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A Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztály 1980. évben végzett munkájáról
/részletek/

Szakosztályunk az elmült évben 4 csoportban, Összesen 38 fével működött. Felnőtt MKBT 
tagjaink száma 1980 végén 54 fő volt. A leadott túrajelentések szerint 74 túrán 174 
munkanapot teljesítettünk. A túrákon résztvett 913 tag és 148 vendég, összesen teljesí
tettünk 11.400 munkaórát, amely 80-85 %-ban a Lengyel- és Törekvés-barlang lezárására, 
továbbá egy kémény bontásra és egy robbanás által tönkremnet tetőszerkezet helyreállítá
sára lett felhasználva. /Utóbbi két munka ellenértékét - 40.883 Ft-ot - a kiadványok 
gyorsabb megjelenésének elősegítése érdekében a Társulatnak átutaltuk./

Hegymászó- Magashegy.iáró csoport:

Stock Gábor és Lendvaij, Ákos irányításával működő csoport ez évben is rendezett két ma
gashegyi túrát.

a. / Rodope-hegység
b. / Rila-hegység

Ezen kivül a csoport tagjai több 3-5 napos mászótúrát tettek a Magas-Tátrában.
Érdekes még, hogy a Stock - Sólyom páros - valószinüleg elsőként - kimászta a Szelin- 
lyuk kürtőjét is.
Az 1980-ban végzett munka alapján szakosztályunk tagjai közül feltétlenül kiemelkedett: 
Károvics János, Búkor László Károlyi Ferenc, Bárkányi László, Stock Gábor, Magyar András, 
Molnár Sándor.

/Lendvay Ákos/

A Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztály Gerecse-csoport.iának 1980. évi .jelen
tése

Az év során az egyik fő munkánk a Törekvés-barlang lezárása volt. Sajnos nagyon sok 
problémát jelentett a rongálás, amit megakadályozni még a Szelim-csárda személyzetének
"figyelővé" történt beszervezésével sem tudtuk megakadályozni. Megtörtént, hogy a Pilis
csoport által felépített zsaluzást is szétszedték, igy azt újra kellett épiteni.
Érdekes problémát jelentett maga a lezárás. Az 50-60 °-os lejtős terepen épített vasbe
ton lezárást csúszás ellen mélyíteni és "szögelni" kellett. Az épitmény részben a szálkő 
alá tervezett súlypontja, részben 14 db szálkőbe betonozott sinazög fogja biztositóan a 
sziklához. Sok embert igényelt a betonozás. A Turul-emlékműtől vödörben kellett lehorda
ni a megkevert vagy előkevert betont, s ez - ismerve a terepet - nem volt könnyű munka. 
Általában 6-8 ember állt láncban, adogatta le a barlangnál dolgozóknak az anyagot.
Május 1-én kora reggel már le tudtuk zárni a barlangot, de a Szelim-csárdánál és a kör
nyéken a május lri ünnepség miatt majális volt, igy a barlangnál állandóan 2 fő ügyelt, 
a csoport többi tagja pedig a környéken tartózkodott.
Sajnálatos baleset történt az ünnepi hangulatban. Egy 14 éves tatabányai fiú ittas álla
potban a Turul-emlékmű környékén kiült a sziklára, s onnan kb. 8-10 m-t zuhant. A cső
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port tagjait a Szelim-csárda személyzete riasztotta, s az elég súlyos fejsérülést szenve
dett fiatalt az idő közben kiérkezett mentőorvos és rendőrség kérésére percek alatt a 
mentőautóhoz szállítottuk. /Mvetkező héten mér halálhírét költötték, de annyira azért 
nem volt súlyos a baleset./
A tényleges lezárás után már csak a lezárás környezetbe való illesztése volt hátra.
Ez talán még nagyobb munka volt, mint maga a lezárás, mivel megfelelő nagyságú szabadon 
fekvő sziklákat 150-200 m-ről kellett a barlanghoz szállítani* Végül is a fagyveszély 
élőit nem lett teljesen kész a bejárat, de a hátra levő munka már elenyésző mennyiségű 
az eddig elvégzettekhez képest.
A Szőllősi-Arany-lyuk feltáró kutatása kutatási engedély hiján csak az év első negyedé
ben és decemberben folyt. Hosszas mérlegelés után mégis sikerült megfelelő - teljesen 
balesetmentes - deppóhelyet találni, és kialakítani. Igaz a bontási helytől 4 embernek 
kell a vödröt kézbevenni, de más megoldás nem volt.
A Névtelen-barlang feltárását a nagyfokú omlásveszély miatta Pilis-csoport befejezte, 
és közös megegyezés alapján vizsgálat céljából átengedte a Vértes László barlangkutató 
csoportnak. Valamikor október végén november elején azonban szintén általunk ismeret
len személyek a barlang ácsolatát szétrombolták, kihuzkodták, igy nem volt mást tenni, 
mint bármelyk pillanatban beomolható kibontott aknát be kellett tömnünk.
Kb. 3-4 hét múlva meglepődve láttuk, hogy ismeretlen "barátaink" - valószinü bosszúból - 
Végleg eltömték a bejáratot.
A Névtelen-barlang felmérését még júniusban Lendvay Ákos vezetésével elvégeztük.

A Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztály "Pilis" csoportjának jelentése az 
1980-ban végzett munkáról

Róka-hegvi brigád; A brigád által kutatott Róka-hegyi-barlang páncélajtaját 1979 kará
csonya és dec. 31. között ismeretlen tettesek a két zár ellenére feltörték és az ajtót 
is elvitték. Szerencsére a tervezett második ajtó még nem lett betéve igy egy hét alatt 
az új ajtót öt darab különböző kombinációs zárral felszerelve fel tudtuk tenni. A rossz 
tapasztalat alapján alaposan biztosítottuk az ajtót esetleges erőszakos behatolás ellen. 
Megkezdtük a barlang talppontján a továbbhaladást gátló álfenék /rádiókipp módszerrel bi
zonyított/ bontását. A jelenleg 2 m mélységben folyó munkák során már látványos képződ
ményekkel borított falszakaszt harántoltunk, a kitermelt anyagból pedig rendkívül sok 
hullott cseppkő és termális eredetű képződmény került elő. Ezek valószinüleg a kőbánya 
aktiv működése időszakában váltak le az oldalfalakról és a főtéről.
Az évtizedek óta felhalmozódott szemét, rothadó fa, konzerv doboz, acélkötelek kihordása 
is adott munkát, s még mindig nem mondható tisztának a barlang.
Havonta klimaméréseket végeztünk a barlang 5 pontján. December hónapban Stock Gábor veze
tésével sikerült átjutnunk a Nagy-akna "ablakkal" szemközti oldalára ie, s ott egy 
8-10 m mély lefelé haladó szűk hasadékot észleltünk. Idő hiányában részletesebb vizsgála
ta 1981 évre maradt. Nyolc alkalommal tartottunk ügyeletet, és kalauzoltunk vendégeket a 
barlangban.
1980. július 26-án próbabontást végeztünk a Róka-hegyi-barlangtól ÉK-i irányban, kb.
6o m-re található eltömődött forráskürtőben. Bontása aorán a következő rétegeket harán- 
toltuk:

a. / felülről behullott törmelék
b. / az oldalfalakról levált Aifagyott?/ hévizes eredetű lerakódás
c. / helyben képződött mészüledék
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Bejárata emberderéknyi haaadék, amin csak kúszva lehet átjutni. A munkálatok megkezdése 
előtt kb. 110 cm hosszú és 80 cm mély gömbfülke volt.-Jelenleg 2,5 m mélyen 3 m hosszú 
kettős aknában dolgoztunk. A kitermelést erősen akadályozta a szűk bejárati nyiláa.
A bejárat melletti sziklafalon "Dávid" felirat van bevésve. Ennek alapján előlegeztük a 
kis üregnek a Dávid-barlang nevet.
Brigádunk az MKBT találkozó rendezéséből is kivette a részét. Részben besegitettünk a 
Törekvés-barlang betonozási munkáihoz, részben a találkozó sátortáborának telepítési és 
bontási munkáiban vettünk részt, s közben a Marcel Loubens barlangverseny két felszini 
állomásánál Ugyeletett láttunk el.
Az év során több gyakorló túrát tettünk a Mátyás-hegyi, Ferenc-hegyi, Alba Regia barlang
ba és a Három-kürtő-zsombolyba is.
A csoport másik része Gáspár József vezetésével a Törekvés-barlangnál volt érdekelve. 
Januártól március végéig ismeretlen személyek négy alkalommal verték szabályosan szét 
a Törekvés-barlang ácsolatát. Helyreállítására nagyon sok energiát fektettek a csoport 
tagjai. A szinte hetenként levert lakaton már nem is csodálkoztunk - örültünk neki, hogy 
csak lakatot kell cserélni... Jellemző, hogy a barlang lezárásának kezdeti szakaszában 
a betonozáshoz szükséges zsaluzást is szétszedték éjjel... A barlang bejáratának tényle
ges kiépítésében már nem tudtunk részt venni. Betegség, katonai behivás családi prob
lémák miatt a csoport tagjai inkább közelebb lévő - igy egy napos túrákkal is eredménye- 
sebben bontható - Ajándék-barlangon dolgoztak. Eltávolitottunk mintegy 2,5-3 m törme
léket, alapos terepbejárásokat végeztünk.
Késő ősszel a Törekvés-barlangtól É-ra, 25 m-re, de mintegy 12 m-rel alacsonyabb szinten 
kisebb - 3-4 m hosszú - valószínű hévizes eredetű üreg bejáratét tették szabaddá a cso
port tagjai.

/Gáspár József - Nohl György/

Jelentés a Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztály "Fényes Elek" csoportjának 
1980. évi munkájáról

A csoport munkájának oroszlánrészét a Lengyel-barlang lezárása képezte. Sajnos különbö
ző félreértések véget a lezárás nem a szabályok szerint történt, igy súlyos bonyodalmak 
támadtak a lezárást követően. A barlangból kb. 10 m^ elkorhadt fát és egyéb szemetet 
szállítottunk ki.
A vánlorgyülés alkalmával megrendezésre kerülő Marcel Loubens barlangversenyre az útvo
nalat a felszinen és a barlangban is a csoport tagjai készítették elő, s a megfelelő lebo- 
nyol .tás érdekében a Guanó-teremig telefonvonalat is kiépítettünk.
Dokumentációs anyagunk további bővitése érdekében a Tatabány-felsó-i Kálvária-hegyre két 
alkalommal vezettünk munkatúrát adatgyűjtési céllal. Több kisebb üreget felmértünk, do
kumentációs anyagunk az itt található barlahgokról mér-rmár teljesnek mondható.
A Gerecse—csöpört néhány tagjával — Dr. Kordos László vezetésével — mintegy 1,5 m^ anya
got bontottunk ki a Törekvés-barlang felső oldaljáratából, s ezt vizsgálat céljából a 
Földtani Intézetbe szállítottuk. Ugyanakkor az 1976 óta bedobált hulladékot, szemetet, a 
bejarat kiépítése során lehullot épitési anyagot is eltávolitottuk a barlangból. Örömmel 
állapítottuk meg, hogy a barlang "őslakói", az általunk úgy védett pelék a bejárat kié
pítése után is otthonuknak tekintik, téli szálláshelynek használják a barlangot.

/Lendvay Ákos/
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Porо a-barlang 
/Gerec se-hegy aég/

Megközelítése: A Tatabány-felsői vasútállomástól a Széchenyi utcán elindulva az első 
balra menő utcán befordulva, azon ismételten balra fordulva a Kinizsi utcába, majd a 
Sportpálya bejáratához érkezünk. A Sportpályán hosszában végig haladva rövidesen a haj
dani kőbánya megrongált kerítéséhez érkezünk, ezen átlépve a vasútvonal feletti magaslat 
felé irányítjuk lépteinket. A legmagasabb pont alatt néhány méterrel sziklafal tövében 
bukkanhatunk rá a barlang bejáratára. Néhány m-t megtéve É-i irányba közvetlenül alat
tunk láthatók a Budapest-Győr vasútvonal sínjei. Megközelítésére van egy egyszerűbb, de 
jóval veszélyesebb lehetőség is. Amennyiben a Tatabánje-felsői vasútállomástól a sínek fe* 
lett Budapest felé indulunk, 160-180 m után jobb oldalon a sziklán felkapaszkodhatunk a b 
barlanghoz. /Kb. 15-17 m-rel van a vasúti sínek felett./
A Tathbánya-felsői Kálvária-hegy É-i nyúlványának legvégén nyíló kisebb üreg bejárata 
K-DK felé néz.A bejárat és környéke füstölési nyomoktól szinte fekete. Az oldalfalakon 
borsókőszerü mészkicsapódások láthatók, amelyek a legbelső részeken már hófehérek.
Apró köves, poros—  végig igen sekély - kitöltés az aljzaton. A bejárat környékén humu
szos réteg, területén néhány elszórt, láthatóan friss csontmaradvány.
Valószinü termólis eredetű forrósbarlang, amely a vasútvonal építése sorén a pályasza
kasz robbantása alkalmával nyílt meg. Kifagyással is tágult. Felmérése során nullpontját 
vasszöggel 1 és 2 pontját fekete festékkel jelöltük meg. A felmérés fatokos geológus 
kompasszal történt.

A Viktória-barlang felfedezésének ás kutatásának rövid története
Dévay József '

1972 XI. 28-én talált barlang bejárata Miskolc-Tapolca határában, a Nagykőmázsára vezető 
szekérút jobb oldalán egy lefolyástalan mélyedésben található.
A barlang felfedezésének rövid története:
А X. kerületi Természetbarát Szövetség keretén belül működő barlangkutató csoport jelen 
sorok írójának vezetésével mészótúrát szervezett a Nagykőmázsai viznyelőbarlang végpont
jára. Útközben a csoport vezetője észlelte a vízmosás alján található eltömődött bejára
tot. Rövid pihenőidő alatt megbontotta az eltömődött nyelő száját és lábbal előre becsú
szott a keskeny sziklahasadékba. Mintegy, egy, másfél méter után a hasadék kitágult és 
egy lefelé induló alnába torkollott. Az ide ledobott kő egy terembe zuhant. Levilágítva 
a terem aljáról egy járat indult az ismeretlen barlang belseje felé. Ezután a barlang 
szája előtt sátrat vertek, mivel kötél és egyéb szerelés volt bőven, úgy döntöttek, hogy 
a Nagykőmázsai viznyelőbarlang helyett a most megtalált barlangot járják be. 1972. XI.
28—án a túrén Dévay József vezetésével az alábbi tagok vettek réeztî Gáspár József,
Tóth Károly, Borsits Csaba, Németh Zoltán, Kucsera András, Bors Árpád, Horváth Róbert, 
Kacséra Tibor, Almósi Ferenc.
Még azon a napon sikerült a barlangot teljesen bejárni. Budapesten az akkor elérhető 
szekirodalmat átolvasva, valamint az MKBT-ben és Dr. Dénes Györgynél valószínűnek lát
szott, hogy új, eddig ismeretlen barlangot fedezett fel a csoport. A barlang neve "Vik
tória" lett. Ezek utón több ízben 1972 októberétől 1973 év végéig kisebb-npgyobb meg
szakításokkal a csoport túrókat szervezett a barlangba. Ez idő alatt a következőket si-
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került megállapitaniï Miskolc-Tapolca határában közel Nagykómézsa régi kőfejtőjéhez egy 
lefolyástalan teknő aljában alakult ki. A barlang landini mészkőben keletkezett, több - 
szintes, viszonylag egyszerű szerkezetű, tele fejlődő cseppkővel és egy részében aktiv 
Vizfolyással. Teljes feltárása, bejárása még nem történt meg, valószinü, hogy még érde
kes részek várnak feltárásra.

Leírása;
A bejárati folyosó egy 8 m mély aknába torkollik, alján törmelék, behullott avar talál
ható. Innen egy kis folyosón át egy kör alakú terembe jutunk a terem oldalát és tetejét 
apró cseppkövek borítják, továbbjutásra lehetőség nincs. A talaj nedves, sáros. Valószí
nű, hogy régebben e terem nem volt a barlang kezdete. /Ez az un. Holt-terem/
Visszatérve a Nagy-akna aljára, egy keskeny, magas folyosóba jutunk, ez lépcsőzetesen meg
törve lefelé halad. A fal érdes és száraz, néhány méter után a folyosó templom szerűen 
felmegasodik /Nagy-templom/. Újabb lelépés, egy kar vastagságú cseppkőoszlopba kapasz
kodva egy nagyobb terembe jutunk. Alja nedves, sáros. Egyre több a cseppkő. /Paraszt-ta
nya/ Innen keskeny kanyon-szerű folyosó kanyarog tovább. A fal nedvesen csillog, mintegy 
60 cm széles, 10 m magas. /Arany-kanyon/ Újabb terem. Itt jelenik meg az első komolyabb 
vízfolyás /Sváb-terem/. Innen indul a Nagy-kanyon. A barlang levegője észrevehetően javul, 
valószínű, hogy e ponton összeköttetésben van a felszínnel. Több felfelé induló akna van 
e szakaszon, néhányat megbontva, bejárva különösebb eredményt nem értünk el. A barlang 
talaja iszapos, sáros, váltakozó vizfolyású. E váltakozások a kinti időjárás függvénye.
A Nagy-kanyon néhol 15-20 m-re felnyílik, keskeny, nehezen járható. A mennyezeten csepp
kövek láthatók, de kevesebb mint az előző részeken. Néhol a fal úgy összeszűkül, hogy 
csak hason és féloldalt fekve járható. A "Bosszantón" átbújva látni a kanyon alján folyó 
vizet, de a szűk és fejletlen, szinte repedésszerü járat ember száméra nem járható.
A felső részen nehezen lehet előrejutni. A fal többször megtörik és kanyarog. Egy nagy, 
sáros terembe jutunk, e részen ez az első nagyobb terem. Alját térdig érő sár, iszap 
tölti ki. Valószinü, hogy az agyagos sár valami ősi víznyelőt takar. Az eddig követett 
viz e ponton tűnik el..Aterem alaposabb vizsgálata, a viz követése ez ideig részben le- 
vegőhióny, s részben más irányú elfoglaltságunk miatt nem történt meg. A levegő e ponton 
érezhetően romlik. Nagyobb csoport számára a barlang látogatása karbidlámpával nem ajánl
ható. Továbbhaladva egy nagy, mintegy 2-3 m magas sárdombra lehet felmászni. A domb má
sik oldalén lecsúszva egy szűk. lapos folyosóba jutunk. Ezen meggörnyedve egy terembe 
érünk, sokéig ez volt a barlang végpontja. E terem végén egy szifon, kb. 1 m nagyságú 
tavacska található. Több túra után egy újabb részt és szifon-kerülő járatot sikerült fel
tárnunk.
A Paraszt-tanya utáni folyosóból egy felfelé haladó kürtőn a barlang emeleti szintjére 
sikerült feljutnunk. Az emeleti rész első bejárói: Dévay József, Tóth Károly, Szabó 
Gábor, Horváth Róbert, Kucsera János, Kucsera Tibor. A csoport e részen egy új, eddig 
ismeretlen emeleti járatot talált, több nagy teremmel és folyosóval. A legnagyobb csepp- 
köves terem a Mammut-terem. Egy másik alkalommal Tóth Károly és Horváth Róbert megtalálta 
a barlang eddig ismeretlen,'..egyetlen vizes oldalágát /Tohonya-ág/. Ez mintegy 50-80 m 
hosszú, vizes, lapos. Első bejárói: Dévay József és Kucsera András.
Egy étbújás után egy cseppkővel borított színes terembe jutottak. /Szines-terem/
Később lengyel kutatókkal közösen kötélhid segítségével a falon felmászva egy újabb ter
met találtunk /Padlás/. A terem sarkában 1 m magasban egy szűk járat található, e szűk 
részből jön ki a barlangon végigfolyó vízfolyás. A lengyel kutatók a Tohony-ág felett 
mintegy 6 m-rel, a Szines-teremből kiindulva egy száraz, poros, cseppköves felsőjératot
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találtak /Lengyel-ág/. Ezután a vizes ág bemászását mellőzhette a csoport.
A barlang végpontján lévő szifon feletti szklák közt Tóth Károly, Bors Árpád, Kucsera 
András, Szabó Gábor egy hétvégi túra alkalmával újabb részt talált. E járattal mintegy 
60 m-nyi új szakaszt tudtak bejárni, de egy újabb szifonnal véget ér a járat.
A csoport a túrák alatt igyekezett a barlang egyes részeit ménéi jobban bejárni, újabb 
részeket feltárni. Egyes részekre vastraverzeket épitettek be. E vastraverzek segítségé* 
vei próbálták az emeleti részeket, kürtőket bejárni. Valószínű, hogy e vasrudak a mai 
napig is megtalálhatók. A barlang több részén kisebb-nagyobb próbabontást végeztek. Fel
mérését a csoport Lcrberer Árpád vezetésével megkezdte. Több munkatúra eredményeképpen a 
bejárattól a Sváb-teremig a fixpontok felfestése piros festékkel megtörtént. Lorberer 
Árpád más irányú tevékenysége miatt a mérések abbamaradtak. A csoport tagjai több Ízben 
terepbejárást végeztek a barlang feletti hegyoldalban, az Óbányában Nagykőmázsa tetején. 
Bejárták a Viktória-barlang vízgyűjtő területét is.
Közel a barlang bejáratához találtak egy beszakadt termet /Öreg-lyuk/, a Nagykőmázsa te
tején és oldalában több bontásra érdemes töbröt. Az Óbánya oldalában néhány órai munka 
utón egy 60 m hosszú, agyagos földdel kitöltött hasadékbarlangot tártak fel. Ezt “Tó- 
setó" néven az MKBT felé jelentették is. A csoport vezetője levél útján megpróbált kap
csolatot teremteni a Nagykőmázsa térségében dolgozó miskolci csoporttal, de a levélre 
válasz nem érkezett.
Annak idején a barlang teljes hosszát 800 m-re, mélységét 50 m-re becsültük. 
Továbbkutatásra feltétlen alkalmas.

Névtelen-barlang /Zárójelentés/

A Szőllősi-Arany-lyuktól mintegy 30 m-re, ÉK-re, a piros jelzésű út bal oldalán található 
töbör bontását még 1978-ban kezdték meg a szakosztály tagjai. 1979. április 9-én - mint- 
egy 30 m szikla és kitöltés eltávolítása után - megnyílt a barlang a kutatók előtt, 
a abban 13 m hosszban, 8 m mélységig sikerült lejutni. /Csapi Dezső, Bachmayer I.,
Stock G., Majoros G. és társaik/
Már akkor látszott, hogy a továbbjutás nagyon nehezen fog menni - tekintetbe véve a 
rendkívüli omlásveszélyt - de a kutatók tovább próbálkoztak. Végülis 13,5 m mélységben 
egy teljesen elszüküló ÉD-i csapásirányú járatban adták fel a munkahelyet.
A barlang triász kori dachsteini mészkőben keletkezett, összeköttetése az út jobb olda
lén fekvő - szintén bontás alatt álló - töbörrel és a Szőllősi-Arany-lyukkal biztosra ve
hető.
Felmérését 1980-ban Lendvay Ákos, Somorjai Tibor, Takács László ás Búkor László végezte 
el.
A kiácsolt bejáratot ismeretlenek 1980. október végén beomlasztottók, az ócsolatot kira
bolták, igy a barlang jelenleg mór nem járható be.
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