van /8 m-re/, itt gyakran találkozhatunk földes
agyagos bemosódással, helyenként apró levelekkel, ág darabokkal. A Ramses-teremben hó
olvadás után, közel 2 m magasan meg szokott állni a viz, amit a terem falán, körben i- 
lyen magasságig lerakódott levelek, ágak bizonyítanak. Valószinüleg az Omlásos-teremből 
jövő viz hordhatja be ebbe a terembe a növényi töredékeket, mert a bejárati aknarendszer
ben sehol-semmilyen magasságban, beszögellésben- nem találtunk ilyeneket. Az, hogy a te
remben megállhat a viz, annak a bizonyitéka, hogy innen továbbfolyva csak kis mennyiség
ben tud elszivárogni, a barlang mélyebb részéhez vezető járatrendszer kezdeti szakasza 
magasabban van a Ramses-terem aljánál, és mivel alig lejt az Ember-teremig, igy természe
tes, hogy a Ramses-terembői elfolyó vízzel először az Ember-terem előtt találkozunk újra. 
Ez a találkozási hely már 74 m mélyen van. Az addig csak enyhe lefolyásként, csepegés- 
ként észlelt viz ideérve már összegyűlt, igy itt mér jelentősebb vízfolyással kell szá
molnunk. Találunk itt két kisebb tavat is, inni, karbidlámpát tölteni kiválóan lehet be
lőle. A rendszer másik - aktiv - szakaszát a Kolmogorov-próba alatti un. Perec-ég végé
től számi thatjuk. Itt egymáshoz közel két - o,5 m átmérőjű, de pár méter után járhatat
lanná szűkülő - repedésből - Ny irányból - állandó vízfolyást észlelni. Kettejük össz
hozama legszárazabb időben is meghaladta a 2o 1/p-t. A barlang térképére tekintve elkép
zelhetőnek látszik, hogy a bejárat, illetve a Nagyakna felől folyó viz, ott kis repedé
seken leszivárogva, itt jelenik meg. Ennek ellentmond az a tény, hogy itt akkor is folyik 
a víz, amikor a felsőbb szakaszokon még csepegést sem észleltünk, és a szárazság miatt
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természetesen a felszini források sem működtek. Az előzőek alapján azt lehet valószinü- 
siteni, hogy a Fekete-barlangban folyó patakok egy ideig íeltáratlan nyugat—délnyugati 
irányú rendszerből származnak. kivel a barlang járatainak nagy része magas, hasadékszerü 
szűk, helyenként szinlős repedés, igy ha van is kisebb méretű vízfolyás -?a rendszerben, 
azt általában el lehet kerülni, mert a repedésekben jórészt csak egy-három méter magasan 
lehet kényelmesen közlekedni, a viz viszont az alul sok helyen járhatatlanná szűkülő re
pedésben folyik. A mindenkori teljes vízmennyiséggel először a Cső-járatban találkozunk. 
Innen a jelenlegi végpontig már végig számolni kell az állandó, időnként kellemetlenül 
bő vízfolyással. Az első szifonban a csapadék mértékétől függően álló, vagy szivárgó viz- 
zel találkozunk. Ez a szifon, általában nincs vízzel teljesen feltöltve, szifon jellegét, 
inkább a belehordott nagymennyiségű porfirit-kvarc-dolomit kavics adja.
4. A felszínen és a rendszerben végzett vizsgálatok összefoglalása, genetikai következ
tetések
4.1. Tektonika
Balogh Kálmán szerint a fekenósi-völgy egy feltolódási zóna. A barlang vízszintes vetü
leti térképét a megfelelő méretarányban feltéve a felszini térképre, látható, hogy a 
völgy kizáródási pontja szinte mértani pontossággal az Omlásos-terem területére esik. 
Tektonikus vonulnak tekintve a völgyet, ebben az egyenesben erősen összetöredezett kőze
teket kell találnunk. így is van. A teremben felfedezett monumentális vető tükör /szál
ban álló porfiriten/, és felületén látható vertikális csúszási barázdák, nagymérvű elmoz
dulás bizonyitékái. A vető a terem ÜK-i oldalát alkotja, ettől Ny-ra és E-га a teremben 
hatalmas omlást találunk, melynek anyaga döntő részben dolomit, csak elvétve találunk 
benne porfirit darabokat. Ezek minden valószínűség szerint a teremben csak a vetősiknál 
található porfiritből származnak, mivel igen részletes vizsgálataink során nem találkoz
tunk eddig máshol eruptivuminal ezen a területen. Egyes lehullott darabokon jól felismer
hető vetőtükör egy kis darabja. A vetősik iránya 3o6°, ami igen jól megegyezik a Tekenő- 
si—völgy felső részének csapósával. A barlangban karbonáton mért adutok átlagos értéke; 
31o/ï>o°. A barlangban eruptivumon mért adatok átlagos értéke: 32o/6o°. kivel a vető i- 
rányok óo6/27°-nak vehető, látszik, hogy iránya 5-13° eltéréssel megegyezik a települési 
irányokkal, mig düiéee jóval kisebb azokénál. A barlang térképére tekintve jól látható, 
hogy a járatok fő iránya a várttal - a vető irányával - nem egyezik meg, vele 65°-ot be
záróan északi. /А domináns irány lo°, a másodrendű közel egybeesik a vető csapásával./
A járatrendszer vége felé, az Elemér-hágcsós teremben egy kisebb harántvetővel találko
zunk mészkőben. Ezen a síkon mért adatok: 292/83°; 296/04°; 294/82°. Érmek a síknak a
csapása lo° eltéréssel megegyezik az Omxásos-teremben porfiriten mért vetőtükörrel, de»
jóval meredekebb dőlésű annál.
4.2. Erózió^ korr£ziój_
A barlang hidrogeológiáját tárgyaló részben /hidrogeológiájót tekintve az inaktiv víz
nyelők közé sorolható/ mór felosztottam a rendszert két alapvetően különböző szakaszra. 
Ezek szerint, mivel ebben a fejezetben az előző felosztást indokló vízföldtani tényezők 
közvetlen, illetve közvetett hatását kell figyelembe venni, itt is két részre kell osz
tani a barlangot.
4.2.1 Inaktiv szakasz. Ebben a szakaszban csak időleges, és akkor is változó intenzitású 
vízfolyással találkozunk.A barlang ezen szakasza hirtelen esésű, aknákból, és csak rövid 
szakaszon, vízszintes szakaszból áll* Kövessük nyomon a felszifaen összegyűlt, COg-ben 
üus, nagymennyiségű porfirit hordalékot szállító vizet. A barlangba ember szóméra jórha- 
tatlanul szűk repedéseken jut le. A felszín közeli, a dolina alját alkotó, dolomit tör
melékeken átjutva hordalékának egy részét lerakja, ugyanakkor az előző esőzés alkalmával 
depózott törmelék kisebb hányadát mobilizálja. Az első három aknán akadálytalanul lefoly-
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va először a Nagyakna alján kényszerül hirtelen irányváltásra. Kisebb viz esetén a szint
ben lejjebb levő /mintegy fél méterrel/ szűk repedésen - a Békás-szoroзоп - át íolyik be 
a Ramses-terembe, nagy viz esetén a Békás-szoroson átjutni nem tudó vizmennyiség a Nagy
akna ellentétes oldalán, az un. Pácsi-bontáson folyik el. Az itt eltűnő viz valószínű
leg a Gyilkos-tavi ágon át érkezik be a Ramses-terembe. ikint a Békás-szoros, de még in
kább a Gyilkos-tavi ág felé vezető eltömődött járat hordalékának lerakáséiba kényszerült.
A még mindig benne lévő apróbb szemű hordalék a Ramses-terem álján lévő "agyugszürő" jó
voltából fennakad. Azt mondhatjuk, hogy az ezen az utón tovább folyó viz hordalékától 
megszabadulva csordogál tovább. Az ümláso3-terem felől bejutó viz hordalékát a Könyöklő 
felé vivő hasadékba rakja le, majd kikerülve a Könyöklőt a Ramses-terem szintjénél mé
lyebbre lévő, teljesen elagyagosodott járatban tűnik el.kint már emlitettem, a Könyöklő
től az Ember-teremig aktiv vizfolyással nem találkozunk. Itt csak a falakon lefolyó viz 
korróziós tevékenysége számottevő. A járat-falak igen érdesek, a kőzet-összetételnek, 
keménységnek megfelelően szép korróziós csipkékkel, és egy helyen, egy meszesebb sza
kaszban szép cseppkő lefolyással találkozunk. Végeredményben az inaktiv szakaszban, a 
tektonikailag előkészített kőzet fellazítása, elhordása, a járatfalak, aknafalak kisebb 
mértékű korróziója a szembetűnő. A kőzet felületi oldasátkorlátozza a viz gyors közle
kedése és azt a barlangszakaszt felépitő összlet dolomit mivolta.
4.2.2. Aktiv rész^.
A bejárat felől folyó viz hordalékától, és oldott C02 tartalmától jórészt megszabadulva 
érkezik ide. Ebben a szakaszban /a Perec-ág északi végében/ találkozik az itt befolyó 
patakokkal. Ezek a vízfolyások nagy mennyiségű porfirit darabot, kvarc kavicsot szállí
tanak. /А kvarc kavics a barlangban először itt jelenik meg./ Mivel ez a földalatti 
forrás a dolomitmészkő határon ered, és további utján végig mészkőben halad, igy mint 
a korróziós hatása szembetűnően eltér az inaktiv szakaszban - dolomitban - folyó vizé
től. Az oldódásra hajlamosabb, a hordalék koptatásának kevésbé ellenálló mészkőben foly
va a viz, a falakat egészen simára koptatva, helyenként evorziós kőzet üstöket, folyási 
hullám kagylókat /Cső-járat/ vájva, csordogál tovább. A szállított törmeléket az első 
szifonba rakja le.
4.5. Genetikai következtetések.
Összegezve a különböző járat formáló erőket, arra a következtetésre lehet jutni, hogy ez 
a barlang a többi barlanghoz hasonlóan, elsősorban tektonikus eredetű, de ezen a terüle
ten - a Teknősi-völgyben - a szerkezeti elmozdulások járat alakitó szerepe kiemelkedően 
fontos. A felszíni vizsgálatokból következik, hogy a barlang egy tektonikailag erősen 
preformált területen alakult ki. A járat szakaszok nagyobb részét magéba foglaló alsó- 
anizusi dolomit szerkezeténél és anyagi összetételénél fogva igen rideg kőzet, mely tek?- 
tonikai hatásokra litoklázis rendszerek létrejöttét biztosította. Ebben a dolomitos sza
kaszban a járatok hasadékszerüek, a termek tulajdonképpen hatalmas aknák aljai. /Kivéte
lek: a Ramses-terem, és az Omlásos-terem. Ezek, mivel az elmozdulás epicentrumában, il
letve annak közvetlen közelében találhatók, primer genezisük fellazult szerkezeti elemek 
hiányával, elmozdulásával, leszakadásával magyarázható. /А magas, nagy átmérőjű aknák 
nlját - a termek alját - vastagon borítja a főtéről gravitációs fellazulás folytán le
hullott dolomit törmelék.A Kolmogorov-próbu alatti Perec-ág nevéhez híven labirintus 
szerű. Kialakulását az ezen a területen élesen szembetűnő, dolomit-mészkő határ magya
rázza. A két különböző szerkezetű, felépítésű kőzet egymásra települése, a tektonikus 
hatásoktól függetlenül, olyan feszültségi állapotot eredményezett, mely kisebb hasadékok 
mikrórepedések létrejöttét biztosította. Az ily módon meggyengitett ösuzletet a lokális 
hatások könnyen ere le ti szerkezetére, megváltoztatására késztethették. Az ezután követ
kező járatok teljes egészükben mészkőben haladnak. /Igaz, ez az összlet sem homogén.
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Szerkezetileg is és összetételben is kisebb mérvű változásokat mutat, eltekintve a he
lyenként észlelhető, barlang genetikai szempontból kevésbé jelentős agyagpala, porfiri- 
toid betelepülésektől./ Ebben a részben a járat falak simábbak, korrodáltabbak, helyen
ként szinlősek, a termek már a járatok kiöblösödő részei. A mészkő összletben - függet
lenül annak kronostratigráfiai helyzetétől - haladó járatok kialakulásában a tektonikai 
hatásoknak kevésbé volt domináns szerepe. Végezetül meg lehet állapítani, hogy a fekete- 
barlangot a Tekenősi-völgy vonalában húzódó tektonikus irány mentén feltolódott alsó- 
triászrperm képződmények elmozdulása következtében kialakult törésrendszer hozta létre.
A tektonikusán preformált területen kialakult litoklázis rendszer kibővítésében a hid
rogeológiai tényezők jelentős szerepet játszottak. A két hatótényező a járatokat magába 
foglaló kőzetek anyagi, szerkezeti minősége szerint különböző módon alakította a rend
szert. A dolomitos szakaszban a tektonikus hatás dominált, a meszesebb részeken^ föld
tani hatások mellett jelentős szerep jut a viznek.

/Simon Ernő/

A Szabó József Geológiai Szakközépiskola barlangkutató csoportjának 1978.
évi jelentése

Az évet elméleti előadásokkal kezdtük, a hideg idején beszámoltunk egymásnak az elsőse
gélynyújtásról, Magyarország barlangjairól, különböző barlangok keletkezéséről.Amint az 
időjárás kedvezett, elkezdtük a Keseló-hegyi barlang bejáratának feltérképezését. Erre a 
felszini munkálatra február elején kerülhetett sor. Addig néhány gyakorló túrán vettünk 
részt, melyeket főleg a Keselő-hegyi- és a Vértes László-barlangban bonyolítottunk le. 
Később rátértünk egyik fontos feladatunkra a Keselő-hegyi-barlángban: a Nagyterem tete
jére egy hágcsót építettünk be, mely a közlekedést biztonságossá és valamivel könnyebbé 
tette. Ez a munka rengeteg időt vett igénybe, ugyanis először 2 db kb. 12 cm mély lyu
kat kellett vésni a falba, a szegek rögzítése cementtel történt. Erre a két szegre a- 
kasztottuk a hágcsót. Szükséges volt még egy szeg elhelyezése, hogy a hágcsón mászó 
személyt biztosíthassuk. Időközben véget ért a tanév, a nyár. folyamán nem tudtuk- a meg
kezdett feladatokat folytatni.A munkát szeptember 16.-án kezdtük meg újból. Ezúttal is 
véstük a lyukat tovább. Ezt követő két leszállás után az alpinszegek a falba kerültek. 
Cementtel tömtük meg a lyuk többi részét, igy biztonságosan rögzítettük. Ezek után még
sem a hágcsót vittük le, mert egy olyan esemény jött közbe, hogy felhagytunk ezzel a 
feladattal.Már elődeink is észrevették a Keselő-hegy É-i részén lévő tárnából nyiló kb. 
2o m mély, átlagosan 1 m széles kb. 25-3o méter hosszú hasadékot, de a további kutatást 
félretették, és lassan szinte teljesen feledébe merült. Október 15.-én erőt vett rajtunk 
a kíváncsiság, ezért felkerestük a számunkra ismeretlen barlangot. Mi is lementünk az 
aljára és kerestük a folytatást. Már-már indultunk felfelé, amikor az egyik falrész 
és az álfenék tompán kongott a kopogtatásokra, ütésekre. Óriási lelkesedéssel kezdtük 
kaparni az álfenéket, szerszámok hiján puszta kézzel. Akkor természetesen jelentős ered
ményt nem értünk el. Kapóra jött a KISZ-nap, igy már csütörtökön újra a barlangban dol
goztunk. Némi törmelék elhotdása után nagyobb kövekbe ütköztünk. Kemény munka árán egy 
vékony repedés keletkezett a fal mellett, melyen néhány apró követ dobtunk le. Biztató
an koccantak lent, ez fokozta munkakedvünket, amire nagy szükségünk volt, mert egyre na
gyobb kövekkel kellett megbirkóznunk. Az álfenék áttörése még ezt követően öt leszállás 
után sikerült, december lo.-én. December 16.-án lemásztunk a lyukon, amely az álfenék 
áttörésekor keletkezett. Kb. lo m-t jutottunk le, amikor újabb élfenékkel találjoztunk. 
Ezt is elkezdtük bontani, a kutatás jelenleg itt tart. Az uj részben szép borsókövekre 
bukkantunk. A barlang jelentős része füstös, kormos. Ez a kezdeti szépséghiba a régeb
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ben itt folyó bányászatnak tulajdonítható /robbantások, kisvasút közlekedése// A füstös
falak miatt lett a neve Füstös-barlang. A füstön kivül a .barlang falán több érdekesség 

? 2 látható: kb. 1  m területen vörös kötőanyagú mészkobreocsa, közel 1  m -nyi felületen
kaiéit mező, egyes helyeken limonitoa agyagkitöltés, A viz munkája néhol a falat kicsip
kézte. Október 22.-én mászástechnikai gyakorlatokat végeztünk a Turul-sziklákon. A kö
vetkező leszállás szintén a Keselő-hegyi-barlangba történt. Talajmechanikai fúrókkal ku
tató fúrásokat végeztünk a Magányos-terem alján, hogy megállapítsuk az ott lévő kérdéses 
álfenék vastagságát. Ez azonban nem sikerült, mert a fúrók kb. 1 m után megrekedte. Te
hát annyi bizonyos, hogy kb. 1  m vastag agyagréteget kell majd eltávolitani, és az ez a- 
iat't húzódó réteg vastagságát, milyenségét nem ismerjük. Amennyiben a felszínről legur-i. 
rult, bemosődó darabokról van sző, akkor kilátás van arra, hogy a Magányos-terem mélyebb, 
mint jelenleg ismerjük. November 26.-án a Lóczy Lajos barlangkutató csoport tagjai láto
gatták meg barlangunkat. A Keselő-hegyi-hasadékot kerestük fel, majd néhányan megnéztük 
a Füstös-barlangot és a tárnát. Mindkét hely elnyerte tetszésüket. Túra közben sok ta
pasztalatot és élményt cseréltünk ki. Végül meghívtak minket közös túrára a Budai- és a 
Pilis-hegységbe. A meghívást örömmel elfogadtuk. Az ezt követő hétvégeken a Füstös-bar
langban dolgoztunk, az álfenéket bontottuk. Az év utolsó túrája a Keselő-hegyi-barlang- 
ban volL. Fixpontok a Hajmosóig voltak berakva, a leszállás folyamán kivéstük a további 
pontok helyét, egész a Nagyterem aljáig. Amikor készen voltunk lemésztunk a Szellem- és 
a Kebel-termen keresztül a barlang eddig ismert legalsó szintjéhez, a Dagonyához. Fá
radtan, de élményekben gazdagon fejeztük be a túrát és ezzel együtt az 1 9 7 8 -as évi tevé
kenységünket is.

/Bodor Sándor/

Beszámoló a tatabányai Bányász Művelődési é 3 Oktatási Központ "Vértes 
László" Karszt- és Barlangkutató Csoportjának 1978. évi tevékenységéről

Juhász Márton

Feltáró kutatás 
Déli-Gerecse
Feltáró tevékenységünk a Farkas-völgy felső szakaszára koncentrálódott. A Halyagos és a 
Kovács-hegy között található völgy mellékvölgyeivel valóságos kis barlangászparadicsom. 
E terület karsztosodottsága messze meghaladja környezetét. A jól tektonizált dachsteini 
mészkő számos üreget rejt magában, s itt meg van a remény a mélységbeli kapcsolatok bi
zonyítására. Nehézséget okoz viszont a szálbanálló mészkőszintet boritó, néhol 6 - 8  m 
vastagságot is elérő agyagos-löszös kőtörmelék. Ez rendkívül megnehezíti a feltáró mun
kát. A terület megkutatottsaga is jónak mondható: 6 objektum feltárt, 6 megbontatlan, 
vagy bontás alatt áll. Az eddig eredmények hatására át kellett értékelni 1969-ben ké
szült térképünket:

1 1 .sz. viznyelő 
12-13-14-16.sz. 

víznyelők
16. sz. viznyelő
17. sz. viznyelő
18. sz. viznyelő

19. sz. viznyelő 
28.sz. viznyelő

- Vértes László-barlang

= a Hófehérke-barlang töbörsora 
= Hófehérke-barlang
- Szőllősi-Ai’any-lyuk
= lapos, feltöltött töbör, 

bontásra nem javasolt 
= töbör bontás alatt 
= Hapci-barlang
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29. sz. víznyelő = elugyagosodott, dagonya, bontásra nem
javasolt

30. sz. 'víznyelő = Morgó-barlang
51.sz. víznyelő = Szende-barlang /az alaptérképen nem

szerepelt/
Az év folyamán a Vértes László-barlangban, a Hapci-barlangban, a Morgó-barlangban és a 
Szende-barlangban dolgoztunk. A Hapci, Morgó és Szende javasolt elnevezések. A Hófehérke 
barlang közelében feltárt objektumokat kívánjuk a hét törpe nevével felruházni.
Vértes László-barlang
Az év elején több ízben végeztünk vizmintagyüjtést a Bányászati Kutató Intézet számára.
A nyári és őszi hónapokban sikerült megvalósítani régi tervünket, a barlang omladékos 
bejárati szakaszának kiépítését és lezárását. A kivitelezés első szakaszát a barlang el
ső lapos termére hajtott akna mélyítése jelentette. Az összeékelődött, több helyen csak 
lösszel, törmelékkel kötött kőtömbök között vezető szűk járat helyén 2,5x2,3 m kereszt
metszetű, 5,5 m mély, biztosított munkagödröt alakítottunk ki. itt a legtöbb nehézséget 
a több tonnás kőtömbök szétverése és terepszintre juttatása okozta. Ezzel a földmunkával 
nyári táborunk 7. napján elkészültünk. Sajnos anyagszállítási nehézségek miatt ekkor há
rom hétre le kellett állnunk, a továbbiakat hétvégi munkaturákon végeztük. A második szu 
kaszban felhúztuk az akna alján kialakított inditószinttől a terepszintig az lxl m bel- 
méretü, 5o cm vastagságú betonidomkő falat. A külső oldalakat folyamatosan tömedékeltük. 
A befejező szakaszban az idomkőfal tetejére o,8 m magas vasbeton-koszorú került. Ebbe 
lett beépítve a szellőzőrács, a zárszerkezet és a fedlap. A munkát az őszi fagyok beáll
ta előtt, baleset nélkül fejeztük be. 1977. végén kezdtük és kisebb-nagyobb megszakítá
sokkal 1978-ban végeztük el a barlang részletes térképezését. Az eredeti 197o-es térkép 
pontatlansága és a bejárat rendezésekor történt változások indokolták az ujrafelmérést.
A barlang a Déli-Gerecsében, a Farkas-völgy felső szakaszán, kb. 38o mAf. magasságban 
nyílik. ÉÉNy-űDK irányú törésvonal mentén kialakult, időszakosan aktiv viznyelőbarlang. 
Felső szakasza kisebb termekből és az ezeket összekötő szűk, tekervényes folyosókból, 
kuszodákból, aknácskákból áll, 56 m mélységig húzódik. A hasadékjelleg dominál, rengeteg 
a sziklatörmelék. Cseppkövek csak szórványosan figyelhetők meg, ezek is kezdetlegesek. 
Jellegzetesek az oldási formák. Az alsó szakasz a Nagy telemmel kezdődik. Ez 8 m hosszú, 
4,5 m széles, magassága kb. 18 m. Falait gazdagon díszítik a cseppkőlefolyások. Innen 
8 métert leereszkedve jutunk a ïravi-terembe. Méretei: 6x5x9 m. A terem érdekessége a 
hajdani törmelékszintről tanuskoaó, "lebegő" cseppkőkéreg. Itt található a barlang leg
nagyobb cseppköve Í3.Továbbhaladva lo m hosszú, szűk, törmelékes járat után érjük el a 
Szifontermet. Ez n barlang jelenlegi végpontja. Falain korróziós és eróziós formák keve
redése figyelhető meg. A teremből nyíló két kürtőben szép lefolyások és szalmacseppkövek 
láthatók. A végpont egy vízzel borított agyagszifon. A barlang jellemző adatai:

a főjárat hosszúsága : 89,4 m
mellékjóra tok hosszúsága : 54,о m
a barlang összhösszusága : 123,4 m
a barlang mélysége : 61,8 m

A tél elején kezutük meg a végponti agyagszifon bontását. A kitermelt anyagot a Szifon- 
teremben és a 'iravi-teremben deppózzuk. A munka jelenleg is folyik. A Vértes László- 
barlang Szifontermóuek kürtőjében 1978. I. 8-9.-én végzett vizmintagyüjtés elemzésének 
eredménye, ng/1r. + + /7 » 4 + + 2 3,o
к 2,7 lia 4,5
Fe/i+Il/ 0,1 rHОО
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h c o ; 219,1 Cl 3,5
N0^

SO4

lo,o NH., 0 , 6 6

llo,o ПК 14,73

'H 7,8

28.sz. víznyelő - Hapci-barlang
Ezen a munkahelyünkön folytattuk a bejárat alatti törmelékdugó bontását. Kb
got termeltünk ki. Rendkívül sok nehézséget okozott két több mázsás kőtömb, ezeket kézi 
erővel- nem tudtuk kiszállítani. A jövő évre tervezzük a munkahely gépesítését.
30. sz. vizavelő - Morgó-barlang
A Vértes László-barlang közelében található inaktiv víznyelőt csoportunk bontotta meg 
197o~ben. A barlangot akkor lo-12 m mélységig sikerült feltárni, de a bejárati omladé- 
kos szakasz biztosításának elmulasztása miatt hamarosan beomlott, járhatatlanná vált. 
1 9 7 8 . évi nyári táborunk alatt kibontottuk és biztosítottuk az omladékos bejáratot, el
készítettük a barlang térkép- és fotódokumentációját. A meredek, 2,5 m mély töbör alján 
nyíló bejárat két oldalon szálkővel, máshol agyagos-humuszos kőtörmelékkel határolt. Há
rom méter mélységben kisebb terem található, melynek alját több mázsás szálkőről leoldó
dott, összeékelődött mészkőtömbök alkotják. Az ezek között lévő szűk hasadékok egyike,ha 
rendkívül nehezen is, de"járható, és egy 3 m mély aknába vezet. Az akna felső két métere 
tisztára mosott, erősen korrodált szálkőben halad, 1x1,4 m keresztmetszetű. Alsó részét 
az agyagos kőtörmelék 0 ,6x0 ,4 méteresre szűkíti. Innen egy újabb termecskébe jutunk, 
rtelynek fedője szólkő, alját agyag és kőtörmelék borítja. A falakon néhol gyenge csepp- 
kőbekérgesedés látható. A teremből ÉNy-i irányú 2,5 m hosszú kuszoda indul. Ennek végén 
felül egy omladékos felboltozódáa, alul egy 2 , 8  m mély függőleges, szűk hasadék nyílik. 
Ennek alját laza törmelék tölti ki, melyen keresztül gyenge légmozgás észlelhető. A fel
mérés szerint a barlang mélysége 9 , 8  m, összhosszusága 16 méter.
31. sz. víznyelő - Szende-barlang
A Vértes László-barlang és a Lzőllősi Arany-lyuk között, közvetlenül az ut mellett ta
lálható, jelentéktelennek hitt berogyás eddig nem szerepelt nyilvántartásunkban. Nyári 
táborunk utolsó napján a feleslegessé vált, kb. 2ooo liternyi vizet ide vezettük. Meg
lepődve tapasztaltuk, hogy a befolyatott viz el sem érte a töbör legmélyebb pontját, ha
nem már annak meredek oldalában eltűnt. Ezek után próbabontást végeztünk. Az 1,5x2,о ni
es szelvényben indított, de a nagy kőtömbök miatt szabálytalanul szűkülő kutatóakna 5 . 
méterében szabad barlangjáratba jutottunk. Az omladékban lefelé haladó szűk folyosó 2 
m után már szálkővel határolt, kb. 2x5 m-es terembe nyílik. Innen két irányban is lát
szik továbbjutási lehetőség. A szűk szakaszon próbálkoztunk a szelvénybővitéssel, de az 
omlásveszély miatt a munkát be kellett szüntetni. A feltárást csak a megfelelő biztonsá
gi feltételek megteremtése után /min. 3x 2 m-es szelvényű, biztosított kutatóakna/ lehet 
folytatni.
9.3Z. víznyelő - Kisréti-barlang
ÉK-DNy irányú hasadék mentén kialakult, ma már inaktiv viznyelőbarlang a Kisréti-vadész- 
>óz közelében.
Csoportunk a 7o-es évek elejétől több éven át bontotta. Az eredeti nyelőszáj elagyagoso- 
dott, feltárásra reménytelennek látszott, ezért a lapos, tál alakú töbör alján egy friss 
berogyás mentén nyitottunk uj bejáratot. Ekkor hamarosan bejutottunk egy kisebb hasadék- 
terembe» A bejárat biztosítása után folytatódott a feltáró munka. Több lo m^ agyagot és 
Kőtörmeléket vödröztünk a felszínre. Újabb levegős üreget nem értünk el, de egy 6 m 
hosszú, 2,5 m széles, 3 m  magas termet és egy szűk kúszójáratot kiástunk. 1975» végén 
a munkát beszüntettük. A barlang képződményekben szegény, néhány kezdetleges cseppkőle- 
íolyás található az alsó teremben. Kitöltése kőtörmelékes agyag. A barlang felmérése 
1978-ban történt meg. Mélysége lo,7 m, összhosszusága 24 m.
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Kia-Gerecse 
Tűzköves-barlang
Bontottuk a Jura-zsomboly irányába haladó hasadékot, mintegy 8 m^ agyagos tüzkőtörmelé- 
ket termeltünk ki. Járható szakaszt nem sikerült elérnünk. Miután a zsombolyban sem tud
tunk ezirényban előre haladni, a feltáró munkát leállítottuk. Folytattuk az előző évek
ben megkezdett adatgyűjtést. Klimaméréseket négyhetenként végeztünk, két ponton. Folyik 
a barlangot bezáró kőzet részletes geológiai felvétele és a kitöltés-anyag vizsgálata.
A jövő év feladata az eddigi eredmény'ek feldolgozása, értékelése, a hiányzó adatok pót
lása, a kutatási zárójelentés elkészítése.
Jura-z sombol.v
Több ponton is megkíséreltük a továbbjutást.
A februári táboron a Herman Ottó csoport tagjainak bonyolult sziklamászással sikerült 
elérniük a Tüzköves-barlang felé vezető hasadékot. Á feltételezett összeköttetés meg
van, csak éppen nem járható. Szűk, kőtörmelékes agyaggal nagyrészt feltöltött. A kap
csolatra mégis találtunk bizonyitékot, egy átmosott konzervesdobozt. A további próbál
kozásokról ezen a ponton lemondtunk, mivel a 3o m-es mélység felett nem lehetett biz
tonságos munkahelyet kialakítani. Az ezzel megegyező szinten a kőbányák felé vezető já
rat bontása sem járt sikerrel. Egymást, követő szűkületek tágításával 3-4 métert jutot
tunk előre.
Legbiztatóbb munkahelyünk a Kis-nyelő alsó végpontja. Eolytattuk az álfenék bontását.

%Kb. 4 m anyagot termeltünk ki, 2 méterrel süllyesztettük a talpat. A munka lassabban 
haladt a tervezettnél, mivel nagy táborunkat nem tudtuk a Kis-Gerecsén megrendezni. 
Klimaméréseket 4 hetenként végeztünk. Sikerült tisztázni a barlang légmozgásviszonyait.
A Kis-nyelőben /I.sz.bejárat/ behúzó, a Nagy.nyelőben /II.sz.bejárat/ kifuvó légáramlás 
alakult ki. Az összekötő-folyosóban gyenge légmozgás van a Nagy-nyelő felé. Ez lényege
sen gyengébb, mint a két bejáratnál hasonló szelvényeknél mért értékek. A különbséget a 
két alsó akna behatása magyarázza. A Kis-nyelő alsó aknája s z í v , a Nagy-nyelő ajsó akná
jából levegő érkezik. Ezek a jelenségek az alsó szabad járatok közelségét sejtetik.
A Kis-Gerecse barlangjaiban 1977-ben végzett klimamérések adatai /Assmana-féle pszichro-

méter - elől a száraz hőmérséklet/

Felszín
iix2á‘
6,4-5,2

11.13. 
7,3-6,o

3-1.2o. 
7,2-6,2

11.27. 
2,9-1,4

Tüzköves-barlang
bejárat 7,8-7,2 7,5-7,1 8,0-7,8 7,6-7,3
terem 9,8-8,5 9,0-8,2 9,2-9,0 8,2-7,o

Jura-z sombol.v
I. sz. bejárat 4,8-4,о 5,1-4,4 5,0-3,8 соCNJ1О

II. sz. bejárat 6,2-5,o 6,3-5,4 6,o-4,o . 6,4-6,0
cseppköves terem 5,2-5,o 5,6-4,9 5,6-4,9 5,5-3,1
összekötő folyosó 6,4-5,9 6,0-6,о 6,1-5,7 6,2-6,1
I. akna alja 7,6-5,8 7,6-5,9 7,o-б,6 7,2-6,2
II. akna alja 4,8-4,o - 5,8-5,o 6,0-5,2
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12.04. 12.11. 12.18. 12.25.
Felazin 6,1-5,4 5,o-4,o -5,6— 4,5 -2,9-2,-
Tüzköves-barlang

bejárat 4,8-4,4 5,5-5,5 2,4-2,2 4,2-3,8
terem

Jura-z sómból,у
8,4-7,6 8,4-7,4 7,9-7,3 7,9-7,3

I. sz. bejárat 4,9-4,2 3,4-3,1 0,3-o,3 0,6-0,0
II. sz. bejárat 5,6-5,5 4,0-3,4 2,8-2,7 ?»2-?yo
cseppköves terem 4,8-4,5 3,2-3,0 3,8-3,2 3,7-3,o
összekötő folyosó 5,4-5,o 5,7-5,2 4,8-4,4 4,2-3,8
I. akna alja 5,9-5,o 6,4-6,1 6,1-5,2 4,0-3,1

■ II. akna alja 4,6-3,8 5,8-5,2 3,9-3,2

A Kis-Gerecse barlangjaiban 1978. I. félévben végzett klimamérések adatai /Assmann-f é:
kiima,érések adatai /Assmann-féle pszihrométer - elől a

o,1.22.

száraz hőmérséklet/.

0.2.25. 0.3.19.
Felszin 4,6-4,o 8,o-5,o 12,2-9,6
Tüzköves-barlang

bejárat 5,3-5,1 8,o-7,o 9,4-9,2
terem 8,o-7,o lo,9-6,o -

Jura-zsomboly
I. sz. bejárat 4,8-4,1 6,o-5,5 10,1-8,4
II. sz. bejárat 6,2-5,2 5,5-4,0 7,4-7,1
cseppköves terem 3,9-3,7 6,4-6,2 8,3-7,9
összekötő folyosó 4,6-4,o 3,2-2,8 6,9-6,1
I. sz. akna alja 5,o-4,o 7,4-6,6 6,5-5,4
II. sz. akna alja 3,6-3,2 

04.16.

2,5-1,1 

a i H l - 06.II.
Felszin 12,9-lo,o 26,0-21,2 18,o-14,o
Tűzkőves-barlang

bejárat 8,7-8,2 14,0-13,2 12,5-12,1
” terem 8,9-8,5 lo,9- 9,7 11,4-11,4

Jura-zsomboly
I. sz. bejárat 12,o-lo,4 18,8-14,2 14,6-11,4
II. sz. bejárat 8,2- 7,5 12,6-lo,4 9,8-9,0
cseppköves terem 9,5-9,o 13,3-11,2 12,o-lo,2
összekötő folyosó 8,3-841 lo,0— 9,4 11,8-10,6
I.sz. akna alja 7,0-6,0 11,2- 9,6 7,9- 5,3
II.sz. akna alja - 9,4- 9,8 9,2- 8,5
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A Kis-Gereoae barlangjaiban 1978. II. félévében végzett klimame'rések adatai /Assmann- 
féle p^zichrométer—  elől a száraz hőmérséklet/.

Felszin
o7.o9.

19,3-17,2
08.06.
24,2-19,6

o9.o3. 
21,9-16,0

Tűzköves-barlang
bejárat 14,2-13,0 12,0-11,4 14,6-12,0
terem 12,o-ll,8 11,2-11*2 lo,5-lo,o

Jura-z sombol.v
I. sz. bejárat 17,0-15,8 21,8-16,0 17,5-16,0
II. sz. bejárat lo,6- 9,6 12,o-lo,8 12,4-11,9
cseppköves terem 12,l-lo,8 12,8-11,2 14,0-12,6
összekötő folyosó lo,5-lo,l 9,4- 9,o lo,l-9,7
I. akna alja 9,8- 9,o lo,6-lo,o 8,6- 8,o
II. akna alja 8,4-7,6 8,4- 7,9 8,8- 8,2

lo.ol. 10.29. 11.26. 12.24.
Felszin 20,2-15,2 17,2-15,6 -1,4— 1,4 -3,1-2,9
Tűzköve s-barlang 

bejárat 15,8-13,8 12,4-11,2 5,2-5,1 5,5- 3,2
terem 11,4-11,0 lo,4-lo,l 8,0-7,9 7,6-7,4

Jura-zsomboly
I. sz. bejárat 17,3-15,2 16,2-14,6 -o,4— o,4 -3,o— 2,4
II. sz. bejárat 12,4-12,0 14,5-13,9 6,7-6,7 5,2-5,0
cseppköves terem 13,0-13,2 14,o-13,o 4,8-4,2 4,0-3,6
összekötő folyosó lo,o-lo,o 12,l-lo,8 5,7-5,7 4,4-4,3
I. akna alja 9,0- 8,2 9,o- 8,6 5,6-4,8 4,2-3,6
II. akna alja 8,4-7,6 7,9- 7,2 7,0-6,4 5,8-5,4

A Nagy-Pisznice kőfejtőinek üregei
A Gerecse-hegység központi részén emelkedő Nagy-Pisznice karsztos tömegét felső triász 
dachsteini tipusu mészkő és erre települő, kb. 60 m vastagságú jura mészkőösszlet alkot
ja. A dachsteini mészkő felső padjaiban kialakult, régóta ismert és kutatott Pisznice- 
barlang már felhivta a figyelmet arra, hogy a területen nagymérvű hévizes tevékenység 
folyt. Ugyanakkor elvonta a figyelmet a barlang feletti kőfejtők kisebb üregeiről, me
lyeket ugyan emlit az irodalom /Vigh Gy. 1937./, de bejárásuk, felmérésük, kataszterezé- 
sük eddig nem történt meg.
Az alsó jura vékonypados-táblás mészkövet évszázadokon keresztül bányászták. Számtalan 
üreg pusztult el e tevékenység során, majd a kőfejtés megszűntével számtalan üreg, bar
lang, megannyi hévizes roncs vált megközelithetővé.
Csoportunk 1978. nyarán bejárta a Nagy-Pisznice kőfejtőit. Több mint 6o pontot vizsgál
tunk meg, 11 db objektumot vettünk nyilvántartásba. Elkészítettük helyszinrajzukat az 
üregeket vesztett pontokkal mértük fel. Mindegyik bejáratról fényképfelvételt készítet
tünk, három barlangról készült részletes fotódokumentáció. 5 barlangban, összesen 13 mé
rési ponton két alkalommal végeztünk klimaméréseket.
A Nagy-Pisznice kőfejtőinek üregeiben végzett klimamérések adatai /Assmann-féle pszichro- 
méter - elől a száraz hőmérséklet/
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1978.
08.28. 11.20.

Pisznicei-átjáró
I. sz. bejárat 21,9-16,0 7,4-4,o
belül 18,7-14,8 6,o-5,o
II. sz. bejárat 2o,8-17,o 7,o-5,o

Kétl.vuku-barlang
bejárati elágazás 17,o-14,6 8,o-5,o

Bástya-barlang
bejárat 2o,2-15,2 8,o-б,2
belül 12,6-12,6 9,4-7,o

Szeglet-barlang
bejárat 17,2-15,6 4,o-2,o
belül ll,o-lo,9

1978.

8,o-7,o

Határ-barlang
bejárért 18,6-1^2,2 7 ,o-6,o
felső terem 15,5-12,9 15,o-lo,o
cseppköves terem l6,q-l6,o 14,o-15,o

- alsó terem 15,4-12,2 12,o-llfo
huzatos 15,2-12,6 7,o-б,о

Pisznicei-átjáró
A Nagy-kőfejtő Ny-i oldalában, a bányaudvar kijáratánál meghagyott pilléren átvezető fo
lyosó.
I. bejárata kis törmelékhányóról nyilik. 9 m után érjük el a második nyilasát, ami 5 mé
terrel a bányaszint felett található. Mindkét bejárat növényzettel takart. A barlang erő
sen pusztul, gömbfülkéinek roncsai csak nehezen ismerhetők fel. Ez alól kivétel a belső 
részen nyiló szép gömbös kürtő, ahová azonban a szűk bebújó miatt nem tudtunk bejutni. 
Kitöltését a mennyezetről leszakadt kőtömbök és kőtörmelékes agyag alkotja, sok a muf
lonürülék. I. bejáratánál piros "TV-2" felfestés látható. Összhosszusága 17 m. 
Szunvog-fol.voaó
A felső bányaszintről nyiló, nehezen megtalálható rövid kúszójárat. A táblás és gumós 
mészkő határán alakult ki. Kitöltése agyagos kőtörmelék. Hossza 5,8 m.
Ké tlyuku-barlang
Három méterrel a bányaudvar szintje felett nyilik, az előtte növő fák és cserjék erősen 
takarják. A két bejárat közötti tartópillért a bányászat erősen megrongálta. Gömbfülkéi
ben pusztuló cseppkőlefolyások láthatók. Kitöltése teljesen száraz agyagos kőtörmelék. 
Hoss;,usága lo m.
Bást/a-barlang
A bányaudvar kispadkájárói megközelíthető üreg.Bejárati termecskéjében nagy mennyiségű 
muflonurulek halmozódott fel. A belső folyosó gömbfülkéit néhol egy-kettő centiméteres 
élő cseppkövek tarkítják. A végponti szűkületnél közepes légáramlás észlelhető. Kitöl
tése kőtörmelékes agyag. Hossza 16 m. A bejárat feletti sziklafalban lo-12 m magasságig 
lehet kisérni a lemüvelt barlang roncsait. Borsókövei, jól fejlett cseppkövei még ron
csolt állapotban is rendkívül szépek.
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Bagoly-fülke
Hévizes kürtő maradványa, felül több "megmenekült" gömbfülkével. A gömbfülkékben hévizes 
ásvanykiválások, a legfelsőben fiatal cseppkövek találhatók. Erősen huzatos. Hossza 6 m. 
Trepnis-barlang
A meddőhányó felett 3,5 m magasságban lévő bejáratát bokrok takarják. Az egymásba nyiló 
gömbfülkék sorát a belső részen aktiv cseppkőlefolyások diszitik. Kitöltése a bejáratnál 
agyagos-humuszos kőtörmelék, melyet befelé haladva köves agyag vált fel..Állati búvóhely 
Hossza-6,5 m.
Gömb-odu
A D-i nagy kőfejtő udvarán megmaradt szirt ÉNy-i oldalában nyiló barlangroncs. Gömbfül
kéiben borsókő nyomokkal. Hossza 2,2 m, magassága 3,2 m.
Omladékos-fülke
A nagy meddőhányóról nyiló másodlagos képződésü üreg. Eredeti formáját a bányaművelés 
nagyrészt lepusztitotta, majd a felhalmozódó törmelék újból lezárta. A megmaradt szálkő- 
i'alakon kezdetleges cseppkőlefolyósok és borsókőszerü képződmények erősen rongálódott 
maradványai láthatók. Hosszúsága 5,4 ш.
Vas-barlang
lo m magasságban nyiló bokroktól takart bejárata csak nehéz sziklamászással közelíthető 
meg. A bejárat melletti gömbfülkében szép hévizes képződmények láthatók. Kitöltése agya
gos kőtörmelék. Hossza 6 m, magassága 2,4 m. 
dzeglet-barlang
A bányaudvar felett 3 m-rel található, erősen feltöltődött gömbfülkesor. Kitöltése a be
járatnál agyagos, meszes kőtörmelék, belül agyag mállott mészkőtörmelékkel. Középső ré
szén erős csepegés tapasztalható. Hossza 16 m, mélysége 2,5 m.
Határ-barlang
A legjelentősebb a kőfejtőkben eddig megismert üregek közül. Bejárata a Földtani Intézet 
feltárásának tövében, messziről is jól látható helyen található. Első szakasza befelé 
enyhén lejtő, nagyrészt feltöltött kúszójárat. Innen egy derékszögű kanyar után meredek 
törmeléklejtőn felkapaszkodva jutunk a Felső-terembe. A termet egy 4 m magas kupola és 
mellékfülkéi alkotják. Hátsó részén újabb törmeléklejtő, amely a barlang legmagasabbra 
nyúló gömbfülkéihez vezet. Ezeket szép lefolyások, a végpontnál lo-15 cm-s cseppkövek 
diszitik. Néhol gyenge csepegés tapasztalható. A Felső-teremből agyaglejtőn leereszked
ve érjük el az Alsó-termet. A terem gömbfülkéit valaha gazdag hévizes képződmények di- 
szitették, ma már csak az alsó sávot boritja 5-6 cm vastag gipszaragonit kéreg. A terem 
aljáról szűk bebújó után jutunk a Huzatos-aknába. Négy méter mély, falain aragonittüs- 
kékkel, karfiolokkal. Alja laza kőtörmelék, melyen erős légáramlás hatol át. A barlang 
kitöltése a bejáratnál mésszel cementált kőtörmelék, a belső részen kőtörmelékes agyag. 
Az Alsó-teremben felhalmozódott a gömbfülkékből nagy táblákban leszakadt gipsz és ara- 
gonit. A barlang mélysége 6,8 m, ösazhosszusága 35,6 m.
Adatgyűjtő tevékenység 
Barlangi térképezés
Az 1978. évben 14 barlang térképdokumentációját készítettük el. A Vértes László-barlang- 
ban állandósított, máshol vesztett pontokat használtunk.
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a barlang neve a térkép méretaránya a barlang
mélysége összhosszusága

Kisréti-barlang 1: loo -lo,7 24
korgó-barlang l:loo - 9,8 16
Pisznicei-átjáró 1 : loo 17
Szúnyog-folyosó l:5o 5,8
kétlyuku-barlang l:loo lo
Bástya-barlang l:loo 16
Bagoly-fülke 1:5o 6
Trepni s-burlang l:5o 6,5
Gömb-odu 1:5o + 2,2 5,4
Omladékos-fülke 1:5o 5,4
Vas-barlang 1:5o 6
Szeglet-barlang 1 : loo - 2,5 16
Határ-barlang l:loo - 6,8 35,6

Összesen: 169,7 m

A táblázatban a Vértes László-barlang adatai nem szerepelnek. Két felszíni térkép is ké
szült:
A Halyagos-hegy barlangjai és víznyelői l:loooo
A Nagy-Pisznice kőfejtői üregeinek helyszinrajza l:25ooo 
Fotódokumentáció
Az év folyamán nagyrészt felszíni fotózást végeztünk. Fekete-fehér felvételek készültek. 
A Vértes László-barlang lezárásáról és a Déli-Gerecse több barlangjáról. A Nagy-Pisznice 
kőfejtőiben 8 barlangról bejárati, háromról pedig részletes fotódokumentáció készült. 
Színes diát elsősorban túráinkon használtunk a Bükk nagyfennsiki részén készítettünk sok 
felvételt.
KI ima
Folytattuk és 1978. december 24.-vel befejeztük a Tűzköves-barlángban és a Jura-zsom
bolyban a méréseket. 1977. november 6.-tól, december 25.-ig hetenként, 1978. január 22.- 
től december 24.-ig négyhetenként történtek leolvasások.
A Nagy-Pisznicén öt objektumban 15 ponton két alkalommal mértünk. A mérések minden eset
ben Assmann-féle pszichrométerrel történtek. A kutatási jelentésekhez mellékelt tábláza
tok a száraz és a nedves hőmérséklet adatait tartalmazzák.
Vizminta
Vizmintagyüjtés a Bányászati Kutató Intézet felkérésére történt. Három alkalommal a Vér
tes László-barlang Szifontermének kürtjében csepegó-viz gyűjtést végeztünk.

Beszámoló a KPVDSZ Vörös Meteor TE. Baradla Barlangkutató Csoport 1978.
évi tevékenységéről
Szerk.: Vid Ödön

A Baradla Barlangkutató Csoport munkájának gerincét az aggtelek-jósvafői Baradla bar
langrendszer sokirányú kutatása képezi, kunkánk fő témáit a csoport megalakulása óta 
folyamatosan műveljük, és az elkövetkező években is folytatni akarjuk a megkezdett mun
kát.
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A csoport az alábbi kutatási témákban tevékenykedik:
1. A Baradla feltáró kutatása
Ebbe a témakörbe a jelenleg ismert, de fel nem térképezett járatok térképeinek elkészí
tése, a különböző ágakban végzett bontások és az Alsó-barlangba történő behatolási kí
sérletek tartoznak.
2. A Baradla hidrológiai viszonyainak vizsgálata.
Célunk a barlang vízháztartásának meghatározása. Ide tartoznak a viznyomjelzési kiséle- 
tek és-vizhozammérések.
3. Kőzettani vizsgálatok
A barlang vizgyüjtő területén található kőzetek mechanikai, kémiai, szövettani vizsgála
tát végezzük. Ez többek között a barlangi kőzethatárok meghatározásét és a barlang gene
tikai vizsgálatához szükséges adalékok megszerzését célozza.
4. A barlang genetikai-morfológiai vizsgálata
Vizsgálatainkkal a barlang kialakulásának folyamatát, az erózió és a korrózió hatását, a 
barlangban található üledék és hordalék szerepét szeretnénk tisztázni.
3. Őslénytani adatgyűjtés
A barlangban és környékén található ősmaradványok gyűjtését és dokumentálását végezzük.
6. Lámpaflóra vizsgálatok
A barlang idegenforgalmi felhasználásából származó lámpaflórából a mohák elterjedésének 
feltételeit, életkörülményeiket befolyásoló tényezők folyamatos vizsgálatát végezzük. 
1978-ban a felsorolt hat témakörben az alábbi munkát végeztük és a következő eredménye
ket értük el.
1. A Baradla feltáró kutatása
Az év során a "Sirbolt"-ban végeztünk bontási munkákat /Főág, 23qo m-nél/. Munkánk ered
ményeként mintegy nyolc méterrel sikerült beljebb jutnunk az oldalágban.
A C3Ónakázó-tónál a Danca-aknával szemben egy kb. 3o m magas kürtőn sikerült kimásznunk. 
Átvizsgáltunk egy eddig be nem járt, mintegy 13 m magas kürtőt a Vaskapu kerülő járat
rendszerében.
Jelentős energiát fordítottunk a Csernai-nyelő bontására /kb, 25b munkaóra/, azonban nem 
értünk el lényeges előrehaladást. A Csernai-ág és a Styxnek az országhatárnál lévő sza
kaszát kutatni biztonságosan csak egy C3ernai-ágba nyitott uj bejáraton keresztül lehet 
elvégezni, mivel a Styx-be épitett vizhozammérő a szifonok bezáródását eredményezte. A 
Csernai-ágban a nyelő felől nem valószínű a bejutás, mivel az az ág végéhéi lévő tör
melékzónában van. A bejutást csak egy táró hajtásával látjuk biztosithatónak. Ebben a 
kérdésben felvettük a kapcsolatot az ОКТЫ Barlangtani Intézetével.
Az év 3orán folytattuk a Főág tachimetrikus felmérését, szintezését, ezt a munkát jövőre 
fejezzük be. További felméréseket végeztünk a Csernai-ágban, valamint a Főágból nyiló ol
dalágakban.
2. A Baradla hidrológiai viszonyainak vizsgálata
a csoport 197/-ben a Vizügyi Tudományos Kutatóintézet részére vizhozammérőkből álló há
lózatot épitett ki a Baradlában, amelyek segítségével a barlang vizháztartását lehet 
vizsgálni. A csoport vállalta, hogy rendszeresen elvégzi a regisztráló műszerek szalag
cseréjét. A szalagcserét április óta hetente végezzük. A vizhozammérő rendszer állapotá
ról és próbaüzemének tapasztalatairól év közben jelentést adtunk le a Magyar Karszt és 
Barlangkutató Társulat részére.
a  barlang vízháztartásának vizsgálatához szükségesnek tartjuk csapadékmérő állomások 
felállítását. Amennyiben anyagi eszközeink lehetővé teszik, 5-6 regisztráló műszerrel 
ellátott csapadékmérő állomást fogunk a barlang vizgyüjtő területén felállítani. Az év 
sor^n két alkalommal végeztünk vizfestést. л vizfestések és vizhozammérések eddigi ered-
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menyeit Szilágyi Ferenc dolgozata foglalja össze.
Kozák Miklós érdekes munkahipotézist állitott fel az év során a üaradla- és Béke-bar
lang hidrológiai egymásrahatásáról és a pannon kőzettakaró vízháztartásáról, amiről dol
gozatában részletesen beszámol. A jövőben úgy folytatjuk majd hidrológiai vizsgálatain
kat, hogy ezt a hipotézist is figyelembe vesszük. Működési területünket kiterjesztjük a 
Béke-barlangra.
2» Kőzettani vizsgálatok
Két kutatótársunk, Piros Hajnalka és Pukánszky Antal a debreceni Kossuth Lajos Tudomány- 
egyetem hallgatói TDK munka keretében 1975. óta végeznek kőzettani vizsgálatokat. Mun
kájuk elsősorban a barlangban lévő kőzethatérok meghatározáséra irányult. Az eddigi mun
káról számolnak be dolgozataikban.
Puszta Sándor a barlangi kitöltés vizsgálatához végzett geoelektromos próbaméréseket. Ta 
pasztalatairól dolgozatában számol be.
4. A barlang genetikai-morfológiai vizsgálata
A barlang kialakulási folyamatának megismeréséhez az év sorén megkezdtük a barlangi 
szinlők és a fosszilis teraszok szintezési munkáit. Ez a munka várhatóan még évekis el
tart.
A barlang kialakulásának folyamatában jelentős szerepet játszik a barlangban található 
hordalék. Gyuricza György több éve foglalkozik a hordalék szállításának és eróziós hatá
sának vizsgálatával. A debreceni KLTE hallgatójaként TDK dolgozatban a Mátyás-hegyi bar
lang és a Pálvölgyi-barlang üledékét vizsgálta, az ott szerzett tapasztalatokat a Barad- 
la-barlang vizsgálatánál szeretnénk felhasználni.
5. Őslénytani adatgyűjtés
A Baradla környékének és a barlangot magába foglaló kőzetnek átvizsgálásakor az év so
rán számos ősmaradványt sikerült begyüjtenünk. A mintagyüjtést elsősorban Dr Detre Csaba 
és Borka Zsolt végezték. Az eddig begyűjtött anyagot Dr Detre Csaba és Borka Zsolt dol
gozatukban ismertetik.
6. Lámpaflóra vizsgálatok
A lámpaflóra vizsgálatok ez évben is folytatódtak a jósvafői és áz aggteleki megvilágí
tott szakaszokban. A vizsgálatok értékekése fontos adatok hiányában /a barlangi időtar
tama, túrák száma/ nem végezhető el, ehhez a barlang vezetőségének a segitsége szüksé
ges.
A csoport eg.véb tevékenységei
Terepbejárás során a Kecső-völgyben a határ közelében mutatta meg csoportunknak Majoros 
László aggteleki lakos a Tucsi-barlangot. A csoport a barlangot felmérte, a térképet 
jelentésünkhöz mellékeltük. A barlangot a helybeliek nevezték el Tuesi-barlangnak a 
megtalálóról.
A Tucsi-barlang felmérése során levegőhiányt tapasztaltunk, ami a mérés befejezését le
hetetlenné tette, Helybeliek szerint a Tucsi-barlang nyilasán időnként nagy mennyiségű 
viz szokott kiömleni, amelynek nyomait mi is megtaláltuk. A járat felsőbb részében ki
sebb omlósból származó törmelék, lejjebb pedig agyaglerakódás található. A barlang to
vábbi kutatását megfelelő technikai felszerelések beszerzése utón tervezzük végrehajta
ni. A Baradlában folyó munkák elvégzéséhez már hosszabb ideje szükségesnek látszott egy 
kutatóház berendezése. Ebben az évben sikerült Aggteleken egy lakóházat megvásárolnunk.
A ház belső rendbehozását saját erőből elvégeztük. A házban kisebb laboratóriumot fo
gunk berendezni, amint sikerül a házba a vizet bevezetnünk.
A csoport fenntartásához szükséges anyag' eszközöket különböző munkák elvégzésével sze
reztük meg. Ezek közül szakmai szempontból is jelentős a Pest megyei Tanács megbizásából 
Nagymaros községben végzett pincefelmérési munkánk. A községben a löszbe vágva nagyon
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soie pince van, amelyek elhelyezkedése és állapota a község fejlesztése szempontjából 
nagyon lényeges. Az év során 82 pincét mértünk fel, és megvizsgáltuk ezek állapotát.
A munka valószínűleg folytatódni fog 1979-ben is.
A jelentés kézirata tartalmazza még az alábbi dolgozatokat:
Jelentés a B a radla-barlangban 1978-ban végzett hidrológiai munkákról és megfigyelések
ről /Szilágyi Ferenc/
A Béke- és Baradla vizrendszer kommunikációs lehetőségei, valamint a pannon képződmé
nyek s-zerepe a karsztos területek tizkörfergalmában /Kozák Miklós/
Kőzettani vizsgálatok a Baradla-barlangban /Pukánszky Antal/
Mikroszkópi vizsgálatok a Baradla-barlang mészkőtipusainak meghatározásához. /Piros 
Hajnalka/
VESZ mérések a Baradla-barlangban és környékén /Puszta Sándor/
Üledékvizsgálatok a budai Mátyás-hegyi- és Pálvölgyi barlangokban /Gyuricza György/ 
Paleontológiái vizsgálatok a Baradla-barlangban és környékén /Dr Detre Csaba és Borka 
Zsolt/

Jelentés a KPVDSZ Vörös Meteor IE. "Diogenes" Barlangkutató Csoport 19,78..
évi munkájáról 
Thieme A.

Kutatási területünk továbbra is a Rejteki-munkásház - Kajla-völgy - Hór-völgy - Tebe- 
puszta - Bállá-völgy - Répáshuta - Rejteki-munkásház által határolt terület, melynek 
négy fontosabb objektumot tartunk számon.

I. Szarvasétetői-viznyelő
II. A Csúnya-völgy és barlangjai
III. Pénz-pataki-viznyelőbarlang
IV. Diós-pataki I.-II.-III. sz. barlangok

Szarvasetetői-viznyelő:
Az év során ezt a munkahelyet reaktiváltuk, mivel hatásos technikai segitségre kaptunk 
Ígéretet. A lehetőségekhez képest biztonságossá építettük ki a bejáratot, s igyekeztünk 
a viz útját mélyebb szintre vezetni. Felújítottuk egy régebbi fúrólyukat, és a közelében 
újabbat fúrtunk. Mivel a megígért technikai segítség elmaradt, a döntés és a továbbju
tás a következő év feladata lesz.
A Csúnya-völgy és barlangjai
E területen a tervezettnél kevesebb muhkát tudtunk végezni. Ennek fő oka, hogy a völgy 
tüzérségi gyakorlatok lőtávolába esik, és tényleges becsapódások is előfordultak. Emi
att terepi munkákról alig lehetett szó, s a barlangokban is csak nagyon kis létszámmal 
dolgozhattunk. Számottevő eredményről igy nem számolhatunk be. Munkánk további irányát, 
feladatait továbbra is az 1977. évi jelentésünkben megjelölt célok képezik.
A Pénz-pataki-viznyelőbarlang
Idei tevékenységünk egyik súlypontja volt ez az objektum volt. Munkánk alapját a múlt 
évi jelentésben leírtak képezték. Már akkor jeleztük, hogy a szifon vizszintje ingado
zik, és ennek mértéke meglepően jelentős. Az idén júniusban rendszeres méréseket kezd
tünk, s ennek során minden elképzelést felülmúló vizszintingadozást tapasztaltunk. A 
mérési értékek a "Nagy Fal" tetejéről, mint "0" pontról számítandók. A "0" pont a bejá
rattól számítva - 95,9 m. Az észlelés általában két hetenként történt, - az első négy 
hónapban különösen - nehéz körülmények között. A csapadékos nyár miatt nem volt ritka
ság a 600-800 1/perc vizroham, ami lehetetlenné tette a barlang egyes pontjain a hala
dást, különösen visszafelé. Nehezítette a helyzetet, hogy tisztességes gumiruhánk nincs.
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Az utolsó mért érték december l6.-i, mivel a következő alkalommal a barlangba történő 
lejutást egy, a "Záporosnál" kezdődő és 4r5 ,m hosszú jégdugó zárta el.
A vizszint helyzete a "O" ponthoz viszonyítva:
VI. lo - 3o m X.l. -7o m

24 - 3o m 15.-70 m
VII. 8 - 32 m 22.-7o,5 m

22 - 41 m XI. 4.-72 m
VIII. • 5 - 46 m 5.-72,2 m

9 - 44 m 6.-72 m
11 - 44 m 7.-71,8 m
13 - 44 m 19.-71,8 m
16 - ,45 m XII. 4.-71,65 m
18 - 45 m 17^71,7 m
2o - 45 m

IX. 2 - 62 m
16 - 7o m
23 - 7o m

Szeptemberben sikerült beszerezni egy nag;
lyet első alkalommal November 7-én próbáltunk ki komolyabban. Ekkor sikerült elérni elő
ször, hogy a barlangban gyakorlatilag nem folyt viz. Mivel azonban a nyomótömlő rövidnek 
bizonyult, a második de különösen a 3. napon intenziv vízfolyás indult meg, amely leg
jobban a Nagy Fal-on volt észlelhető. Ezt tükrözi a szifon vizszintjének ingadozása is: 
XI. 4. -72 m
XI, 5. -72,2 m
XI. 6. -72 m szivattyúzás közben
XI. 7. -71,6 mért értékek
A patak vizét a Csúnya-völgybe emeltük át. Nyári táborunkban a rögzített térképezési 
pontok elhelyezését. Mivel a lyukak fúrásához gépi segédeszközünk nincsen, meglehetősen 
lassan jutottunk előre. Jelenleg közvetlenül a "Retyi-kürtő" előtt tartunk a pontokkal.
A jövő év feladatai közé tartozik a pontrendszer teljes kiépítése: a vizszint további 
megfigyelése annak eldöntésére, hogy ez az ingadozás mennyire periodikus, rendszeres. 
Tervezzük egy komoly felszini gát építését, valamint - 7o m-n stég beszerelését a szi
fon részletesebb vizsgálatához. Érdekes eseményeket várunk a teljes nyári tábor alatti 
szivattyúzástól, illetve ennek a vizszintingadozésra gyakorolt hatásától.
A Diós-pataki víznyelők
1977-oen vettük észre, hogy a II. sz. víznyelő vízforgalma különösképpen alakul. Erről 
éves jelentésünkben a következőket irtuk:
"A tábor ideje alatt lezúdult esők nyomán tűnt fel az, hogy a barlangba bejutó viz több
sége nem a végponton folyik el." Munkánkat a megfigyelés megerősítésére, illetve konkrét 
adatok beszerzésére koncentráltuk, de ennek során nem várt eredményre bukkantunk. Feb
ruár közepén már bizonyossá vált a barlangban meglévő, és a végponton elfolyó vízhozam 
közötti nagyságrendi különbség. De mert a téli kis - 6o-8o 1/perc — vízhozamot nem ta
láltuk döntő tényezőnek, a nyári táborunkban különös gonddia végeztük a méréseket. így 
derült ki, hogy ezen kívül létezik még egy eltérés, mégpedig a kráterbe befolyó, illet
ve a barlangban megjelenő vízhozam között.
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Pl. : Kráterben eltűnő a barlangban megjelenő a végpontokon elfő-
vízhozam vizhozam lyó vizhozam

1978. 
VIII.11. 25o 1/p. 5o 1/p. 2o 1/p.
VIII.18. 52o 1/p. 8o 1/p. 5o 1/p.
Mindkét alkalommal zivatar utáni mérésekről van szó. A jelenség magyarázatát bonyolítja, 
hogy a kráter talpa és a viz megjelenési pontja a barlangban vertikálisan közel - 1 m-en 
belül - azonos magasságban van, a horizontális távolság pedig 1,5-2 méter között van. 
Feltételezzük, hogy a viz 75v8o %-a egy eddig ismeretlen járatrendszerben tűnik el. En
nek létét bizonyítaná, ha a kráter talpának mélyítésével elérnénk, hogy a barlangba nem 
folyna be többé viz. E munka elvégzése a következő táborok feladata.
Az év során elkészült a Diósi II.sz. barlang térképe. A mérést Kékesi György vezette, és 
ő szerkesztette meg a térképet is. Nyári táborunkban a II.sz barlangban a belső patakme
der mélyítésén dolgoztunk, illetve a végponton 4 db fúrólyukat készítettünk. Ez utóbbiak 
hasznosítására sajnos nem került sor. A. krátert 6 m-ig bontottuk ki. A III. sz. barlang
ból eltávolitottuk a friss törmeléket, és uj védőácsolatot készítettünk.

A Vörös Meteor TE. Tektonik Barlangkutató Csoportjának 1978. évi jelen
té 3B

Hegedűs Gyula

Az 1978-as évben tovább folytattuk a dokumentáló munkát. Ezen munka keretén belül elké
szítettük a Nádaskai-zsomboly és a Humusz-lyuk térképét, valamint 16 barlang fotódoku
mentációjához készitettünk felvételeket. Az év folyamán, munkatervünknek megfelelően, 
lezártuk a szögligeti Rejtek-zsombolyt. A munkát az Országos Környezet- és Természetvé
delmi Hivatal Barlangtani Intézetének megbízása alapján végeztük el. A hulló kövektől 
megtisztított és emiatt kicsit kitágított bejárat oldalában lévő, ütvefuróval készített, 
átlagosan 5o cm mélységű lyukakba 5o mm-es betonacélt cementeztünk. Ezekre helyeztük a 
vasajtót, amelyet lánghegesztéssel erősítettünk oda. Az ajtó és a fal közötti részen a 
tartóvasak közeit rácsszerüen behegesztettük úgy, hogy a megmaradó nyílásokon a denevé
rek szabadon átjárhassanak.

A KPVDSZ Vörös Meteor ТЕ. Уазз Imre Barlangkutató Csoportjának 1978. évi
jelentése 
Házi Z.

1* Az 1978. évi terveink, kutatási területeink
Csoportunk az 1978. évi hagyományos munkaterületein tervezett kutatómunkát, igy elsősor
ban az Aggteleki-Karszton - Szögligeten és a Budai-hegységben a Mátyáshegyi-barlangban.
Az év folyamán a Mátyás-hegyi-barlangban illetve környékén tervezett munkáinkat csak 
részben végeztük el.
2. Beszámoló a Mátyás-hegy környékén végzett munkáról
Csoportunk több éve folytat kutató és térképező munkákat a Mátyás-hegyi-barlangban vala
mint a Mátyás-hegy Keleti-kőfejtőjében.. Ez évben is folytattuk munkáinkat időnkhöz mér
ten, azonban a térképezési munkákat ez évben nem végeztük el. Elsősorban a törmelék la
birintusról terveztünk új térképet késziteni, mely az eddiginél részletesebb és ponto
sabb. A Mátyás-hegy Keleti-kőfejtőjében fiatal csoportttagjaink több fülkét megbontottak, 
ennek eredményeképpen néhány fülkét két-három méterrel meghosszabbitottak, de jelentő
sebb eredményt nem értek el.
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5. Beszámoló a Szögiiget környékén végzett, munkáiból
Az 1977. évben a megelőző évek munkája alapján, sikerült bejutnunk az Acskó-rét és a 
Csörgő-forrás között elhelyezkedő barlangrendszerbe az .«.rvizi-f orrásszá jón keresztül. A 
feltárás lényege a csoport tagjainak nagy lendületet adott a további munkához, ezért 'ez 
évben erőinket e kutatóterületre koncentráltuk. Az év folyamán szinte majdnem minden 
hétvégén szerveztünk kutatótúrát Szögligetre. A barlangban, melynek feltárt szakaszáról 
a térképet az 19 7 /. évi jelentésünkhöz csatoltuk, az első teremben található I. sz. szi
fonnál, és a végpontnál található II. számú szifonnálpróbálkoztunk a továbbjutással.
A munkánkat nagy mértékben megnehezítette, hogy csapadék esetén a leszivárgó vizek elön- 
tötték a szűk szifonokat. Ezért először a szifonok előtti járatokat le kellett süllyesz
teni és ki kellett tágitani, hogy a vizet el tudjuk vezetni.
A nyári táborunkat természetesen Szögligetre szerveztük, amely augusztus 5-2o-ig tartott 
A tábor létszáma átlagban 2o fő volt. A tábor ideje alatt az I. számú teremből és a be
járati kuszodából nagy mennyiségű anyagot termeltünk ki, hogy a bontási területekhez meg 
könnyitsük a közlekedést. Munkánk eredményesebbé tétele érdekében a barlangba elektromos 
áramot vezettünk be, részben a világítás, részben pedig az elektromos ütvevéső üzemelte
tése miatt. Az elektromos ütvevéső használata lehetővé tette, hogy a szükebb járatot ki
tágítsuk, több helyen még a szálkőben is kellett vésnünk.
kutatómunkánk eredményeképpen augusztus 18-án sikerült az addigi végpontnál lévő II. szá 
mű szifonnál a járat süllyesztésével és tágitásávai. Végh *-1iklósnak sikerült először to
vább jutnia az igen szűk járatban, mely 3-4 melyek 6-7 méter szélesek és 4-5 méter maga
sak. A termek oldalán magas agyag-dombok találhatók. A termek után a járat ismét elszü- 
kül és egy újabb agyagszifonba végződik. A tábor befejezése óta is rendszeresen végzünk 
bontási munkákat az I. számú szifonnál, és kb. 5 métert jutottunk előre, ahol tisztán 
hallani a viz zubogását. A jelentés Írásakor ismételten tovább jutottunk a végpontnál 
lo-15 méterrel és nagyon reméljük, hogy hamarosan elérjük az aktiv patakos járatot.
Az újonnan feltárt szakaszokról az igen szűk járatok és egyéb objektiv akadályok miatt a 
térképet még nem készítettük el, de hamarosan elkészítjük ezt.
t tábor ideje alatt a környéken több barlangot és zsombolyt jártunk be, több helyről ü- 
ledékmintát is gyűjtöttünk, amit Rácz József vizsgált meg.
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