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A Társulat 1990. évi vándorgyűlését a Keszthelyi
hegységben, Cserszegtomajon az Acheron Barlangkuta
tó Szakosztály, a cserszegtomaji Labirint és a tapolcai 
Bauxit Barlangkutató Csoport rendezte meg június 
29-július 1. között. A táborhely a cserszegtomaji kultúr- 
ház mellett került kialakításra, amelynek komfortját 
nagyban növelte a keszthelyi katonaság által biztosított 
zuhanyozósátor.

A terület jelentősebb barlangjaiba, a mindhárom na
pon induló túrákon összesen 227 fő szállt le, az alábbi 
megoszlásban: Cserszcgtomaji-kútbarlang: 117 fő, Ta
polcai Tavas- és Kórház-barlang: 78 fő, Balatonedericsi- 
barlang: 32 fő. Az edericsi és tapolcai barlangokhoz az 
utazást a Rezivárvölgye Tsz autóbusza biztosította. A 
felszíni túrák keretében kisebb csoportok felkeresték a 
Csókakő hidrotermális formákat mutató dolomitszirtjeit 
és a Rezi-várat is.

A Kútbarlangban szombat délelőtt megrendezett Mar
cel Loubens Kupa barlangversenyen 12 csapat indult,

amelyek közül a BEAC (Nyerges Attila, Pereszlényi 
Dalma) bizonyult a legjobbnak és vehette át a vándorser 
leget az esti tábortűznél.

A program keretében szombat délután a kultúrházban 
az alábbi szakelőadások hangzottak el:

Kárpát József: A cserszegtomaji kútbarlangok
Kolláth János: Újabb eredmények a tapolcai barlan

gok kutatásában
Géczy Gábor: Barlangi radonmérések tapasztalatai. 

Este diavetitéses előadásokon több csoport tartott külföl
di expedíciójáról bemutatót. A rendezvény érdekes 
színfoltja volt Takács Ferdinánd festő kiállítása, ahol 
15 képen aggteleki, budai, cserszegtomaji és erdélyi 
barlangokról készült alkotásokat láthattunk.

A regisztrált résztvevők a részvételi díj fejében a 
terület földtani viszonyait és barlangjait bemutató kiad
ványt, valamint a vándorgyűlés emblémáját kapták 
kézhez.

Kárpát József

TÁRSULATI KÖZPONTI KUTATÓTÁBOR
Gerecse-hegység, 1990. július 13-29.

A Társulat 111. központi kutatótábora az 1987. évi 
budai és az 1988. évi jósvafői sikeres táborokat követően 
-  a X. Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus 1989-es 
hazai megrendezése miatt egy év kihagyással -  1990 
júliusában került sorra a Gerecse-hegységben, Tardosbá- 
nya térségében.

A tábor előkészítése

A tábor szervezését az MKBT Észak-dunántúli Terü
leti Szervezete végezte, tagcsoportjai, az esztergomi 
Balassa Bálint Múzeum Barlangkutató Csoportja, a 
tatabányai Gerecse Barlangkutató Egyesület és a KÜL
KER SC Barlangkutató Csoport, valamint a tatai Mega- 
lodus Barlangkutató és Geológiai Szakcsoport hathatós 
közreműködésével. Az 1989 decemberében megalakult 
szervező bizottság állandó tagjai Almády Zoltán, Csaba 
Attila, Duzsik Róbert, Jánoska Péter, Juhász Márton, 
Pap Tamás, Polacsek Zsolt és Tolnai András voltak. 
Jelentősen közreműködött még a szervezésben Börcsök 
Péter, Fleck Nóra, Hazslinszky Tamás, Szablyár Péter 
és Székely Kinga a Társulat, illetve a Barlangtani Intézet 
részéről, valamint Czumpf Attila, a Gerecsei Tájvédelmi 
Körzet vezetője.

A tábor kutatási programja hamar körvonalazódott: 
cél a Gerecse-hegység központi részén folyó barlangfel
táró munkák intenzív előmozdítása. A kutatandó objek
tumok kijelölése már az első közös terepbejáráson 
megtörtént, s ugyanakkor a tábor lehetséges helyszínei
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közül a tardosbányai Malom-völgyre esett a választás. 
A Gorba-tető, az Öreg-Kovács és a Nagy-Pisznice 
barlangjaira az itt dolgozó csoportok már rendelkeztek 
engedélyekkel, a Nagy-Gerecse fennsíki területére és a 
Muflon-barlangra a Területi Szervezet kért és kapott 
kutatási engedélyt. Az egyéb szakhatósági engedélyeket 
és hozzájárulásokat (KÖJÁL, erdőgazdaság, rendőrség 
stb.) is sikerült problémamentesen, időben beszerezni.

Az előkészítés során a legnehezebb feladatot a tábor 
megfelelő anyagi bázisának megteremtése jelentette. 
Fokozta a nehézségeket, hogy az eredetileg jelentős 
támogatást ígérő Bemina Gmk a szervezés már igen 
előrehaladott fázisában visszalépett. Végül is a gazdasági 
hátteret az alábbi módon sikerült biztosítani:
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-  az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatósággal és a KVM Barlangtani Intézettel megkö
tött szakmai szerződésekkel;

-  a Komárom-Esztergom Megyei Művelődési, Ifjúsá
gi és Közösségfejlesztési Alapítvány és a Magyar Termé
szetvédők Szövetsége által kiírt pályázatokon elnyert 
támogatásokkal;

-  a Komárom-Esztergom Megyei Tanács Termelési 
és Ellátásfelügyeleti Főosztályának támogatásával;

-  a tatabányai Generál Kereskedelmi Vállalattal, a 
Hungária Biztosító Komárom-Esztergom Megyei Igaz
gatóságával és a Tatai Környezetvédelmi Egyesüléssel 
megkötött reklámszerződésekkel.

Komoly összegű kiadáscsökkenést eredményezett a 
tatai Brauntigam-cukrászda, az ÉDU-KÖVIZIG Tatai 
Szakaszmérnöksége, a Kőbányai Könnyűfémmű, a Spitz 
Gmk, a Presztízs Gmk, a Tatabánya és Környéke 
Sütőipari Vállalat, a Tatabányai Bányák Fővállalkozási 
Igazgatósága, valamint a Kraus Sándor, a rendező 
csoportok és a Társulat által nyújtott különböző (felsze
relés, szerszám, anyag, élelmiszer, szolgáltatás stb.) 
támogatás. Fentieknek köszönhető, hogy a részvételi 
díj at az eredetileg tervezett 40,- Ft/napi, igazán jelképes
nek mondható szinten sikerült tartani. A támogatókat 
ezúton is köszönet illeti.

A tábor
A tardosbányai Malom-völgy ideális helyszínnek bi

zonyult. A tábor technikai felszereltségét és ellátását 
sikerült megfelelően megoldani. A központi létesítmé
nyek -  regisztrációs sátor, konyhasátor, étkezősátor, 
mosdósátor és raktársátrak -  kielégítették a résztvevők 
igényeit. A rendelkezésre álló szerszám-, felszerelés- és 
anyagkészlet lehetővé tette a terület széleskörű kutatását. 
Kisebb fennakadások a tábor elején az élelmezésben, az 
utolsó napokban a munkabrigádok terepi szállításában 
jelentkeztek, de ezek sem okoztak komolyabb zavart.

A tábornak 18 hazai és 1 külföldi kutatócsoport, a 
Társulat és a Barlangtani Intézet képviseletében, vala
mint egyéni kutatóként összesen 131 regisztrált résztve
vője volt. Az összesen itt eltöltött napok száma 1078. 
A napi létszám 51-79 fő között változott, a tábor átlagos 
létszáma 67 fő/nap volt. A résztvevők többségét a 
szervező, a területen rendszeresen kutató csoportok 
tagjai alkották (62%), de mellettük az ország szinte 
minden részéből, sőt Erdélyből is érkeztek barlangkuta
tók.

A napi munka után különböző kiegészítő programokra 
-  a felszíni és barlangtúrák, video- és diavetítések -  is 
nyílt lehetőség. Mindez, s a szerencsére mindvégig 
kellemes meleg idő, a kisebb-nagyobb napi kutatási 
sikerek jó hangulatot eredményeztek. Természetesen ez 
a munkára is pozitívan hatott vissza. A tábor értékelése
kor, a búcsútábortüzet megelőző kis „háziünnepségen” 
kiemelkedő munkájáért 26 résztvevő vehetett át szerény 
jutalmat. Közülük Borzsák Sarolta, Ecsődi Zoltán, Imre 
Gábor, Pataki Károly, Tolnai Andrásné, Tompa Károly, 
Schrenk Béla és Zalán Béla nevét kell kiemelni.

Pisznice-zsomboly, Gerecse. Felmérte: Juhász M , Oldal 
Gy. és Puskás S. Szerkesztette, rajzolta: Juhász M. 1990. 
aug. (Gerecse Barlangkutató Egyesület)
Feltáró tevékenység

A terveknek megfelelően feltáró kutatás a Központi- 
Gerecse négy részterületén folyt, a tábor létszámának, 
felszerelés- és szerszámellátottságának köszönhetően 
naponta 4-8, összesen 16 karsztobjektumban. Ezek 
területi megoszlása:
Nagy-Pisznice -  5 objektum
Nagy-Gerecse -  2 objektum
Gorba-tető -  3 objektum
Öreg-Kovács -  6 objektum
A feltárási helyek közül ötben már ismert barlang 
végpontjáról való továbbjutási kísérlet, tízben barlangin
dikáció első megbontása, egyben újrafeltárás történt. E 
munkák eredményeként 3 barlangban tárultak fel rövi- 
debb új szakaszok, s a sikeres próbabontásokkal a terület 
5 új barlanggal is gazdagodott. A tábor során feltárt új 
barlangjáratok összhosszúsága kb. 140 méter.

Pisznicei-zsomboly
A zsomboly nagy átmérőjű aknája teljes szelvényű 

bontással 14,5 m-ről 19,5 m-re mélyült, itt sikerült 
bejutni a (régebben feltételezett) vízszintes jellegű rend
szer kezdeti szakaszába. Ennek bejárata egy rövid 
kuszoda, mely 4 m után felboltozódik s egy kisebb 
terembe vezet E termecske első részét egy, az akna felé 
visszahajló kis mellékfülke, hátsó részét egy 5 m magas-
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120*ságig felnyúló gömbüstös kupola képezi. A táboron 
feltárt járathossz 16,5 m, ezzel a zsomboly jelenlegi 
mélysége 19,5 m, összhosszúsága 35 m. Az elért pozíció 
továbbjutási szempontból igen biztató.
Pisznicei Rókás-barlang

Az 1989-ben 10 m-es hosszúságig megismert barlang 
függőlegesen lefelé tartó aknácskája 1 m-es bontás után 
járhatatlanul keskeny csatornává szűkült.
Pisznicei Bányász-fülke

A tábor alatt Pisznicei 1. sz. próbabontás néven indított 
feltárás eredményeként vált ismertté 3 m hosszúságban. 
A kétbejáratú, közel vízszintes, gömbüstös jellegű bar
langjárat minden irányban szálkőben zárult.
Pisznicei Malomköves-barlang

Egy szűk függőleges hasadék kibontásával (Pisznicei 
2. sz. próbabontás) sikerült bejutni ebbe az új barlangba, 
melynek jelenlegi mélysége 8 m, járatainak összhosszú
sága 18 m. A vertikális jellegű üreg alsó aknácskája 
továbbkutatás szempontjából ígéretesnek tűnik.
Pisznicei 3. sz. bontás

A megbontott függőleges hasadék 1 m után járhatatla
nul keskeny csatornává szűkült
Lovas-zsomboly

A Nagy-Gerecse fennsíkján az 1970-es évek közepén 
feltárt, de azóta beomlott üreget 3 m-es kutatóakna 
lemélyitésével sikerült újra megnyitni. Jelenlegi járat
hosszúsága 6,5 m, mélysége 5,8 m. Továbbkutatását a 
végpont fölötti instabil omladék akadályozza.
Nagy-gerecsci próbabontás

A kis berogyás aljáról indított kutatóakna 4 m-es 
mélységig sem szálkövet, sem nagyobb omladékot nem 
ért el, így a munka itt leállt.
Gorba-tetői-barlang

Az 1989-ben kb. 50 m összhosszúságban és 23 m 
mélységig megismert tágas üregrendszer további feltárá
sát a végpontra „támaszkodó” instabil törmeléklejtő 
akadályozta meg. Ezt a kisebb-nagyobb kőtömbökből 
álló, gyengén agyagos, helyenként cseppkőkéreggel kö
tött omladékot a tábor folyamán a barlang felső és alsó 
terméből is nagyrészt sikerült eltávolítani. A hatalmas 
anyagmennyiség miatt a végpont csak a tábor utolsó 
napjaira vált támadhatóvá. A további bontás rendkívül 
ígéretes.
Gorba-tetői 1. sz. próbabontás

A Gorba-tetői 1. sz. töbör aljáról indított nagyszelvé
nyű kutatőakna a tábor végéig nem ért el szabad 
barlangjáratot. A feltáró munka folytatása indokolt.
Tüzes-barlang

A Gorba-tetői 2. sz. töbör aljáról, szálkőkibukkanás 
tövéből indított kutatóakna (Gorba-tetői 2. sz. próbabon
tás) először 4 m-es mélységben ért el kisebb légteres 
üreget. További bontással és több szűkület átvésésével
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Lovas-zsomboly, Gerecse. Felmérte: Juhász M. és Tolnai 
A  Szerkesztette, rajzolta: Juhász M. 1990. aug. (Gerecse 
Barlangkutató Egyesület)

a tábor végére az új barlang mélysége kb. 15 m, 
összhosszúsága kb. 25 m.
Kullancsos-barlang

Az 1989-ben kb. 130 m összhosszúságban, kb. 40 m 
mélységig feltárt barlang omladékos bejárati szakaszá
nak kiépítése röviddel a tábor kezdete előtt elkészült. A 
tábor alatt a barlang két feltárásilag ígéretes pontján, a 
mellékág végződésében, az ún. „rövid” végponton, vala
mint az alsó, ún. „hosszú” végponton is történt bontás. 
Mindkét helyen rendkívül szűk, több ponton csak vésés
sel tágítva járható hasadékban folyt a nagy mennyiségű 
omladék eltávolítása. Ez a munka a felső munkahelyen 
a deponálási nehézségek és a nagyfokú omlásveszély, 
az alsó munkahelyen a bontás feletti gazdagon cseppkö- 
ves barlangszakasz védelme miatt néhány műszak után 
befejeződött.
Küzdelem-barlang

A Széna-hegyi 4. sz. víznyelő berogyásának mély
pontjáról indított kutatóakna (Széna-hegyi 1. sz. próba
bontás) 1 m-es mélységben már szabad járatba lyukadt 
További bontások és szűkülettágítások eredményeként 
a tábor végére az új barlang mélysége kb. 10 m, 
összhosszúsága kb. 15 m. A feltáró munka folytatása 
indokolt

Széna-hegyi 2. sz. próbabontás
A korábban „Fakír-nyelő” néven megbontott berogyás 

kutatóaknájának szelvénytágításával és kb. 5 m-ig történt 
lemélyítésével még nem sikerült elérni a szabad barlang- 
járatot, de az üregesedési nyomok igen biztatóak.

Bcnzinkút-barlang
A Széna-hegyi 7. sz. víznyelő aljáról indított kutatóak

na (Széna-hegyi 3. sz. próbabontás) 3 m-es mélységben
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érte el a szabad barlangjáratot. További bontások és 
szűkülettágítások után az új barlang mélysége kb. 22 m, 
járatainak összhosszúsága kb. 50 m. Ez a tábor legjelen
tősebb feltárási eredménye. A feltáró munka folytatása 
indokolt.

Széna-hegyi 4. sz. próbabontás

A Széna-hegyi 12. sz. víznyelő alján mélyített kutató
aknában 8 m-es mélységben a szelvény beszűkülése és 
az omlásveszély miatt a munkát le kellett állítani. 
További bontása -  szelvénytágítás és biztosítás után -  
indokolt.

Muflon-barlang
A Széna-hegy peremi letörésében nyiló, 1989-ben 23 

m hosszúságban megismert inaktív forrásbarlangban a 
kitöltés szintjének süllyesztése után a végpont bontása 
kb. 5 m-nyi előrejutást eredményezett.

Om

Küzdelem-barlang, Gerecse. Felmérte: Kulcsár L. és 
Polacsek Zs. Szerkesztette: Polacsek Zs. 1990. aug. 
(Külker SC. TSZO. Barlangkutató Csoport)

Szpeleológiai adatgyűjtés
A feltáró munkák mellett a Gerecse közel száz 

barlangjában történt különböző jellegű -  mintagyűjtés, 
megfigyelés, mérés -  adatfelvétel. Az anyag feldolgozá
sa, értékelése részben már elkészült, részben folyamat
ban van.

Katasztere//) munkák

A tábor kutatási programjához kapcsolódva a KVM 
Barlangtani Intézet munkatársai kataszteri adatfelvételt 
folytattak, mely a barlangkataszteri munkatörzslapok 
helyszíni kitöltéséből és fotódokumentáció készítéséből 
állt. Jól bevált gyakorlat szerint a munkabrigád helyi, 
az adott területet lehetőleg kiválóan ismerő kutatókkal 
egészült ki. Ez meglehetősen gyors munkatempót tett 
lehetővé, és így részben ennek köszönhető, hogy a két 
hét alatt 81 barlangról sikerült az adatfelvételt elkészíte
ni.

A részletes kataszterező terepbejárások eredménye 6 
új, eddig ismeretlen üreg felfedezése is. Ezek a Berzsek- 
hegyi 3. sz. kőfülke, a Fehér-kői-sziklaeresz és a Nagy- 
somlyói 9-12. sz. barlangok.

pisznicei agyagminták vizsgálatára Szablyár Péter irá
nyításával került sor, a Sárkány-lyuki kőfejtő ásvány
mintáinak leírását Kraus Sándor készítette el.

Őslénytani gyűjtések

A Gorba-tetői-barlangban, a Muflon-barlangban és a 
Pisznicei-zsombolyban a feltáró munkák közben jelentős 
mennyiségű csontmaradvány is napvilágra került A 
begyűjtött anyag feldolgozása a Magyar Állami Földtani 
Intézetben dr. Kordos László által részben megtörtént, 
részben folyamatban van.

Régészeti gyűjtések

A Gorba-telői-barlang feltárásakor a bejáratközeli 
szakasz humuszos-kőtörmelékes kitöltéséből rendszere
sen kerültek elő kerámiamaradványok. Az erősen törede
zett, meglehetősen rossz megtartású anyagot a Komárom 
Megyei Múzeumi Igazgatóság szakemberei tábori látoga
tásuk, illetve helyszínelésük alkalmával begyűjtötték.Az 
ezt követően előkerült anyag az esztergomi Balassa 
Bálint Múzeumba lett beszállítva.

Geológiai megfigyelések és vizsgálatok Klimatológiai vizsgálatok

A feltáró és kataszteri adatgyűjtő munkák során több 
olyan földtani érdekességre derült fény, melyek a jövő
ben behatóbb vizsgálódást érdemelnek. Ezek közül 
kiemelkedő jelentőségű a triász-jura réteghatárnak a 
Gorba-tetői-barlangban és a közelében feltárt Tüzes
barlangban történt azonosítása, mely kiváló lehetőséget 
nyújt kőzettani-morfológiai, rétegtani és tektonikai vizs
gálatokra, ezzel a terület földtani felépítésének és karszt
fejlődésének alaposabb megismerésére.

Mintagyűjtés történt a Nagy-Pisznice több barlangjá
ban és a Sárkány-lyuki kőfejtőben. A tábort követően a

A Pisznicei-zsomboly feltárása során mutatkozó kli
matológiai rendellenességek tisztázása érdekében elvég
zett rövid méréssorozat a felszín és a barlang jellegzetes 
pontjainak léghőmérséklet mérésére, valamint a pillanat
nyi aknatalpon az üledék és a kőzetfelszín hőmérsékleté
nek megállapítására lerjedt ki. A mérések kimutatták, 
hogy a hirtelen változásokat egyrészt az emberi hatás, 
a napi 6-8 órás lenntartózkodás és intenzív munkavégzés 
váltotta ki, másrészt egy közeli (és időközben részben 
megismert) légteres barlangszakasz befolyásoló hatása 
okozta.
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