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1. Csoportunk 1977. évi tervei
Barlangkutató csoportunk a KPVDSZ VMTE Barlangkutató Szakosztályának keretében 

működik. Az 1977« évben a korábbi ávhez hasonlóan osoportunk hagyományos munkaterü
leten tervezett kutató munkát:
- Budai-hegység
Mátyás-hegyi-barlang térképezési munkákat

- Aggteleki Karszt
Szögligeti Csörgő-forrás rendszerének feltárását, és a Ménes-völgy környékén adat
gyűjtést terveztünk.

2. Beszámolók, Jelentések az évi szakmai munkáinkról
0/ Csoportunk évek óta végez mérési munkákat a Mátyás-hegyi-barlangban. Az 1977» évre 

tervezett munkáinkat különböző okok miatt nem teljesítettük, ezért az 1978-as év
ben nagyobb intenzitással kívánunk munkaterületünkön dolgozni.

b/ Az Alsó-hegy déli lábánál fekvő Szögliget községben található Csörgő-forrásosoport 
feltárásán Barlangkutató Szakosztályunk több évtizede munkálkodik. Kutatócsoportunk 
figyelembe véve a helyi adottságokat, nagyobb teohnikai felszereltséggel végezte 
kutatómunkáját az elmúlt három évben.

Nyári táborunkat ez évben is Szögligeten szerveztük meg, augusztus 5-20-ig. A 
tábor oélja természetesen az Alsó-hegyi Aoskó-rét és a Csörgő-forrós között felté
telezett barlangrendszer feltárása volt.
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A tábor Ideje alatt a korábbi években megbontott felső árvízi forrásszájat bon
tottuk tovább. A hatékonyabb munka érdekében benzinmotoros bontókalapácsot és lég
kompresszoros fejtőkalapácsot szereztünk be. így munkánkat eredményesebben tudtuk 
végezni, kb. 10 ш* mészkövet termeltünk ki bontási helyünkön.

Munkánk eredményeképpen augusztus 15—én 23 órakor megnyílt előttünk az "ut" és 
egy szűk hasadékon keresztül bejutottunk egy közel 100 m-es barlangjáratba.

A feltárt barlang a bejárattól 12 m-re kiszélesedett, egy nagy törmelékkel és 
agyaggal borított teremmé. A terem tölcsér alakú, hosszúsága 9 и» szélessége 7 *• 
Oldalán 60-70 om vastag agyagdomb található. A falakon több helyen oseppkőkéreg 
és oseppkövek találhatók. Itt kell megemlíteni, hogy a törmelék között tisztán hal
lani az aktiv járatban folyó viz hangját, mely érdemes módon messziről jövő hang
szór emlékeztet.

Az év során hétvégi túrák keretében közel 500 munkaórát dolgoztunk e munkahelyen. 
A feltárt barlangról térképet készítettünk, melyet mellékelünk. Az eddig elért 
eredmények alapján bátran feltételezzük, az eddig csak elméletben kimutatott na
gyobb barlangrendszer létezését. Az 1978-as évben mindent elkövetünk, hogy az aktív 
patakos járatba bejussunk.

A fentieken kivül az Alsó-hegyen az Urföldje-i beszakadásnál dolgozott egy bir— 
gádunk és az időszakos víznyelőt megbontva, a vastag humusz réteg eltávolítása 
után a szálkő mentén 4 métert haladtak lefelé.

Terepbejárás során az Alsó Acskó-forrás szájánál kisebb üreget véltünk felfedez
ni, ezért a forrás vizszintjét, mintegy 40—50 cm-rel megsüllyesztettük és igy 2—3 
m hosszú, 40—50 cm magas elszükülő járatba jutottunk be.

A táborban átlag 20 fő vett részt, és összesen 1500 munkaórát fordítottunk ku
tatási munkáinkra.

о/ Az év során több alkalommal terveztünk barlangbejárást, többek között a Budai—hegy
ségben a Remete—szurdok barlangjaiban. így jutottunk el a Rácskai—kőfejtő I. sz. 
barlangjába is, ahol szomorúan tapasztaltuk, hogy a barlang állapota időrol-időra 
rongálódik, ezért elhatároztuk, hogy a barlang jelenlegi állapotáról térképet és 
fotódokumentációt készítünk. Fenti munkákat Karip Gyula vezetésével osoportunk fi
atalabb tagjai elvégezték, miután meggyőződtünk arról, hogy más barlangkutató cso
port a területen kutatómunkát nem végez. Erről a szándékunkról az 0TVH Barlangta
ni Intézetét értesítettük. Csoportunk fiatal tagjai igen lelkesen dolgoztak ezen 
a munkahelyen, a térkép elkészítése után a barlangban még bontási munkákat is vé
geztek és közel 800 munkaórát fordítottak a kutatásra.

d/ A fenti munkahelyekhez kapcsolódva tagtársaink szakmai beszámolóit mellékeljük 
/lásd az eredeti kéziratban/,

4. Szervezeti élet
Csoportunk fenntartó szerve a KPVDSZ Vörös Meteor Természetbarát Egyesület. A oso— 

port jelenlegi létszáma 25 fő. Itt kell megemlítenünk, hogy több osoporttaguhk még 
nem társulati tag, ezt a hiányosságot 1978. évben pótolni kívánjuk.

5. Az 1978. évi terveink
Az elmúlt évi munkáinkat kívánjuk folytatni, elsősorban szögligeti Csörgő—forrás 

barlangját szeretnénk feltárni. A Ménes-völgy környékén az adatgyűjtést szintén to
vább kívánjuk folytatni. A Budai-hegységben, a Mátyás-hegyi-barlangban, és a Ráoskai- 
kőfejtő I. sz. barlangjában munkáinkat tovább folytatjuk.
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Л Rácskai-kőfejtő X. sz. barlangja

A Remete-hegy DK-i részén, a Szurdok-völgy kijáratától Ady-liget Irányában találha
tó a Telki Állami Erdő- és Vadgazdaság Műszaki Erdészete által 1977 első negyedévében 
felhagyott Ráoskai-kőfejtő.

1973 májusában e helyen, a bányaművelés során uj, hidrotermális eredetű barlang nyílt 
meg.
Kutatástörténet

1973« június 8-án Balázs Lajos turista bejelentést tett az Országos Természetvédelmi 
Hivatalnak arról, hogy illetéktelenek pusztítják a barlang képződményeit, s arra kérte 
az illetékeseket, intézkedjenek a barlang megmentése érdekében.

Még ugyanezen a napon kiszállt a helyszínre Keszthelyi István főosztályvezető-helyet
tes és dr. Kessler Hubert oki, mérnök tud. tanáosadó. A helyszíni szemle alkalmával, a 
bányaudvarban található, a barlangból származó képződményeket hidrotermális eredetűnek 
Ítélték.

A részletes vizsgálat Időpontját 1973* augusztus 27-re tűzték ki. Ennek eredményét 
két térképmelléklettel ellátva dr. Kessler Hubert szakvéleményben rögzítette. Megállapí
tásait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

A barlang bejárata a bányaudvar talpszlntje felett kb. 6 m magasságban helyezkedik el. 
A bezáró kőzet vastagpados, erősen karsztosodott, fehér szinű, oukorszövetű, felső-tri- 
ászkori daohsteini mészkő. A barlang összhossza kb. 23 méter. A második terem legmélyebb 
pontja a bányaudvar talpszintje alatt kb. 11 méterre helyezkedik el.

Képződményei: aragonitból átkaidtosodott borsókő, kálóit lemezek, cseppkövek. A fa
lakat boritó kiválások azonban jóval kevésbé dúsak, mint a Szemlő- vagy a Fereno-hegyi- 
barlang esetében. A kettes teremből három irányban sejthető további folytatás.

197З végén az ELKISZ Csoport Juhász József vezetésével végzett térképezést a barlang
ban. Hogy egyéb kutatást folytattak az ma már nem állapítható meg bizonyosan, mert éves 
osoportjelentést munkájukról nem adtak le.

A barlangról készült térképük egy példánya dr. Bertalan Károlyhoz került, aki a je
len anyag összeállításához, a dr. Kessler Hubert-féle szakvéleménnyel együtt rendelkezés
re bocsátotta azt.

Az 1973-77. közötti időszakban a bányaművelés tovább folyt, erősen károsítva a bar
lang 1. sz. termét.

Csoportunk Iíarip Gyula csoportvezető helyettes vezetésével 1977 februárjában kezdte 
meg a barlang kutatását. Az év során kb. 800 órában végeztünk bontási és preparálás! 
munkálatokat a barlangban. Elkészítettük annak 1:100 arányú térképét, megkezdtük a fotó
dokumentáció készítését, valamint a barlangban található ásványokból vett mintáknak elem
zés céljára történő begyűjtését. Az elemzéseket a Magyar Állami Földtani Intézetben ké
szítik el. Minthogy a barlang még nem szerepelt a barlangkataszterben, ezért kitöltöt
tük a szpeleográfiái terepjelentést és a megfelelő dokumentációval együtt eljuttattuk a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Dokumentációs Szakbizottságához.
A barlang leirása

Л barlang bejárata a bányaudvar talpszintje felett kb. 6 méterre nyílik. A bejárat
tól kb. 3 métert kell kapaszkodva leereszkednünk ahhoz, hogy az 1. sz. terem törmelék- 
lejtőjére léphessünk. /Ez a törmelék a bányászat eorán jutott be a terembe/. A bejárat
tól jobbra borsóköves, cseppköves falrészlet található. Fejünk felett, a mennyezeten
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rövid, emeleti Járat indul. A törmeléklejtön lejjebb ereszkedve, balra melléktermet ta
lálhatunk. Ezt a részt tulajdonképpen az erősen aláhajló mennyezetet elérő törmelék vá
lasztja el a terem többi részétől. Mennyezetén fiatal oseppkőképződést figyelhetünk meg 
/cseppkő óvoda/. Ezután nagyméretű kőtömbök közt haladunk tovább, a terem vége felé. 
Eelnézve, a mennyezeten több helyen figyelhetünk meg kaolin kiválást. /Lásd a mellékle
tet./ Lábunk alatt, a nagy kőtömbökön sárga kaloitkristályokat találhatunk. A kettes 
számú terembe vezető Jobboldali átjáró törmelékéből igen szép borsókő aragonit szőlőfür
tök kerültek elő. Sajnos a barlang Jelenleg ismert szakaszában már sehol sem találhatunk 
ehhez hasonló képződményeket a falakon. Az átjáró jobboldali bemélyedésében szép csepp
köveket találunk. A kettes számú terem alját, az egyes teremhez hasonlóan nagymennyisé
gű törmelék borítja. A terem falán szinte mindenütt borsókő látható. Némelyiken másodla
gos kristálykiválást figyelhetünk meg. A teremnek az egyes terem felőli falán hatalmas, 
helyéről kiosuszott "kőéket" figyelhetünk meg. Ezzel szemben, a terem másik falától, ha- 
sadék indul tovább. A végében felfelé induló hévizes kürtőt találhatunk. Talán alatta 
tört fel valaha a héviz. /Erre több nyom is utalni látszik./ Ez az egyik további bontás
ra érdemes hely. A másik az úgynevezett "kálóitlemezes" járat. Ennek érdekessége egy 
egymásra rétegzett, vékony kálóitlemezekből álló meghajlított, nagyméretű tömb. A jára
tot kitöltő törmelék kitermelésével talán itt is érdemes a továbbfolytatás kutatásával 
foglalkozni.

További terveink között szerepel a bontás folytatása és esetleg, ha az OTVH célszerű
nek Ítéli - a barlang lezárása.

Karip Gyula
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