Beszámoló a Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztály
1977. ávl tevékenységéről

Általános statisztikai adatok:
Szakosztályunk az 19 7 7 -es évben négy osoportban /ebből egy hegymászó-magashegyjáró
osoport/ összesen 74 fővel dolgozott. Az 1977-ben javasolt 5 fővel együtt 45 a felnőtt
MKBT tagok száma. A beérkezett 104 túrajelentés alapján 63 munkaturát, l4 "nyílt" barlangturát, 7 felszíni sziklamászó gyakorló túrát, 6 külföldi hegymászótúrát és 3 kutató
tábort rendeztünk. Részt vettünk 10 találkozón, illetve ünnepi túrán, s egy külföldi he
gyi mentésen. Megmozdulásainkon részt vett 1113 tag és 117 vendég. A szakosztály tagjai
között 21 alapfokú turavezető, 4 ezüstjelvényes turavezető, 1 magashegyi turavezető van
és 14 tagunk végzett az elmúlt években alapfokú hegymászó tanfolyamot. 1977-ben 9500
társadalmi munkaórát dolgoztunk a táborok és munkaturák alatt.

A kutatómunka munkahelyenkénti részletezése
Törekvés^barlang
Az 1964-ben felfedezett /Lendvay Á ., Sauer F., Soltész L./ és kibontott kisebb üreget
1973-ban kezdtük el feltárni. A munka kezdeti szakaszában lőszerek kerültek elő, emiatt
a feltárást egy időre leállítottuk. Az ezt követő években a feltételezett paleontológiái
leletek és deponálási nehézségek miatt nem volt kielégítő a feltápókutatás hatásfoka.
Ebben az évben 4200 vödör anyagot bontottunk ki és deponáltunk folyamatos ellenőrzés mel
lett. Szép gömbfülkék után 11 méter mélységben már látványos - hidrotermális eredetű kristályokkal borított mészkőtömbök között dolgoztunk. A jelenleg 13 méter mély barlan
got az idén három alkalommal térképeztük. Térkép készült a tavaszi kutatótábor végén
- majd miután egy társaság engedély nélküli feltárást végzett, s ennek során mintegy 3
anyagot eltávolított a barlangból - felmértük nyári táborunk előtt is. Őszi kutatótábo
runk végén elkészítettük a harmadik térképet is. Az OTvH Barlangtani Intézetétől kértük
a barlang lezárási engedélyét, mert távollétünkben az ideiglenes jelleggel lezárt barlan
got állandóan feltörték.
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: tömör agyagos-löszös réteg monstre sziklatömbökkel
« tömör agyagos-löszös réteg "mészgumókkal", sziklatömbökkel
» mészkőkavios-homok réteg
: tömör agyagos-löszös réteg "mészgumókkal", sziklatömbökkel
: mészkőkavios, homok és kvarokavios réteg
tömör agyagos-löszös réteg "mészgumókkal"
» tömör agyagos-löszös réteg "mészgumókkal" és feltűntek az első kris
tályokkal borított mészkőtömbök

A mészkő és kvarokaviosok jelenléte egyértelműen hidegvíz munkájának eredménye. A
kaviosrétegek feletti, közötti és alatti agyagos-löszös összlet egy kevésbé aktiv fáoiens
finomabb lerakódása - révén keletkeztek, melynek áthalmozódása - esetleg többszöri áthalmozódása - révén keletkeztek, váltak ki a mészgumók. Maga a barlang hidrotermális erede
tű forrásbarlang.

168 A barlang rétegeinek vizsgálatát dr. Kordos László végezte. Fáradozásáért ezúton is
köszönetét mondok.
Hófehérke-barlang
Eltömödött bejáratát 5 méteres hordalékréteg alól ásták ki Földi Tibor vezetésével
a kutatók. A barlangba 1977»november 6-án jutottak be, a több szűkület kibontása után
pillanatnyilag 9-10 méter mélységben dolgoznak, A várható további munkálatokra való te
kintettel tekintélyes áosolatot és depót készítettek.

Tatabányai-Bányász-barlang
A Turul-parkerdőben lévő rendkívül omlásveszélyes barlang biztosítása és eltömése
sürgős és halaszthatatlan feladatunk volt. Az omlásban elhelyezkedő bejárat és a követő
szakaszok mintegy természetes "lavinaguritóként" funkcionáltak, s állandóan veszélyez
tették a lent dolgozókat. Széosényi László vezetésével a veszélyes szakaszt kutatóink
több helyen zárták, majd a kirándulókra való tekintettel bejáratát eltorlaszolták.

Szőllősi-Arany-lyuk
A több ponton nyelő barlang vízvédelmét megoldottuk a befolyó vizek határozott elve
zetésével. A gyors anyagszállítás érdekében a Járatokat több helyen tágítottuk. Feltá
ró kutatása megindult.
Rejtett-barlang
Próbabontást végeztünk ebben a kis forrásbarlangban is. Év végéig eltávolítottunk
970 vödör anyagot. A láthatólag lefelé mélyülő barlang kutatási engedélyét kérni fog
juk.
Névtelen-nyelők
Kibontottunk 1500 vödör hordalékot. Felszíni szürőgátsort építettünk.
Pilis-nyergi-viznyelőbarlang
Sajnos az idén alig-alig tudtuk részünket kivenni az itt folyó munkából. Szervezet
ten két alkalommal dolgoztak itt a Pilis-csoport tagjai, de hosszútávon osak Széosényi
László és Tóth Csaba vett részt a dorogi kutatókkal közösen végzett feltárásban.
Ajándék-barlang
Több erőgyengitő depót építettünk a nagy lejtőszög miatt. Mintegy 5 ■* kőtörmeléket
távolítottunk el a barlangból. A bejárat környékét biztosítottuk.
A továbbiakban kérem figyelembe venni Gáspár

József jelentését az 1977« évi kutatótá—

borokról.
Egyéb munkák
Lendvay Ákos vezetésével felmérések folytak a Szőllősi-Arany-lyuk, a Törekvés-bar
langokban. Ezen kivül három kisebb üreg felmérése megtörtént.
Tihanyi Péter és Lendvay Ákos a 4630-as kataszteri egységen belül elhelyezkedő karszt
jelenségek topográfiai helyzetét állapították meg.
Fotódokumentáoiós készült - illetve kiegészült — a Szőllősi-Arany-lyuk, Törekvés— ,
Lengyel-, Vértes László-barlángokról /belső felvételek/.
Felfestettük a 4630-as kataszteri egységen belül fekvő barlangok bejáratára a katasz
teri számokat/sárga alap, fekete szám/. 1978-ban a barlangok belső szakaszába is fel
festjük a számokat. Elkészítettük és a sárga alap felfestésével már meg is indítottuk

169 а 46lO-ee kataszteri egyeég feldolgozását.
Az év elsé felében rendszeres meteorológiai mérés folyt a Vértes László-barlangban,
a Szóllósi-Arany-lyukban, a Törekvés-, Ajándék-, Klastrom-barlangokban.
1977-ben semmiféle sérülés, baleset nem fordult el6. 300 példányban sokszorosítot
tuk Balesetvédelmi Útmutatónkat, melyet még 19 70 -ben dr. Dénes György lektorált.

Lendvay Ákos
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1. ez. melléklet
A Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztály "Gereosa" csoportjának
1977» évi .jelentése
A osoport az 19 7 7 -es évet nem a legjobb előjelekkel kezdte el. Oka az év végi és év
eleji katonai behívások, melyek 6 igen aktiv taggal csökkentették a produktiv látszámot.
/Sajnos az önhibájukon kivül passzív tagok létszáma várhatóan 1978 közepéig még nőni
fog. Egyenes következménye ez annak, hogy a csoport egy bizonyos korosztály tagjaival
hirtelen erősödött meg, 1973-1974-1975-ben. Igaz viszont az is, hogy 1978 második felé
től a leszerelések megindulása "hullámhegyre" emelheti a csoportot./
Széosónyi László, a csoport vezetője az év elején kónytalan-kelletlen tatabányai ku
tatóházunkra fordította a legtöbb energiát. Januártól március végéig a házat 5 , azaz öt
alkalommal törték feli Szinte felesleges leírnom, hogy karbidlámpák, hálózsákok, köte
lek, szerszámok egy-egy ilyen betörés után nem maradtak a házban ... Ugyanebben az idő
ben a Törekvés-barlang bejáratát is felfeszitették - s mint az már tavaly is több alka
lommal előfordult - ellopták és eltörték a lent elhelyezett hőmérőket, higrométereket,
minimum-maximum hőmérőket. Ezután került sor a tavaszi kutatótáborra. Széosényi László
irányításával a Törekvés-barlang feltárását végeztük. A munkálatokat mindvégig nehezítet
te, illetve lassította, hogy minden egyes vödör anyagot a felszínen át kellett vizsgál
ni, továbbá, hogy a 8 méter mély aknából több mázsás sziklákat kellett kiemelni, s a me
redek lejtőn osuszásmentesen elhelyezni. A tábor végére olyan pozíciót értünk el, hogy
elkezdhettük volna egy vízszintes táró hajtását. Tartottuk magunkat azonban a barlang
kuaatásvezetője, Lendvay Ákos utasításához, miszerint a barlangban 15 méteres mélységig
csak lefelé bontunk. így aztán - tanulva a múlt évi és idén év eleji barlangfeltörésekböl - energiánkat a barlang lezárására fordítottuk. Egy teljes napig dolgoztunk a bar
lang liztonságos lezárásán. A 30-40 cm átmérőjű fatörzseket több mint két km távolság
ból cipeltük a barlanghoz, s 20-25 tövig bevert ácskapoccsal rögzítettük egymáshoz őket.
Az igy elkészült több mázsa súlyú áosolat alkalmasnak látszott, hogy a barlang állandó
lezárásáig az alkalmilag összeverődött garázda elemeket, vagy tapasztalatlan fiatalokat
távol tartsa a barlang belsejétől. /Lendvay Ákos szakosztályvezető 1976 -ban kérte az
OTvH-tól a barlang lezárásának engedélyezését, majd kérését 1977-ben megismételte./ Nem
igy történt I Távollétünkben a barlangot feltörték, s azzal érvelve, hogy balesetveszély
től mentesítik a parkerdőt, gőzerővel bontották az akkori talpszintről induló, látszó
lag vízszintesbe átmenő fülkeszerűséget ... Szerencsénk volt, hogy a társaság "szakta
nácsadója" nem tekinthető szakembernek, mással nem is magyarázható, hogy miért nem le
felé indították meg a bontást. Sikerült még idejében leállítani ezt az engedély nélküli
"fiókásatást", bár az abszolút laikus beavatkozás csak kárt okozott. Kibontottak ugyan
aiategy 3 0> anyagot, de jellemző módon, mivel kicsit meghajolva kellett .volna dolgozni
uk, leosákányozták, megcsonkították az egyébként nagyon szép formájú gömbfülkét. Mind
ezeket fotókkal, térképekkel bizonyítani is tudjuk. Azt már szinte nem is érdemes meg
említeni, hogy ez a színtársulat bizony nem állt oda vödrönként ellenőrizni az anyagot.
áz igazi megpróbáltatások azonban csak azután vártak a osoportra* Annak ellenére, hogy
bizonyítani tudjuk tanukkal és fotókkal, hogy a barlang le volt ácsolva 1976 szeptembe
re óta, csak bizonyos emberek állandóan feltörték, cselekményük indoklására azt hozták
fel, hogy "Lezártuk a balesetveszélyes barlangot." /osoda-e, hogy a Gerecse és Fényes
Elek osoport tagjai párhuzamot vontak a kutatóház feltörése, kirabolása és a barlang be
járatának többszöri felnyitása között ...?/
még, ha fel is tesszük, hogy ez igy igaz,
vajon mi okból kezdték meg oly rettentő erővel a barlang bontását? Még egy momentum,

- 179 ami azt hiszen erre az ügyre jellemző. Napirenden és különböző szinten mondják nekünk,
hogy "nem mindegy kinek a neve kerül a márványtáblára". Le kívánom szögezni, hogy a
szakosztály és a csoport tagjainak e z be sem jutott a "márványtábla". De ha már a már
ványtáblánál tartunk, Igenis nem mindegy, hogy kinek a neve kerül rá! Azoké-e, akik a
legnehezebb körülményeket, a legkönyörtelenebb munkát vállalva évek óta leklismere esen
szakszerűen dolgoztak a barlangba vagy azoké, akik a hivatalos ut hosszabb kifutását
kihasználva a készbe akarnak besétálni ..
Ez a "kutatásvita", amely következetesnek egyáltalán nem nevezhető, azt vonta maga
után, hogy az egészségileg, idegileg egyaránt megviselt Széosényi Lászlót kénytelenek
voltunk leváltani. Széosényi László leváltása aztán tovább gyengítette a kutatásvita ál
tal egyébként is megoszlott csoportot. Tényként szögezhető le ugyanis az, hogy a mai fi
atalok nagyon érzékenyen reagálnak az igazságtalanságra. Azt pedig különösen nem hajlan
dók elviselni, hogy éppen akkor ne legyen igazuk, amikor igazuk van.
A szakosztály vezetősége úgy határozott, hogy hagyományaink, a 15 év alatt végzett
tevékenység miatt első a gereosei terület. A Pilis-osoportot tehát az év hátralévő részé
ben a Gereose-osoporthoz kapcsolta, s egyidejűleg Széosényi László helyére ideiglenes
jelleggel Gáspár Józsefet nevezte ki osoportvezetőnek. Még Széosényi László irányitásával zártuk le a Tatabányai-Bányász-barlangot, amely valóban veszélyt jelentett a fiatalok
ra és mit sem sejtő kirándulókra nézve.
Irányításommal - 5 méter vastag hordalékot átásva - jutottunk be a Hófehérke-barlang
ba az első szakaszba. A várható munkákra való tekintettel depót és erős áosolatot épí
tettünk, s kialakítottunk a közelben egy táborhelyet. A várhatólag 30 m mély barlangban
pillanatnyilag 8-10 m mélységben dolgozunk. Tag aink munkát végeztek még az Arany-lyuk
vizmentesitésénél, és próbabontást végeztek a k éve megtalált un. Rejtett-barlangban is.
Jelentős mértékben segítettük a "Fényes Elek" osoport kataszterezési munkáit. A terü
let egyes részein osoportunk tagjai festették fel az azonossági számokat is. Szakosztá
lyunk mindhárom tatabányai táborában részt vettünk. Nem kétséges, hogy a Pllis-osoporttal karöltve végzett munkánk nagymértékben hozzájárult a Szakosztály munkatervében fog
laltak végrehajtásához.
Halom utoai klubunkat a osoport tagjai idejükhöz és beosztásukhoz mérten kielégítő
mértékben látogatták. Rendezésünkben k előadás hangzott el.

Földi Tibor

- 180 2. sz. melléklet

A Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztály "Fényes Elek" csoport,Iának
1977« évben kifejtett tevékenysége

ТВ rekvé s-barlang
Az év folyamán a Gereose csoport segítségét folyamatosan igénybe véve dolgoztunk ezen
a munkabelyen. 1 3 méteres mélységben, elszükülő keresztmetszetben fejeztük be az ezévl
feltárást. A továbbjutás kérdése ÉK-felé 2-3 méteren belül el fog dSlni. A barlang kuta
tását, az üledék kiemelését mindvégig gondos ellenőrzéssel végeztük, említésre méltó le
let, - leszámítva a humuszrétegből kibontott recens osontokat - nem került elő. Rétegés anyagmintákat, az előkerülő csontokat folyamatosan eljuttattuk a Földtani Intézetbe,
dr. Kordos Lászlóhoz. Meglepetésünkre az OTvH ennek ellenére nem adta meg a kutatási en
gedélyt. A barlangba 1977-ben három kutató tábort telepítettünk, a térképét a feltárás
nak megfelelően 3 alkalommal elkészítettük.
Szőllősi-Arany -lyuk
A barlangba az év első negyedében szinte nem lőhetett lemenni. Folyamatosan nyelte
- ráadásul több ponton - ebben az időszakban a vizet. Első lépésben a felszínen a vize
ket határozott mederbe tereltük, igy elértük azt, hogy a barlang nagy részében nem kell
10-15 om mély sárban kúszni. A második félévben több helyen tágítottuk a kuszodákat, s
ehhez bizony már szálkövet kellett vésni. Felmérése befejeződött. Bontását év végén el
kezdtük.
N év telen-nyelő
1500 vödör anyagot bontottunk ki különösebb eredmény nélkül. Talán 1978-ban eredmé
nyekről is be tudunk számolni.
Egyéb tevékenység
A Gerecse 4630. sz. kataszteri egységén belül lényegében befejeztük a kataszterezés
második fázisát is. A bejáratokhoz sárga alapra fekete számmal felfestettük a kataszte
ri számokat. 1978-ban a barlangok belső szakaszába is felfestjük majd ezeket.
Tihanyi Péter a barlangi fotózásban, s a karsztjelenségek felszíni pontosításában
jeleskedett. Tóth Ilona a meteorológiai méréseknél és a felméréseknél vállalt a munkából
oroszlánrészt. Aránylag sok /7 alkalommal/ terepbejárás volt a területen adatgyűjtési
céllal.
Problémáink az idén sokasodtak. A szakosztály kezelésében lévő kutatóházat 5 alkalom
mal fosztották ki. Március végéig a Törekvés—barlang bejáratát 3 alkalommal találtuk
nyitva ...
A csoport tagjai 17 előadást tartottak a Kőbányai Ifjúsági Házban.

Lendvay Áko
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3. sz. melléklet
Jelentés a Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztály "Pilis" kutatócsoportjának 1977. évi munkájáról

Csoportunk az 1977-es évben nagy lendülettel kezdett a munkatervben rögzített kutatá
si tervek megvalósításához. A január-februárban végzett "nyílt túrák" hatására a csoport
létszámban még tovább erősödött, a sok munkatura után bizony jólesett végre b rlangot le
járni. Jó hangulatban kezdődtek meg tehát a munkák az Ajándék-barlangnál márciusban. Két
kétnapos munkatura alatt a bejárat alatt húzódó meredek lejtőre erőgyengitő depókat épí
tettünk, majd egy harmadik munkatura alkalmával biztosítottuk, körbekerítettük a barlang
bejáratát. Ki kellett oserélni az évekkel ezelőtt készített állványzatot is. Ezután vet
te kezdetét a barlangban lévő omlás kőanyagának kitermelése. Óvatosan kellett a köveket
kiemelnünk, mert hatalmas sziklák egyrészt egymást, másrészt a barlang mennyezetét tá
masztották alá. Az omlás bontása során két kézigránátot találtunk. Ezek eltávolítása a
barlangból nem volt leányálom, s mire a barlangtól 50-60 méterre sikerült egy bozót köze
pén biztonságba helyezni, bizony beleizzadtam. Ezután kettőzött óvatossággal folytattuk
a munkát. Nagy oseppkődarabok, oszloposarnokok tekintélyes mennyiségben kerültek ki a
törmelékből. Mindez egyrészt arra mutat, hogy az omlást robbanás /lőszer!/ okozta, más
részt, hogy ez a robbanás meglehetős képződményekkel rendelkező barlang további járatait
torlaszolta el. Május végéig 5 m’ anyagot emeltünk ki a barlangból.
A dorogi kutatóknak ebben az évben szinten alig tudtunk segítséget nyújtani a Pilisnyergi-viznyelőben. Szervezetten két alkalommal vezettünk a nyelőhöz túrát, s nyári ku
tató táb rukban Tóth Csaba részt vett. ügy az Ajándék-barlangban, mint a Pilis-nyergi-viznyelőben 3-3 alkalommal végeztünk hőmérsákletméréseket.
A Gereose-osoport vezetőjének betegsége no meg a tatabányai munkák erősítése miatt a
osoport tagjai a második félévben a létszámban erősen megfogyott Gereose—csoport tagjai
val együtt dolgoztak. így részt vettek a nyári és őszi kutatótáborban is. Egyéb program
jaink szorosan kapcsolódtak a szakosztályi klubhoz. Az ott elhangzott előadások közül
nyolcat mi rendeztünk.

Gáspár József

