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A Békásmegyeri L.S.B. ARAGONIT Barlangkutató Csoport 1982, évi .jelentése
Kucsera János

Tovább folytattuk a Holdvilág-árokban a vízesés előtti előtér feltárását. Ennek 
során kb. 12 ■* eróziós törmeléket termeltünk ki. Az általunk feltételezett uj járat
ban kormeghatározó leleteket nem találtunk.

Jelentés a Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport 1982. évi munkájáról 
Kiss Attila - Takácsné Bolner Katalin — Läufer Csaba 
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X/A Beszámoló a megjelölt fejezeteket tartalmazza./
2. Összefoglalás
Föltáró kutatások 
X. Pál-völgyi-barlang

Az év folyamán 765 /+ 20/ m uj feltárás történt, melynek nagy részét a tavaszi ku
tatótábor eredményeként, az Oroszlán—sarki bontással megnyitott Negyedik Negyed Járat- 
rendszere képviseli. Az uj barlangrész a régi részben, illetve a Decemberi szakaszhoz 
hasonló, tágas labirintusrendszer, helyenként szép cseppkőkéződményekkel és sajátos ás— 
ványkiválásokkal. Felfedezése nemcsak NY felé kinál újabb továbbkutatási lehetőségeket, 
de módot adhat a Heliktites-terem veszélytelen megközelítésére is. Kisebb feltárások 
történtek továbbá a Prézli—omladék DNY—i hasadékában és a Szeptáriás—folyosó oldalágá
nak EK-i részén.
II. Pál-völgyi kőfejtő

Itt eredményes feltárómunkákról nem számolhatunk be.
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XXI. Célkutatás a Pál-völgyl- és a Mátyás-hegyi-barlangok összeköttétégének feltárására
A Térképész-ágban négy ponton indítottunk bontást a Mátyás-hegyi-barlanggal való 

összeköttetés céljából. Három esetben földtani akadályok miatt a munka eredméiytelen 
volt, viszont a Mátyás-hegyi-barlang idén felfedezett Kagylós-ágának irányába tartó, fel- 
töltött járat bontása biztatóan halad.
Tudományos kutatások
A Gipszes-folyosó üledékkitöltésének vizsgálata

Az üledékkitöltés felső, másfél méteres szelvényt átfogó szakaszán végeztünk üledék
vizsgálatokat. A makroszkópos leíráson túl 7 mintából történt részletes szemcseelemzés 
és karbonáttartalom-mérés, egy homokminta mikromineralógiai vizsgálatát külső szakér
tők bevonásával végeztük. A felső, pár dm-es, rosszul osztályozott rétegek alatt már 
viszonylag jól osztályozott, fokozatosan csökkenő karbonát-tartalmú üledékek mutatha
tók ki, de a változó szemcseösszetétel eltérő üledékképződési viszonyokkal jellemezhe
tő periódusokat jelez. A homokréteg a nehézásvány-összetétel alapján azonban nem utal 
feltétlenül felszini behordódásra.
Élettani vizsgálatok

A földalatti kutatótábor folyamán naponta kétszer végeztünk vérnyomás-, pulzus- és 
hőmérséklet-mérést. Az utóbbiak a felszini normális értékeknek megfelelően alakultak, 
a megfelelő ellátottság következtében lehűlés nem következett be; a vérnyomás viszont 
a felszini értékekhez képest 9-16 $-kal csökkent.

A leszállás előtt, illetve a feljövetel után speciális vizsgálatokat is végeztünk, 
spirometriás és’ oxymetriai méréseket, valamint vérgáz-analizist. Ezeknél tendenciózus 
változásokat nem tudunk minden esetben kimutatni, de ebben feltehetően az előre nem 
látható körülmények /eltérő porártalom, az utolsó nap átlagon felüli megterhelése/ 
játszottak közre.
Tektonikai vizsgálatok

Az újonnan feltárt Negyedik Negyed elkészített járatirány-statisztikai diagramja 
erős ÉNY-DK-i irányítottságot mutat, szerkezetileg a régi résszel mutat hasonlóságot.
Külső szakértők bevonásával végzett vizsgálatok 
a/ Ásványtani vizsgálatok

A Negyedik Negyedben talált, s a budai barlangokból eddig ismeretlen két ásványki
válási formát vizsgáltattunk meg. A r^met kutatók által stroncianitként azonosított 
ásvány a KBFI Kémiai Laboratóriumában és az ELTE Ásványtani Tanszékén elvégzett vizsgá
latok alapján egyértelműen kalcitnak bizonyult, szokatlan megjelenése ellenére.

A Vetkőztető-hasadék környékén előforduló kalcitkiválásokat tagoló fekete rétegeos- 
kék a vizsgálatok alapján lerakódásukkor valószinüleg gélpirit és Mn-hidroxid keveré
kek lehettek. A kalcitkristályokból kimutatott folyadék- és gázzárványok részletesebb 
vizsgálatai újabb lehetőséget kínálnak a barlangot formáló hévizek jellegének és hőfo
kának pontosabb megismerésére.
b/ Denevércsont-vizsgálatok

A Pál-völgyi-barlang k különböző pontjáról gyűjtött csontmaradványokat dr. Topái 
György Myotis nattereri fajnak határozta meg, s az előzetes vizsgálatok alapján leg
alábbis ó-holocén korukat valószinüsitette.
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Hidrológiai mérések
A barlangi tavak ujramegjelenésének hiányában csak a VITUKI-karsztvizszint-figyelő 

kút rendszeres mérését tudtuk végezni. A regisztrált - s a  tavalyinál lényegesen ala
csonyabb - vizszint nem is indokolta a barlangi tavak idei megjelenését.
Térképezés

Csoportunk az év folyamán a KVX Barlangtani Osztályával együttműködve 7̂*» m; önálló 
munkaként 372 m járatrendszert térképezett fel a Pál-völgyi-barlangban. Ezen felül 
tachiméterrel felmértük a Pál-völgyi kőfejtőt; egy az összes barlangot, üreget és bar
langmaradványt feltüntető térkép készítése céljából.
Fotódokumentáció

Színes dokumentáció készült az uj feltárásokról, továbbá kataszterezés jelleggel a 
kőfejtőben található üregekről, hasadékokról és hévizes nyomokról.
Csoporttevékenység

Kiss Attila vezetése alatt álló, 19 igazolt tagot számláló csoportunk fenntartó 
szerve a Honvéd Osztapenkó SE. Csoportösszejöveteleinket az eddigi gyakorlatnak megfe
lelően, a rendszeres hétvégi kutatómunkához kapcsolódva tartottuk; a hosszabb távú ter
vek megbeszélésére kéthavonta szerveztünk gyűlést. Az év folyamán több alkalommal ren
deztünk nyilt túrát a Pál-völgyi-barlang uj szakaszaiba, ezek keretében mintegy 10 ma
gyar és 2 külföldi csoportot, s számos egyéni kutatót fogadtunk. A csoporton belüli 
oktatómunka technikai-, térképezési- és nyelvi továbbképzésre terjedt ki.

Tíznapos nyári túra keretében az Aggteleki karsztvidék 8 barlangjában jártunk; a 
programban részt vett az NDK-beli Chemie Schwarza SE barlangkutató csoportjának 9 tagja 
is#

fi Társulatban diavetitéses előadást tartottunk a Harz-hegység D-i előterének gipsz- 
karsztjárói, s ugyané témáról cikk készült a Karszt és Barlang számára is.
Függelék

Elkészült egy tizoldalas német szakcikk fordítása. 3

3. A feltáró tevékenység ismertetése
I. Pál-völgyi-barlang /Budapest II. Szépvölgyi ut 162./

Feltárt uj szakaszok hossza térképezve 7Ó5 m
becsülve 20 m

A barlang hossza 1982. december 31-én térképezve *H27 ш
becsülve 50 m.

Az 198O-8I. évben felfedezett, 2 km-t meghaladó járatrendszer tág teret nyitott a 
további feltáró kutatások számára. A megindított bontások egy részét természetesen ta
valy nem volt sem pozitiv, sem negativ értelemben lezárható; ezeket a munkákat 1982- 
ben folytattuk. Az év első negyedében csak kisebb feltáró munkákat végeztünk, közülük 
eredményes volt a bontás
_ a Szeptáriás-folyosó oldalágában. Itt a hasadék EK—i,omladékkai eltorlaszolt vég

pontján huzatot észleltünk. Az omladékkitöltést eltávolitva, január 24-én sikerült 
a hasadék egy újabb szakaszát feltárni, az utólagos térképezés adatai szerint 17 m 
hosszúságban. E folyosórész 1-2 m széles, 2-4 m magas, kopár, végét nagy kőtömbök
ből álló omladék zárja el ismét.
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A nagyobb erőbefektetést, koncentrált létszámot igénylő feltárómunkák elvégzésére 
az I98I# évi kutatótábor kedvező eredményei alapján ismét tiznapos földalatti kutató- 
tábort szerveztünk 1982. április 2-11. között.

A tábor előkészületeit már a tavalyi tapasztalatok felhasználásával végezhettük, 
így a táborozást megelőző időszakban a fent említett kisebb bontási munkák melett u- 
jabb sátorhelyeket alakítottunk ki a Tollas-teremben, a telefonhálózatot pedig kibőví
tettük és újra beüzemeltük. A tábor kezdete előtt két héttel megkezdtük a konzervek, 
sátrak, gázfőzők, azaz a nehéz és nedvességre kevésbé érzékeny felszerelések leszállí
tását és elhelyezését. A vízellátás megkönnyítésére locsolótömlőt fektettünk le a La
katos-terem és a Nagy Fal között. Tekintettel a tervezett bontási munkák jellegére 
/szálkőzet vésése, illetve tömör, s z í v ó s  agyag fejtése/, e munkák megkönnyítése és meg
gyorsítása céljából elektromos áramot vezettünk le az uj részekbe. Ezzel egyúttal az 
elektromos fejlámpák akkumulátorainak töltését és a tábor világítását is biztosítani 
tudtuk. Az áramot l60 m hosszú, kettős szigetelésű gumikábelen, 220/220 V-os földfüg
getlen biztonsági transzformátor közbeiktatásával vezettük le a táborba és a munkahe
lyekre. A megfelelő előkészítés lehetővé tette a kutatótábor időtartamának és munkaere
jének maximális kihasználását.

A táborozásban részt vevő kutatók a leszállást megelőzően orvosi vizsgálaton vettek 
részt, amely egyúttal a naponta elvégzett vizsgálatokkal együtt a huzamosabb lenttar- 
tózkodás élettani hatásainak megfigyelésére is irányult. E vizsgálatokat a "Tudományos 
kutatások" c. fejezetben részletezzük, s ugyanitt ismertetjük a tábor életkörülményeit 
is /felszerelés, időbeosztás, élelmezés, higiénés ellátás stb./.

A tábor munkatervben a feltáró kutatások mellett klimatológiai mérések, fotódokumen
táció-kiegészítés és kisebb térképezési munkák szerepeltek, ezeket szintén a megfele
lő fejezetekben részletezzük.

A kezdőlétszámot jelentő 9 Tő április 2-án 23^°-kor ért le a személyi felszerelése
ket és a friss élelmiszereket tartalmazó kb. ko csomaggal együtt a Tollas-teremben el
helyezett táborba. A tiz napot öt kutató töltötte végig a föld alatt, a később érkező, 
illetve korábban távozó csoporttagokkal együtt a kutatábor alaplétszáma 8-11 fő volt. 
Mellettük alkalomszerűen öt vendégkutató töltött összesen 11 munkanapot a barlangban. 
Kutatótáborunkat többek között meglátogatta Kiss István, az OKTH Környezetvédelmi In
tézetének igazgatója és Hazslinszky Tamás, az MKBT főtitkára is.

A tábor kileno munkanapja alatt öt munkahelyen végeztünk feltáró kutatásokat. Ebből 
három esetben számottevő eredményről nem számolhatunk be, egy bontás 20 m előrejutást 
eredményezett, mig az ötödik beváltotta a hozzáfűzött reményeket ...
1. Gipszes-folyosó végpontja

A kőtömbökkel és agyaggal kitöltött végponton 3 munkanapon, 2 - k fő részvételével 
végeztünk bontást. Ilymódon kb.1 m-rel sikerült a fenékszintet süllyeszteni, azonban 
a lehajló föte továbbra is meredeken folytatódik lefelé. A technikailag egyre nehezeb
ben kivitelezhető bontást e kevéssé reményteli ponton felfüggesztettük.
2. Hajós-terem

A terem középső szintjén, a DNY-i oldalfal és az omladékkitöltés közötti rés néhány 
méter hosszban volt bejárható. A hasadék DK felé ugyan folytatódik, de járhatatlanul 
elszűkül. Mivel ez a szakasz már márgában fejlődött ki, feltételezésünk szerint a ha
sadék kitágulása csak a mészkőkifejlődés szintjében várható. E szint eléréséig mintegy 
3 m vastagságú agyagkitöltést kell a hasadékból eltávolitanunk. A tábor ideje alatt, 
létszámtól függő szakaszos munkavégzéssel a szintsüllyesztésnek mintegy harmadát sike—
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riilt elvégeznünk a viszonylag szűk munkahelyen.
з. Technikás-ág DK-i vége

Itt az Újévi—átjáró törésvonala keskeny repedésként folytatódik KÉK irányban. 2—3 
f3 négynapi munkájával sikerült a járatvéget lezáró agyagkitöltést annyira eltávolíta
ni, hogy megállapíthattuk, 2-3 m széles, szépen oldott falu, de teljesen feltöltött 
folyosó húzódik előttünk. A várhatóan nagy időigényű bontásból a munkaerőket a lecsök
kent táborlétszám miatt más területre csoportosítottuk át.
и . Prézli—omladék DNY-i hasadéka

A hasadók járhatatlanul leszűkülő szakaszának még a tavalyi táborban megkezdett át- 
vésését most már megfelelő szerszámok segítségével folytattuk. A légkalapács teljesít
ménye kevésnek bizonyult a szálkő-bordák levéséséhez, ezért a munkát METABO-vésőgéppel 
végeztük. A rendkívül rossz hozzáférhetőség miatt még igy is négy teljes napba telt a 
mintegy 1 m hosszú szűkület leküzdése. Április 6-án sikerült végre a soványabbaknak át
jutni; mögötte hévizes oldásformákkal díszített, 2-3 m széles, de erősen feltöltött já
rat nyílt meg, melynek főtóje mintegy 15 m után gömbfülkeszerüen az agyagkitöltés szint
je alá bukott. Itt másfél napi bontással feljutottunk egy újabb, 2 m átmérőjű, feltöl
tött gömbfülkébe, innen azonban csak egy szűk "ablakon" keresztül látszott továbbjutá
si lfehetőség. További egynapos, vésőgéppel történt tágitás után is csak csoportunk leg
vékonyabb tagja fért át a kialakult nyíláson, de folytatást a feltárult erősen feltöl
tött omladék szűk rései között nem talált. A feltárt szakasz teljes térképezett hossza 
20 m.
5. Oroszlán-sarok

Ennél a végpontnál "mentünk a legbiztosabbra", hiszen az Ötösök-folyosója - Meseor
szág vonalától délre, illetve a Decemberi szakasztól nyugatra elterülő, hatalmas "fe
hér folton" a barlanghálózatnak folytatódnia kellett! Egyedül az volt a kérdés, milyen 
vastag a járatvéget eltömő, s z í v ó s  tömör agyagkitöltés ... E munka tehát a kutatótábor 
elsőrendű célpontját jelentette, itt koncentrált erőkkel, az első naptól kezdve, napi 
két műszakban dolgoztunk. A bontásban a tábor minden tagja közrmmüködött, az "Oroszlán 
brigád" stabil tagjai Kress András, Läufer Csaba, Hegede Tibor és Takács József voltak.

A kézzel nehezen fejthető anyag kitermelését légkalapáos használatával könnyítettük 
meg. A-kompresszort 750 W-os villanymotor hajtotta meg. Ötnapi munkával egy 6 m hosszú, 
enyhén emelkedő tárót alakítottunk ki, ennek végén azonban már akkora kőtömbök ágyazód
tak az agyagba, melyeknek eltávolítása nem volt biztonságosan megoldható. Ekkor a táró 
főtójének egy alkalmas pontján megkíséreltük a felfelé történő bontást. Az anyag hama
rosan lazább lett, kipergett kovaanyagot, kisebb-nagyobb kőtömböket, sőt cseppkőtörme
léket tartalmazott. Ez utóbbi megerősítette a feltételezést, miszerint felettünk leve
gős járatnak kell lennie. Másfél napi bontással már 6 m magasságig hatoltunk fel ebben 
a kitöltésben. A tábor utolsó munkanapján, április 10—én már a tábor minden tagja ezen 
a munkahelyen dolgozott; a legtapasztaltabbak felváltva a kürtő tetejében, létráról 
bontottak, a többiek a kitermelt anyagot távolitották el. A munkába ekkor már vendég
ként Bartha László és Genersioh György is bekapcsolódott. Délelőtt mintegy 8 m magas
ságban elértük a kovás főtét. Újult erővel, a baloldali szálkőfal mentén folytattuk a 
bontást előre. Végre délután 6 órakor sikerült áttörni az omladékkitöltést : a bontás
ban éppen sorra kerülő Müller Tibornak - mint utóbb kiderült - már csak az utolsó kő
tömböt kellett elmozdítania, és megnyilt előttünk a várva várt Negyedik Negyed, mely
nek tágas járatrendszeréből mintegy kOO ra volt közvetlenül bejárható.

Előbb az ÉNY-i irányba tartó tágas folyosót /Delfin-folyosó/ és kisebb oldalágait
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/Holt-tó-ág, Cseppkővizesés/ jártuk végig, majd az impozáns Kőhid melletti hatalmas 
keresztfolyosóban, az Óriás-folyosóban mentünk tovább. Ennek végén egy szűkület után 
15 m mély letörés állta utunkat. A kötélből rögtönzött hágcsón leereszkedve - a Hág- 
osós-teremben - végül elértük az uj szakasz mélypontját.

Kutatótáborunk tehát ismét beváltotta a hozzá fűzött reményeket! A megnyilt Negye
dik Negyed teljes átvizsgálásához természetesen egyetlen éjszaka nem volt elegendő, 
igy a munkát a következő hétvégeken folytattuk - sikerrel.

Április 17-én az Óriás-folyosó egy rövid ÉNY-i oldaljáratának végén Kiss Attila 
10-15 cm széles hasadékra lett figyelmes, amely néhány méter után tágulni látszott. A 
szűk szakaszt sikerült egy oldalsó, teljesen feltöltött kis kuszoda kitisztításával 
megkerülni, igy Takácsné Bolner Katalinnal és a térképezés céljából lent tartózkodó 
Kárpát Józseffel és Kárpátné Fehér Katalinnal együtt bejutni egy, a Delfin-folyosóval 
párhuzamos , 70 m hosszú hasadékba. Ennek végén, egy kisbbb teremben hatalmas leszakadt 
kőlapok zárták el az utat, bár a légmozgás folytatást sejtetett. A folyosó kezdetén 
talált, s a régebbi részekből már ismert ürülékmaradványok miatt a hasadék a Nyest-fo- 
lyosó nevet kapta. Ez különben felveti a Negyedik Negyed további ismeretlen kapcsola
tainak létezését is, hiszen az Oroszlán-sarok tömör agyagkitöltésén keresztül nem jut
hatott ide állat! A Nyest-folyosóból DDK felé rövid oldaljárat ágazik ki, amely a Hág- 
csós-terem 15 m magasságban lévő karzatára, a Hüledezőbe vezet, azonban kötél nélkül 
innen sem lehet a terembe lejutni.

Április 18-án viszont a Delfin-folyosóban sikerült Szlávik Zoltánnak, Tóth Attilá
nak és Kissné Ignácz Zsuzsának mintegy kO ra-t továbbjutni: a folyosó végének alját bo
ritó köveket megbontva, szűk rés nyilt meg, amely mögött a folyosó ismét kitágulva 
folytatódott. Itt egy teremszerü kiöb ösödés mélypontján keskeny, É-i irányú kereszt- 
hasadékra bukkantak, ez azonban néhány méter után járhatatlanul elszükült. A szűkület
ből viszont élénk huzat áramlott, és a ledobott kövek is hosszasan gurultak ...

Az elkövetkező hetek bejárásai során nyilvánvalóvá vált, hogy érdemi bontás nélkül 
feltárható uj szakaszok már nincsenek a Negyedik Negyedben, ugyanakkor több végpont 
bontásra érdemesíthető. Az uj barlangrész időközben elkészült térképe egyrészt szerke
zetileg támasztott alá egyes bontási elképzeléseket, másrészt kimutatta már korábban 
ismert részek felé az összeköttetés lehetőségét. Mindezek alapján a Negyedik Negyedben 
az év végéig a következő eredmények feltáró munkákat végeztük:

Május 23-án a Nyest-folyosó végpontján már megfelelő feszi tőszerszámokkal felszerel
ve, Takács Lászlónak és Tóth Attilának sikerült az útban lévő leszakadt kőlapokat eltá
volítani. A járat К felé elkanyarodva a Delfin-folyosó irányába, lapos, köves kuszoda- 
ként folytatódott, majd kisebb teremmé tágult, melynek végét omladékfeltöltés zárja el. 
Az aljzatot boritó hatalmas kőlapok miatt Kriptának elnevezett szakasz térképezett hosz- 
sza 33 m.

Júniusban kezdtük meg a Delfin-folyosó folytatásában talált kérészthasadék bontását, 
hiszen a 10—15 cm—re leszűkülő hasadékból felénk áramló huzat — amely még a gyufát is 
eloltotta — mindek!t izgatott. Először a hasadék kezdeti, tágabb szakaszában próbáltuk 
meg az agyagos-törmelékes kitöltést eltávolítani, azonban a hasadék nemcsak előre, le
felé is összeszűkült. Újabb kísérletként a hasadék előtt lévő termecske omladékos alj— 
zatát bontottuk meg, de hamarosan hatalmas kőtömbök állták utunkat, melyeknek bontása 
egy egész omladéklejtő megmozdulásával fenyegetett. Szeptemberre már csak egyetlen le
hetőségünk maradt: a szűkület átvésése. Ez rendkívül fárasztó volt, hiszen fejjel le
felé, kifliként bepréselődve a repedésbe, fél kézzel fértünk csak hozzá. E "megszállot
taknak való" munka legnagyobb részét Kiss Attila és Hegede Tibor végezte. Végre októ—
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ber 3-án elkerült a nyílást "járható" méretűvé tenni, igy Takácsné Bolner Katalin, 
majd Matula László Is leereszkedhetett - igaz, csak minimális öltözékben. A Vetkőzte- 
t6 - bár most már alulról, valamivel tágabb helyről is véshettünk - ma is leküzdhetet
len akadály csoportunk egy része számára. A keskeny hasadók széles, tágas folyosóba 
torkollott, amely egyenesen, keresztjáratok nélkül, mintegy 100 m hosszban vezet ÍNY 
felé. Végét bontható agyagbefolyás és kőtömbök zárják el, melyben az óv végéig továb
bi 6 m-t sikerült előrejutni.

A Negyedik Negyed felfedezése tehát 1982. december 31-ig 728 m uj feltárást ered
ményezett.

Az uj barlangrészben megindított további bontómunkák közül igen reményteli még a 
Hágosós-terem felső, K-i oldalágának végpontja. Ez a térképezés adatai alapján egyene
sen a Heliktites-terem NY-i végpontjának irányába tart, azzal gyakorlatilag azonos 
szintben helyezkedik el, távolságú, mintegy 17 m. Tehát újabb, minden eddiginél biz
tonságosabb megközelítési lehetőséget nyújt a zárlat alatt álló terület felé! A bontá
sidé lképzelést átkopogással is sikerült igazolni, bár a gyenge áthallás jelentős köz
tes tömeget /agyagkitöltós?/ sejtet. A járat bontását az É_i, hévizesen oldott fal 
mentén végezzük, váltakozón lazább és tömörebb agyagban. A munkahely megközelítésének 
megkönnyítésére rögzített vaslétrákat helyeztünk el egyrészt a Hágcsós-terem letörésé
nél,’ másrészt az oldalághoz felvezető falszakaszon. Rendszeres munkavégzéssel az év 
végéig a jelzett távolságnak mintegy a felét sikerült leküzdeni; az előrehaladást nem 
a konkrét bontómunka nehézsége hátráltatja, hanem a kitermelt agyag továbbítása a vi
szonylag messzi deponálási lehetőséghez, valamint a vájvóg levegőtlensége.

Nem Ígér viszont közeli sikert az Óriás-folyosó ÉK-i végpontjának omladékában meg
indított bontás. Itt a munka egyrészt a Mese-folyosó felé irányul, melynek a térkép 
által jelzett közelségét átkopogással is igazoltuk. Sajnos konkrét bontáshelyet az át- 
kopogás semelyik oldalon sem Jelölt ki, pedig az átjáró kibontása jelentősen megköny- 
nyitenó a Negyedik Negyed megközelítését.

Másrészt a Delfin-folyosóval párhuzamos járat ÉNY-i folytatásának feltárására irá
nyul a bontás. E hasadók folytatódására nem csak a járat ismert részének méretei utal
nak, hanem az a tény is, hogy a szomszédos párhuzamos folyosók, azaz a Delfin-folyosó 
és az Ötösök-folyosója még hosszan követhető ÉNY-i irányba. E ponton a bontás az om
lásveszély miatt csak igen lassan halad, eddig számottevő eredmény nélkül.
A Negyedik Negyed ismertetése

Az újonnan feltárt barlangrószt szerkezetileg három párhuzamosa, ÉNY-DK irányú ha- 
sadék és egy közel merőleges, ÉK-DNY irányú összekötő folyosó határozza meg. A kisebb 
oldaljáratok, átjárók inkább közel K-NY-i, alárendelten É-D-i irányok mentén alakultak 
ki. A Negyedik Negyed járatrendszere Jól illeszkedik a környező szakaszok szerkezeté- 
be: a Technikás-ág - Lejtős-folyosó a folytatásában feltárt Delfin-folyosóval és Vetkőz
te tő-hasadékkal együtt a barlang legmarkánsabb és leghosszabban /mintegy 300 m hossz
ban/ követhető törésvonalává lépett elő, lényegében párhuzamos az Ötösök-folyosója - 
Huzatos-folyosó vonalával. Végpontja egyben a barlang legnyugatibb pontját jelenti, 
mely messze kilóg a feltárt járatrendszerből. Az Óriás-folyosó a Turista-folyosó foly
tatódásaként értelmezhető, de találunk járatokat a Hefty-kürtő; a Pentacon-terem "six" 
járata és a Heliktites-terem vonalában is.

A feltárt szakasz legmélyebb pontja a Hágcsós-terem, — ****,** m—rel a bejárat szint
jéhez képest, legmagasabb pontja Delfin-folyosó ÉNY-i vége +17,** m—rel, ez egyben a 
Pál-völgyi-barlang legmagasabban fekvő ismert pontja is.
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E barlangrész befoglaló kőzete is túlnyomórészt az eocén Nummulitesos-Discocyclinás 
Mészkő, csupán a Kripta térsége éri el valószinüleg a mészkő fedőjében települő márgát.

Főfolyosóit tágas, magas folyosószelvények jellemzik, e járatok szélessége átlago
san 2-3 m, de a Delfin-folyosó és az Óriás-folyosó egyes részein eléri a b - 6 m-t is; 
magasságuk gyakran meghaladja a 10 m-t. Néhány helyen a járatokat hatalmas, fennakadt 
kőtömbök tagolják, érdekesség az Óriás-folyosónak a Delfin-folyosót átívelő "Kőhid"-ja, 
amely azért közlekedésre nem ajánlott ... A Delfin-folyosó és a Nyest-folyosó szelvénye 
jellegzetesen összetett: alsó, tág szakaszuk asszimetrikus, oldásformákkal díszített, 
ehhez felül keskeny, kéményszerü szelvényrész csatlakozik, A főtében itt kovás zónák 
találhatók, a felső üregrész bizonyára a kovaanyag gravitációs kipörgésével alakult ki. 
A kipergett anyag laza "púderként" boritja itt az aljzatot, ebbe az első bejárások al
kalmával helyenként térdig süppedtünk. A kipergés egész dombot halmozott fel a Lapos
terem oldalában, a fehéres kovaanyag élesen elüt a környező üledékektől.

A folyosók DK, illetve DNY felé általában erőteljesen lejtenek, aljzatukat a nem 
kovás főtéjü részeken túlnyomórészt törmelék és kisebb-nagyobb kőtömbök képezik, egye
dül az Óriás-folyosóban és a Hágcsós-teremben, illetve a Heliktites-átjáróban észlel
hető nagytömegű agyagfelhalmozódás. Érdekes ezekkel szemben a Vetkőztető-hasadék végé
nek aprótörmelékes aljazata. Az agyagos aljzaton szép raikroformák figyelhetők meg: ki- 
osepegések, a Déli-szakaszból már ismert csőszerű mélyedések, a "kutak”, melyek itt 
helyenként ^0-50 cm-es mélységet is elérnek, sőt a Hágcsós-terera EK-i végén - viszony
lag magas fekvése ellenére - hatalmas szeptáriás repedések.

Hévizes oldásfonnák szinte valamennyi járatban találhatók, gömbfülkeszerű, 2-3 ra át
mérőjű üregek is vannak a Nyest-folyosó oldalában és a Delfin-folyosó végén. Az Óriás
folyosó jellegzetes, karzatszerü kiöblösödései viszont elsősorban a rótegdőlés által 
preformáltak. A hévizes ásványkiválások nem jellemzőek, egyedül a Vetkőztető-hasadék 
térségében fordulnak elő nagy tömegben összecementálódott kaiéitlemezek, melyek azonban 
szokatlanul megvastagodottak: vastagságuk eléri a 2-3 om-t is. Ugyanitt sajátos, fekete 
rétegeoskéktől sávos felópitésü, tömött kalcitkiválások is találhatók. Eddig számunkra 
ismeretlen ásványkiválást fedeztünk fel az Óriás—folyosóban és a Pentacon—terem "six" 
járatának megfelelő folyosóban. A laza hálózattá összenőtt, finom, néhány mm-es, pa- 
maosszerü kristálynyalábok szine sárgásfehér és vörösesbarna, mindkét lelőhelyen az 
aljzatot borítják 1-2 m' felületen. Ezen ásványok vizsgálatáról a "Tudományos kutatások" 
o. fejezetben számolunk be.

A Negyedik Negyed cseppkövekben leggazdagabb része az Óriás—folyosó térsége, máshol 
cseppkőkópződmények csak szórványosan fordulnak elő, s például a Vetkőztető-hasadék 
egyáltalán nem tartalmaz cseppköveket. Az Óriás-folyosó egy falkiszögellésén áll a Bu
dai-hegység eziádig ismert legnagyobb oseppköve: az emberderóknyi cseppkőoszlop-pár 
mintegy 3 m magasságul Jellegzetes képződmények még az egy repedésből előomló, s alul 
szélesen kiterülő cseppkőlefolyás: a "Harang", a Hüledező "Pagodája" és sztalagmitso— 
rai, valamint a Hágcsós-terem végén, egy kőzetnyergen kialakult kalcitrózsás cseppkő— 
medenoe. E fölött, a Heliktites—átjáró kezdetének É—i falát dúsan boritják a kisebb 
heliktitek és 20—30 cm hosszú szalmacseppkövek — hasonló gazdagságú képződménycsoportok 
csak magában a Heliktites-teremben vannak. Említésre méltó továbbá a Holt-tó-ág elne
vezését adó, egykori állóvizet jelző szinlőszerü kiválások, az Óriás-folyosóval párhu
zamos vakjárat Cseppkővizesése, a Lapoe—terem sötét vörösbarnára színezett képződmé
nyei és a Kripta héjasán visszaoldott, tejfehér cseppkőroncsai.

A feltárt uj barlangrész végpontjait nagyrészt omladékok vagy cseppkőlefolyások 
zárják el, néhány helyen agyagkitöltés és a kovás főte alábukása észlelhető.
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A Déli szakasz feltárásakor követett gyakorlatnak megfelelően, a Negyedik Negyedben 
is egy hónapon belül megtörtént a járóutvonalak kijelölése, a sérülékeny aljzati kép
ződmények, illetve az érintetlen üledék-rétegsorok taposástól, szennyeződéstől való 
megvédése céljából.

A Negyedik Negyedben végzett kutatómunkák mellett természetesen folytattuk a barlang 
régebben felfedezett részein is a feltáró tevékenységet.
- ígéretes a bontás a Technikás-ág végén: a KEK felé tartó, teljesen feltöltött járat
nak már mintegy 6 méternyi szakaszát sikerült járhatóvá tenni. Folyamatosan levegős 
részre, lógrósre eddig még nem bukkantunk, de a járat méretei, szép oldásformái feltét
lenül folytatást sejtetnek.
- A Szeptáriás-folyosó végső termének főtéjében végighúzódó, jellegzetes repedés uj 
bontási pontot határozott meg a Déli szakasz dél felé történő továbbkutatásához. A te
rem D-i falában e repedés mentén a kőzet ugyan az agyagkitöltés szintje alá bukik, de 
nem kizárható, hogy csupán egy olyan jellegű szűkületről van szó, amilyen például a 
"Tó" előtt található. A megkezdett szintsüllyesztés folytatását a repedés elé zuhant 
hatalmas kőtömb akadályozza, ennek szétvésése egyelőre meghaladta erőnket.
- Negativ értelemben zárható le viszont a Pentaoon-terem hatodik, "six" járatának fel- 
tásáva. Itt a Technikás-ághoz vezető hasadék folytatásában, kb. á m magasságban oldott 
üreg található a terem KNY-i falában. Az üreg törmelékfeltöltését eltávolitva sikerült 
ugyan mintegy 5 m hosszúságban előrejutni, de ott a szálkőfalat hatalmas kőzetblokkok 
zárt omladéka váltotta fel. Mivel az időközben feltárt Negyedik Negyed feltérképezésé
vel kitűnt, hogy о hasadék már ismert járatként folytatódik az omladélcon túl, a bontást 
ezen a ponton természetesen feladtuk.
II. Pál-völgyi kőfejtő /Budapest II. Szépvölgyi ut 1Ó2./

A kőfejtő kutatásának egyik célja a még meglévő lehetséges összefüggések feltárása.
Az ezirányu cólkutatáshoz viszont elengedhetetlenül szükséges az egyes üregek, hasadé- 
kok egymáshoz és a Pál-völgyi-barlanghoz viszonyított helyzetének pontos ismerete. így 
a kőfejtő részletes térképek elkészültéig nem kezdtünk komolyabb feltáró munkákba, e 
területen tevékenységünk alapvetően a bejárásokra, a gyakorlati lehetőségek megismeré
sére irányult.

III. Célkutatás a Pál-völgyi- és a Mátyás-hegyi-barlangok összeköttetésének feltárására 
/Budapest II. Szépvölgyi ut/

A két barlang összeköttetésének reménye a Tórkópész-ág 1981. évi felfedezésével éledt 
újjá. Az erősen omladékos, nehezen bontható barlangrészben megkezdett ezirányu feltáró 
munkákat tavaly félbeszakítottuk, megvárva a Mátyás-hegyi-barlang részletes ujratérkó- 
pezésének eredményeit,

A térképezés első adatai kimutatták, hogy az alaprajzilag legközelebb eső pontok - 
azaz a Lapitó alsó kerülőjárata és a Meteor-ág D-i kiágazása - között jelntős, 20 ra-t 
meghaladó magasságkülönbség van az utóbbi javára. Tehát a Meteor—ággal való összeköt
tetés csak a Térképész-ág felsőbb szintjein képzelhető el, ugyanakkor vizsgálni kell a 
Mátyás-hegyi-barlang további, némileg távolabb eső részei felé is az összeköttetés le
hetőségét.

E munka keretében, az elmúlt évben a Meteor-ág D—i kiágazása és a Térképész—ágaalsó 
szakasza között végrehajtott, a fentiek alapján érthetően sikertelen átkopogás után, a 
Nemdohányzó D—i végpontja és a Térképész—ág felső szakasz között kíséreltük meg az át— 
kopogást, Károly Gábor és Kárpát József közreműködésével. A kísérlet részben eredménye—
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sen zárult, amennyiben a Térképész-ágban több, egymástól távolabb elhelyezkedő megfi
gyelő is észlelte halkan, de határozottan a jeleket, viszont a visszajelzés a túlolda
lon nem volt hallható. Mivel a kopogást kb, 30 m-es sávban észleltük, egyértelmű bon
táshelyet sajnos nem határozott meg.

A feltáró munkát itt az egyetlen, szerkezetileg is alátámasztható ponton, a Lapitó 
felső végén kezdtük el, egy ÉK irányú, teljesen feltöltött keskeny hasadékban. Ezt 
több hetes munkával sikerült ugyan néhány méter hosszban járhatóvá tenni, de végül szál
kőbe ütköztünk: a járat a folytatódás legcsekélyebb jele nélkül, egy a Térképész-ággal 
párhuzamos, omladékos hasadékba torkollott.

Ezzel párhuzamosan folytattuk a tavaly megkezdett munkát a Porhanyós-terem főtéjé- 
ben ÉK felé kiinduló, viszonylag széles hasadékban. A felfelé vezető járat laza kötő
anyagú törmelékkitöltését sikerült a nehéz bontási körülmények ellenére eltávolitanunk 
ez után mintegy 10 m hosszúságú, szabadon bejárható szakasz következett, amely azonban 
főteleszakadás-Jellegü, járhatatlanul ellaposodó üreghez vezetett. A leszakadt részt ■ 
a környező, bonthatatlan omladékzónában nem sikerült megkerülni. Következő kísérlet
ként az Omladékhegy tetejében, tehát viszonylag magas szintben található, megfelelő i- 
rányu kovás zónát próbáltuk meg EK felé követni. Kb. á méternyi bontás után azonban a 
kovás zóna egy vetődés mentén kiékelődött, s az omladék bejárható részén nem jelent 
meg újra. A bontás tehát itt is földtanilag kilátástalanná vált.

A Térképész-ág leghátsó, egy kritikus stabilitású omladékletörésen keresztül megkö
zelíthető részének kiegészítő térképezésével viszont kitűnt, hogy e szakasz valójában 
a Térképész-ág alsó, NYDNY - KÉK lefutású ágának folytatása KÉK irányában. Sőt a Má~ 
tyás-hegyi-barlang szeptemberben az Acheron csoport által felfedezett Kagylós-ágának 
irányába tart, azzal azonos szintben helyezkedik el,távolságuk mintegy 30 m, igy akár 
az összeköttetés kulcspontjává válhat. Biztató előjelnek érezzük továbbá a végponton 
érezhető erős huzatot is, amely azonban egy járhatatlanul elszükülő hasadékból áramlik.

A feltáró munkát ezen a részen két ponton kezdtük meg:
- Egy NYÉNY felé tartó, omladékkal feltöltött hasadékban, amely a Meteor-ág legdélibb 
hasadéka felé irányul. Itt mintegy 3 га-es előrehaladás után a bontás biztonsági szem
pontból kritikussá vált.
- Egy KÉK irányú, a Kagylós-ág felé tartó hasadékban, amely párhuzamos a fent emlitett 
huzatos repedéssel. A hasadék törmolókdarabokat, sőt homokzsinórokat tartalmazó tömör 
agyaggal van kitöltve; ebben szintén kb. 3 m-t sikerült előrejutni. A Kagylós-ágat fel
táró Acheron csoport információi alapján annak alsó szintjében hasonló jellegű üledék 
található, bár ők inkább a felső, omladékos szinten próbálkoznak a továbbjutással. A- 
mennyiben a térképek adatai pontosak, és valóban egyazon hasadók két végpontján dolgo
zik a két csoport, az összeköttetés már 1983-ban megvalósulhat.
5. Térképezés

I. Pál—völgyi-barlang
A Negyedik Negyedk április 10-i felfedezését követően a KVX Barlangtani Osztálya 

egy héten belül kezdeményezte az újonnan feltárt részek részletes feltérképezését. E 
munkában Kárpát József vezetése mellett csoportunk részére Takácsnó Bolner Katalin,
Kiss Attila és Müller Tibor, valamint Kárpátné Fehér Katalin vett részt. A térképezés 
a korábbi gyakorlatnak megfelelően poligonmódszerrel, cm—es pontosságú távolságmérés
sel, függőkompasszal és fokivvel történt. Az ilymódon felmért szakaszok hossza Ц7 Ц m 
volt. Az adatok alapján Kárpát József l:250-es méretarányú alaprajzi térképet szerkesz
tett, amely már két héttel a felfedezés után elkészült.
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E térképezés után történt újabb feltárások részletes felmérését csoportunk önállóan 
végezte. A Negyedik Negyed általunk térképezett szakaszai:

Delfin-folyosó hátsó szakasza 50 m
Kripta és a Nyest-folyosó oldalürege 43 m
Heliktites "átjáró" k l  m
Vetkőztető-hasadék 120 m

összesen 254 ш
A barlang egyéb részein 1982-ben történt kisebb feltárások felmérését is elvégeztük, 

igy a Prézli—omladék DNY—i hasadékát 20 m hosszúságban, a Szeptáriás—folyosó oldalágá
nak EK-i részét 17 ш hosszúságban térképeztük fel.

Kiegészítő térképezést végeztünk továbbá a Térképész-ág K-i végén is, ahol 81 m 
hosszúságú járatrendszert mértünk fel.

Összességében tehát csoportunk önállóan 372 m járatrendszert térképezett fel. Felmé
réseink a már ismertetett módszerrel és eszközökkel, illetve egyes szükebb szakaszokon 
függőkompasz helyett geológuskompasszal készültek, s minden esetben fixált pontokhoz 
csatlakoznak,

E Jkiegészitő felmérések adatai alapján Takácsáé Bolner Katalin szerkesztett 1:250- 
es méretarányú, -topográfiai tartalommal ellátott térképrészieteket, melyeket folyamato
san továbbítottunk a Barlangtani Osztály felé az alaptérkép kiegészítése céljából.

Az uj feltárások dokumentálására a túl nagyméretű, nehezen kezelhető l:250-es méret
arányú térkép helyett annak a Barlangtani Osztály által, xerox-másológép segítségével 
készitett 1:500-as méretarányú változatát mellékeljük a jelentéshez.

Az I98I—ben elkészült felmérések jellemző pontjainak állandósítása csak koromjelzés
sel, karcolással és számozott kartonlapok mellékelésével történt. E kevéssé időtálló 
jelzésekhhelyett 21 ponton HILTI-szöggol rögzített, számozott aluminiumtáblácskát he
lyeztünk el.

Nem saját munkánk ugyan, de a teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a KBFX megbízásá
ból végzett hivatalos munkája keretében Kárpát József hossz-szelvényeket szerkesztett 
a barlang régi részeiről és a Negyedik Negyedről, l:250-es méretarányban. Ezek a Bar
langtani Osztályon hozzáférhetők.

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYVEK
Pontszám Mért Irányszög Lej tőszög Ve tületi h Bf.hossz hossz magasság
Térképész-ág ÉK-i  V égé ; fixpont: T 25 =  172,6 m Bf.
25 - 25/a 11,10 153° - 1*2° 8,25 - 7,4 165,2
25/a - 25/b 5,58 lá8° - 20° 5,24 - 1,9 163,3
25/b - 40 13,00 52° - 1° 13,00 - 0,2 163,1
40 - 1*1 2,05

О00 - 37° 1,64 -  1,2 161,9
k i - k z 2,17 60° + 26° 1,95 + 1,0 162,9
k z - kZ / a 8,00 66° -  16° 7,69 - 2,2 160,7
kZ/a. - 1+2/b 1,91 90° -  41° 1,44 -  1,3 159,4
k z / ь - k Z / 0 k , 69 66° -  8° 4,64 -  0,7 158,7
k Z / c - k Z / d 2,16 68° ♦  1° 2,16 -  0,0 158,7
k z - k J 3,16 31° + 20° 3,00 + 1,08 164,0
k J - k k 2,77 312° - 2° 2,77 ОHО1 163,9
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44 - 45 2,39 54° + 1° 2,39 + o,o4 163,9
45 - 46 3,66 67° - 20° 3,44 - 1,25 162,7
46 _ 47 3,51 338° + 2° 3,51 + 0,12 162,8

47 - 48 2,94 56° + + 11° 2,89 + 0,56 163,3
48 - 49 1,81 45° - 300 1.57 - 0,90 162,4
49 - 50 4,13 93° + 7° 4,10 + 0,50 162,9
50 - 51 2,42 125° - 50° 1,56 - 1,85 . 16 1,1

51 - 52 1,88 63° - 8° 1,86 - 0,26 160,8

52 - 53 2,63 75° + 41° 1,98 + 1,73 162,5

52 - 52/a 2,50 112° + 20° 2,35 + 0,86 161,7
52/a - 52/b 4,00 84° + 36° 3,24 + 2,35 164,0
53 - 54 2,35 24° + 28° 2,07 + 1,10 163,6

54 - 54/a 3,63 297° + 36° 2,94 + 2,13 165,7
54 - 54/b 3,85 81° + 7° 3,82 + 0,47 164,1
Prézli-omladék DNY-i hasadéka; fixpont: 37 = 166,9 m Bf.
37 _ 37/ a 4,72 221° - 60° 2,4 - ^.l 162,8
37/a - 37/b 2,78 188° - 52° 1,7 - 2,2 160,6

37/b - 37/1 3,13 212° - 31° 2,7 - 1,6 159,0
37/1 - 37/2 4,69 - - 90° - - b , 7 154,3
37/2 - 37/3 8,10 215° - 21° 7,6 - 2,9 151,4
37/3 - 37/4 2,53 218° - 11° 2,5 - o,5 150,9
37/4 - 37/5 1,32 - + 90° - + !,3 152,2
Szeptáriás-folyosó oldalágának ÉK-i része; fixpont: 129 = 141,7 m Bf.
129 - 129/a 6,44 40° - 9° 6,4 - 1,0 140,7
129/a - 190 5,20 122° + 35° 5,2 + 3,0 143,7
190 - 191 10,00 125° - 14° 9,7 - 2,4 l4l,3
191 - 192 2,29 148° - 4° 2,3 - 0,1 l4l,2
192 - 19З 6,22 39° + 270 5,5 + 2,8 144,0
193 - 194 4,83 53° - 10° 4,8 - 0,8 143,2
194 - 195 3,58 28° + 7° 3,6 + 0,4 143,6
195 - 196 2,50 65° + 15° 2,4 + 0,6 144,2
Heliktites "átjáró" ; fixpont 260 = 161,4 in Bf.
260 - 270 o,15 - + 900 - + 9,15 170,6
270 - 271 1,58 280° + 57° 0,86 + 1,33 171,9
271 - 272 13,00 129° - 5° 12,95 - 1,13 170,8
272 - 273 2,97 30° - 43° 2,17 - 2,03 168,7
273 - 274 4,86 111° - 19° 4,60 - 1,58 167,1
2 7 k - 275 3,04 45° - 25° 2,76 - 1,28 165,9
275 - 276 2,44 89° - 7° 2,42 - 0,30 165,6
276 - 277 3,85 115° - 3° 3,84 - 0,20 165,4
Delfin-folyosó vége, VetkőztetS-hasadék; fixpont : 217 = 213,8 m Bf.
217 - 298 3,81 347° - 35° 3,12 - 2,19 211,6
298 - 299 8,11 328° + 10° 7,99 + 1,41 213,0
299 - 300 4,14 240° - 15° 4,00 - 1,07 211,9
ЗОО - 30O/a 6,79 300° + 24° 6,20 + 2,76 214,7
300/a - 300/b 6,00 - + 90° - + 6,00 220,7
300/b - ЗОО/o 10,83 287° + 13° 10,55 + 2,44 223,2
ЗОО - 301 3,40 331° - 33° 2,85 - 1,85 210,1
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301 - 302 **,32 320° - 50,5° 2,75 - 3,33 206,8

302 - 303 3,97 1° - 19° 3,75 - 1,29 205,5
303 - 304 2,21 - - 90° - - 2,21 203,3
304 - 305 3,75

ОH - 36,5 3,oi - 2,23 201,1
305 - 306 5,00 285° - **° *»,99 - 0,35 200,7
306 - 307 7,69 322° + 23,5° 7,05 + 3,07 203,8

307 - 308 13,00 298,5° - 5,5° 12,9*» - 1,25 202,5
308 - 309 6,05 + U5 О 0 3,2** + 3,02 205,5
309 - 310 8 ,44 298° + 27 7,52 + 3,83 209,3
310 - 310/a 7,*»1 103° - 7,5° 7,35 - 0,97 208,3
310/a - 310/b 6,9*» 126° - 23,5° 6,36 - 2,76 205,6

310/b - 310/c 3,79 71° + 22° 3,51 + 1,**2 207,0

310 - 311 13,30 311° - 16° 12,78 - 3,67 205,7
311 - 312 13,37 ЗО**0 + 6,5° 13,28 + 1,51 207,2

312 - 313 11,37 309° - 5° 11,30 - 0,99 206,2

313 - 314 7,9*» 317° + *»5° 5,61 + 5,61 211,8
Kripta ; fixpont : 247 = 203,** m Bf.
247 - 280 2,22 232° - 3° 2,22 - 0,12 203,3
280 *- 281 **,28 322° + 33° 3,59 + 2,33 205,6

281 - 282 3,05 23,5° + **2° 2,27 + 2,04 207,6

282 - 282/a 0,15 - + 90° - + 0,15 209,8
282/a - 283 2,78 29°

0vn+ 2,28 + 1,59 209,4
283 - 28** **,65 78° + 19° **,**0 + 1,51 210,9
28** - 285 *+,5*» 10**, 5° - 2° **, 5*» - 0,16 210,7
285 - 286 9,00 87° + 7,5 8,92 + 1,17 211,9

II. Pál-völgvi kőfejtő
A kőfejtőben található kisebb barlangok, üregek egy részéről készítettek ugyan tér

képeket, de ezek komplex értékeléshez, esetleges összefüggések kimutatásához nem vol
tak felhasználhatók eddig, hiszen egymáshoz és a Pál-völgyi-barlanghoz viszonyított 
helyzetüket a kőfejtő egyetlen ismert térképe sem tüntette fel. Ezért megkezdtük a kő
fejtő részletes feltérképezését.

A felmérés MOM Ta-D 1-es taohiméterrel, dm pontosságú távolság- és cm pontosságú 
magasságméréssel történt. A tszf. magasság-értékek meghatározásához a barlang kezelő- 
háza mellett elhelyezett gravitációs mérőpont mm-es pontossággal ismert adatából indul
tunk ki. A felvétel ideiglenes tájolásához két távoli álláspont között, függőkompasz- 
szal mértünk irányt.

Álláspontjainkat célszerűen a kőfejtőbe telepitett vizvezeték aknaiedlápjánaak kö
zéppontjában vettük fel, azaz eleve állandósított pontokon, igy a mérés tetszés szerint 
folytatható, kiegészíthető. Összesen 5 álláspontból 190 mérési pontot irányoztunk meg, 
a sziklafal jellemző pontjain kivül bemértük a kisebb üregek szájánál olajfestékkel 
fixált pontokat, valamint a barlangfal-torzók, keskeny oldott repedések csapásirányait.

A felvétel adatait helyi koordinátarendszerben ábrázolva, Müller Tibor szerkesztet
te meg a kőfejtő 1:150 méretarányú térképét. Ezt Takáosné Bolner Katalin kiegészítette 
a rendelkezésre álló barlangtérképek /azaz Vukov Péter Harcsaszáj-Bagyura barlangrend
szer, P II - III - IV - V. üregek térképei, Láng Gábor 1957. évi dolgozatának mellék
letén szereplő Hideg-lyuk térkép, csoportunk 1980. évi vázlatos Bekey-hasadók - felvé
tele, valamint a Pál-völgyi-barlang aktuális térképe/ felhasználásával. A névtelen kis
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üregek, hasadékok, barlangfal-torzók megjelölése római számokkal történt, természetesen 
ugyanezekkel a számokkal szerepelnek ezen objektumok a fotodokumentáciokban is#

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

Margóczy József - Szalai Ferenc

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

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

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

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

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

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

A BSE Barlangkutató Csoport 1982. évi beszámoló jelentése 
Kováts Kázraér

Feltáró kutatómunka 
Hárs-hegy, Bátori-barlang

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

Ahol a tagok évekig vésést technikával igyekeztek továbbjutni, most bár nagymennyi-


