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Feltáró kutatás
Szolga Ferenc

Csengő-zsomboly

/1.-51»./

A nyári tábor előtt megkezdtük a végponti továbbjutás előkészítését. Ennek kapcsán ke
rült beépitésre a 4 eres telefonkábel, kitágitva néhány szűkület és leszállítva egy ha
lom ácsolatfa.
A tábor alatt az Óriás-akna fenekén a bontás során kb 10 m magas depófogó ácsolat ké
szült, amely azonban néhányszor megmozdult, ezért a további munkát felfüggesztettük.
Repeta-zsomboly

/1.-35. régi néven 1. az. zsomboly/

Az I.-55. kataszteri számú időszakos viznyelő mélypontján csoportunk 1965-ban kezdett
először bontást, s akkor a 15 m mélységig feltárt akna-barlangot I.-es néven publikálta.
Később bejárata eltömődött, és csak 1976-ban bontottuk ki ismét. /Innen az elnevezés/.
Ekkor bejáratát kitágítottuk és ácsolattal láttuk el. Alján depozóhelyt alakítottunk ki
és kb. 1,5 m-t mélyítettünk. Mivel a kibontott omladékkal a depóhely hamar megtelt, a
munkát beszüntettük.
Bontását csak idén kezdtük újra, amikor is az előkészítő munkálatok során tovább tágí
tottuk a bejárati szűkületet,,valamint az alatta lévő és a járattengelybe eső, - amúgyis
omlásveszélyes élfeneket, leomlasztottuk. Ezzel lehetővé vált a régi terv, a felszínre
depózás.
A kibontott anyag felszállitésát kis kézi csőrlővel, két vödörrel, műszakonként 5-6 fő
végezte. Először a régi depóácsolatot bontottuk el és az addig felhalmozott köveket
szállítottuk ki, igy egy idő után mér teljes szelvényben elértük az eredeti bontási
szintet. Ezután hasadék jellegű aknába faltól-falig távolitottuk el a laza kövekből és
helyenként agyagból, löszből álló kitöltést, amelyet a felszíni űritőhelyen gondosan át
néztünk leletmentés céljából.
A gyűjtés eredményeképpen sok csont és cserépedény töredék mellett, egy viszonylag jó
megtartású mnmmut fog is előkerült. Az akna mélyülésével a szálkő-falakkal határolt
szabad szelvény mindig keskenyebb lett, igy a munka nehezebbé, lassúbbá vélt.
A pillanatnyi bontási hely a bejárati szint alatt éppen 20 m mélységben van, ahol a ha
sadék egyik vége járhatatlanul elkeskenyedik, - a falakon cseppkőkérgeződéssel, alján
összecementálódott kövekkel.
A hasadék másik része kissé tágasabb, kb. 50 cm szélességű és kitöltése agyagos kőzet*
törmelék. A későbbiekben kizárólag csak itt nyílhat lehetőség továbbjutásra!
Morfológiai szempontból a tektonikus jelleg meghatározó, valamint a meggyengitett kőzet
szerkezetre ható korrózió, amely a fehér, helyenként rózsaszínű dachsteinmészkő függőle
ges lapokban, táblákban való elválását, leszakadását eredményezte.
Az aknában a jelentős vizgyüjtőterüle\ és időszakos működés ellenére nem találunk horda
lékerózióra utaló nyomokat. Említést érdemelnek talán a vízfolyás nyomvonalán kialakult
üstszerü kisfülkék, amelyek azonban korróziós jellegűek. Ezek mentén keletkezett döntően
a zsomboly kevés mennyiségű cseppkőképződménye is.
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I. - 100. sz. objektum
1976 februárjában az Alba Regia-barlang vízgyűjtőterületén, a bejárattól 280°-ra, 150
m-re egy inaktív töbrőt találtunk, amelyet a fenti sorszámmal vettünk kataszterbe.
A barlang és a térszín morfológiai sajátosságait figyelembe véve úgy Ítéltük meg, hogy a
töbör mint hajdani víznyelő kapcsolatban állhat az Alba Regia barlanggal.
A feltevést nagyban valószínűsítette az 1979-ben a Bertalan-ág felfedezése, mivel ennek
"Kártyavár" elnevézésü, omladékos járattöredékei egy olyan fosszilis eróziós oldalágra
utalnak, amely genetikailag is, de a járat térbeni helyzeténél fogva is az I.-100 objek
tummal hozható összefüggésbe.
Ennek a jelentős hosszúságú, "reménybeli" oldalágnak a feltárása alulról, az omladék fe
lől /összeszakadt kürtön/ nehéz és veszélyes, de pillanatnyilag nem is célunk.
Az I.-100 objektum eltömődött járatainak kibontását a barlang úgynevezett mélyszakaszának kiszellőztetése érdekében tettük meg, hiszen mint ismeretes, a végpontokon lévő le
vegő CO2 tartalma 4-5 %, ami a tartós és nehéz szűk helyen végzett fizikai munka során
fejfájáshoz, korai elfáradáshoz vezet.
Ezen indítékok alapján, mér tavaly dolgoztunk a töbörben, de a rendkívül szívós , tömör
kőzettörmelékes agyagban lassan

ment a munka, sőt a tavaszi esőzések idején a DK-i fal

becsúszott és feltöltötte az eddigi kutatóaknát. Nyár elején nemcsak a besuvadt anyagot
termeltük ki, - hanem követve egy kis vizfolyási nyomot, lejjebb is mélyítettük. Kb. 2 m
után három oldalon elértük a kőzetfelszint.
Ekkor vastag fákból háromszögletű ácsolatút készítettünk a további omlások ellen, de ez
zel lehetővé vált a kibontott anyag elhelyezése is az ácsolat mellé tömedékelve, azt fo
lyamatosan magasítva. Az ácsolat beépítése után folytattuk a mélyítést, ennek során to
vább is igyekeztünk követni a vízfolyás útját sejttető kavicsos, humuszos hordalékot, amely jól elkülönül a kitöltés fő tömegét alkotó kövér, sárga agyagtól.
A rendezetlenül kibontakozó, körülásott nagy kőtömbök között eddig 5-6 m mélységig sike
rült behatolni, kb 1 ,5 x 1 m-es szelvényben.
A kitöltés néha egészen tömör, helyenként pedig laza, tűzkő kavicsokkal, faszénnel és

о

cserépedény töredékkel tarkított. Szabad Uregesedést ezidáig nem tapasztaltunk.
Eszény-barlang /Mellár 4. sz ob.iektum Ы /
A barlangot 1979. őszén tártuk fel, de kutató aknájának kiácsolása elmaradt, igy tavaszszal összedőlt és elzárta a bejáratot.
A nyár folyamán a beomlott anyagot tágasabb szelvényben bontottuk ki és a bejáratot sza
baddá tettük. Ezután az omladékos, löszben haladó kutató akna kb. 4 m-es szakaszát,há
romszögletű kéretácsólettal biztosítottuk, majd megkezdtük a 13 m mélyen lévő végpont
további feltárását.
Sajnos két műszak után kiderült, hogy a tavaly reménykeltő, szálkőben induló járat két
kisebb, járhatatlanul szűk részben folytatódik.
Ennek megkerülésére esetleges további feltárásokra, csak a fal előtti omladékban van le
hetőség, amelynek bontása azonban depóhely hiányában pillanatnyilag nem megoldható.
I. - 82. sz. töbör
Kistée területén, a kréta rétegsorba tartozó töbörben is próbálkoztunk feltárással. Szűk
hasadék mentén, nagyobb kőtömbök között 4 m-re sikerült lemélyiteni, ahol egy járhatat
lanul keskeny hasadékban újabb 5-6 m-t esik a kő.
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Borlu-kúti felszakadja /előző elnevezése nem ismeretes/
Téli terepbejárás alkalmával a 4421-ea barlangkateszteri egység "Mellár" részterületén,
Isztimér határában, a Tüzköves-árok közelében egy általunk eddig nem ismert töbröt fe
deztünk fel.
Megtalálható a Borju-kúttól D-re 500 m-re, Károlyiaktól Ny-DNy-i irányban 650 m-re, a
Tüzköves-árok kis D-i mellókvölgyének fejénél, 430 m tszf. magasságban erdei földutak
kereszteződésének DNy-i negyedében 15 m-re.
Kettős objektum. Egy nagyobb, - ÉK-DNy irányban megnyúlt, 1,6 m mély töbörből /ennek na
gyobbik átmérője 15 m, a kisebbik 8 m/, valamint ettől 7 m-re egy kismélységü, 1,5 m át
mérőjű mellékberogyásból áll.
Alján a bedobált gallyak alatt elolvadt a hó és a humuszos kitöltésben lyuk haladt lefe
lé. A mélyponton nyiló kis lyukat néhány hét múlva kb. 1 m átmérőjűre kitégitottuk. A
bontás kezdetben erdei talajban, majd kőtörmelékes, tüzkőgumós kitöltésben haladt kb.
2 m mélységig, ahol a K-i fal már szálban álló kőzetnek bizonyult.
Kibontakozott az enyhén EK-felé dőlő jellegzetes, agyag és márga betelepülések mentén
könnyen elváló juramészkő, helyenként tüzkőrétegekkel.
Kb. 2,5 m mélységben a fal rétegeik mentén К felé hirtelen aláhajlott, s igy le lehetett
csúszni egy kis fülkébe, ahol láthatóvá vált a szálkőfalakkal határolt kettős hasadék.
Alján humusz, agyagos lösz, levált kőzetlapok alkották a kitöltést, amelyben újabb 1,5
m-t mélyitettünk lefelé az egyre jobban szűkülő szelvényben. Közben mindkét falban kibon
takozott egy-egy kereszthasadék, amelyből a Ny-i falé szűkülő, korróziós jellegű, mig a
keleti falban induló tágasabb, de még nem járható szélességű, és láthatóan egy, - az ak
nával párhuzamos, hasadékba vezet.
A barlang eddig feltárt legnagyobb mélysége 6 m a töbör talpszintje alatt.
Terepbejárások során további próbabontások történtek még az I.-8., I.-9., I.-18. sz.
karsztobjektumokban, valamint az 1.-40. sz. időszakos viznyelő előtt keletkezett friss
felszakadásban; - jelentősebb eredmény nélkül.
Álba Regia-barlang
A barlang bejárata mellett a töböroldalból kibukkanó szálkőfalnak támaszkodóan, egy féltetős kis faházat ópitettünk főlfákból, ahol deszkázott fekvőhelyet is kialakitottunk a
mindenkori felszini ügyelet számára.
A barlangban dolgozókkal a kapcsolatot a faházból föld alatt kiinduló, négy erű telefonkábel biztosítja. A kábelt a lejárati akna ácsolatún kivül az omladékba rejtve vezettük,
mig a szűk járatokon /pl. Kismó szűkület/ a falba vésett horonyba cementeztük. A nyom
vonalat úgy igyekeztünk kialakítani, hogy közlekedési és esztétikai szempontból kevésbé
zavarjon.
Minden 50 m-es szakasz után egy 4 pólusú sorozatkapocs biztosítja a vonalra csatlakozás
lehetőségét.
Ily módon való kiépítéssel a Fő-ágban a Pipi-kürtőig jutottunk el, de ideiglenes jelleg
gel kiterítettük már a kábelt a Kutya-ágban és a Bertalan-ágban is.
A közlekedés gyorsítására, mérések, fotózás könnyítésére különböző helyeken végeztünk
létrázásokat.
Függesztett létrából 6 m-t szereltünk a Kupola-terembe, 10,5 m-t a Tüskés-terem kürtőjé
be. a Kinknpu-ba egy támasztó létrát állítottunk, és további három segiti a járást a
Kürtös-ágban. További 10 db 1,5 m-es támasztó létra elem vár összeszerelésre a {Jertalanágbn szállítva.

A Topográfus-ág egyik meredek, agyagos kúszó-járatában 10 m-es alufokos kapaszkodót ve
zettünk végig.
Tábla-völgyi-barlang
A bejárati akna a kózetfaláról a téli fagy által fellazított lapokat, tömböket lekopogóztuk.
Csipkés-zsomboly
A tavaszi viznyelés a tavaly lezárt barlang körül nagy pusztitás végzett és zárszerkeze
te megrongálódott.
A töbör alján talajegyengetést, pótlást végeztünk, majd a zárszerkezet a helyszínre
szállított szerszámokkal kijavítottuk.

Kiegészítés a feltáró kutatás cimü cikkhez
Kárpát József

Álba Regia-barlang
A topográfikus-ág feltárása
A barlang térképe alapján a járatalkotó szerkezeti töréseket rekonstruálva feltűnt, hogy
a Bázis-Szarka-ágra illeszkedő törésvonal ÍINy-i folytatásban járatrendszer húzódhat.
Hipotézisünk beigazolódott, amikor a Szarka-ág ominózus pontját átvizsgálva megtaláltuk
az eddig ismeretlen folytatást, 142 m mélységben.
A felfedezett járat ÉNy-i irányba halad, átlagosan 10-15°-os lejtéssel, mig jelenlegi
végpontján eléri a 172 m-es mélységet.
Első kb. 100-m-es szakaszára a "lapitók" széles, lapos üregéi, jellemzőek, majd fokozato
san az eróziós folyosószelvény válik dominánssá.
158 m mélységben érjük el a ’•Niagara" kupolatermét, amelyet a barlang egyik legszebb
cseppkőlefolyása diszit. A terem kürtőjébe csatlakozik be a kanyonszerü, kanyargós Neander-ág, amelynek 60 m-es emelkedő járata 10 m-re megközelíti a Bertalan-ág Szifon-Őre
termét.
A Niagarától lefelé a csőszerű folyosó még 35 m-en követhető. Végpontján a beszűkülő
szelvény és törmelékfelhalmozódás akadályozza a továbbjutást.
Az új ág felmért összhossza: 215 méter.
Az Alba Regia barlang Kürtös-ágának felfedezése
1980. novemberében a 90 m mélyen lévő Tüskés-terem kupoláján kimászva, sikerült kisebb
bontások árán az emeletjellegű barlangszakaszba jutni.
Nevét jelentős méretű vakkürtőiről kapta, amelyeket a barlang legszebb és legnagyobb
cseppkőképződményei diszitenek. A ÜK-i irányba haladó, emelkedés járat tágas folyosóinak
felmért összhossza 86 méter; legmagasabb pontja pedig felnyúlik a - 55 mélységű szintig.
Formakincse és térbeli helyzete arra enged következtetni, hogy a 45-ös nyelőcsoport haj
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dani vizeit vezette be a barlangba, mint időszakos viznyelőjárat.
Bejárásának, illetve továbbkutatásának megkönnyitése érdekében a Tüskés-teremből nyiló
feljárókürtőbe 9 m-es vaslétrát építettünk be.

'

A Ricinus-ág feltárása
A Tüskés-teremből Ш у felé néhány méter hosszan korábban is ismert volt egy járat, amely
nek végét ez óv nyarán átbontva sikerült egy 50-60 m hosszú, emelkedés, eléggé szűk bar
lang-ágba jutni.
A járat talpát agyagos, iszapos üledék képezi. Képződményei nincsenek. A végpontján lévő
kisebb teremben a folytatást agyagdugó zárja el.
Felmérése még nem történt meg, de valószínűnek látszik, hogy a barlanghoz tartozó 100-as
nyelő járatrendszerének részét képezi.
Kutya-ág - Tüskés-terem átlyukasztás
Mint a térképezés során bebizonyosodott, a Kutya-ág végpontja, és a Tüskés-terem 10 m-re
megközelíti egymást.
Tekintve, hogy a Bertalan-ág megközelitése a Kutya-ágon át könnyebb lenne, folytattuk a
múlt évben megkezdett összekötő-vágat bontását.
Bár az átjárhatóság még nem biztosított, a két oldalról az átvilágítás már lehetséges.
A hátralévő 1-2 méter átbontását, - amit nehezit a

felgyűlő viz és a 5-4 í»os COg ten-

zió, - a továbbiakban folytatjuk.
Szifon-Őre - termi oldalág
A Bertalan-ág Szifon-Őre-termének Ny-i falából induló szűk nyiláson behatolva, igen ké
nyelmetlen, kb 25 m hosszú járatot tártunk fel.
Az agyaggal erősen akkumlált kisszelvényü folyosó egyik pontja megközelíti a Bertalanágban lévő "Forrás"- szivárgó vizeinek kibukkanási pontját. További feltárás szempont
jából jelentősége nincs. Felmérése ezidáig nem történt meg.
Az Álba Regia barlangban végzett egyéb kutatások
A Kombinált szakaszból DK-i irányban egy igen szűk, 20 méter hosszú, hasadékjellegü já
ratba jutottunk, amely 40 méter mélységben van.
Ismételten átvizsgáltuk a barlang Omladék-labirintusát is.
A Bertalan-ág Hosszú-folyosó/iának és a Szifon-Őre teremnek kürtőit, emeleti szakaszait
megvizsgálva negativ eredményre jutottunk, azok örvényüstszerüen bezárulnak, ill. szálkőzetben beszűkülnek.
A Lagunás-ág elején lévő kis kürtőt elzáró omladékot is eltávolitottuk, azonban a járat i
továbbiakban szintén beszűkül.
Végezetül megemlítjük, hogy legújabb feltárásaink, és felméréseink eredményeképpen az
Alba Regia barlang felmért összhossza .jelenlegi 1828 méter.
A Csillag-zsomboly feltárása
A Csőpusztától DK-re, 2 km-re lévő 102-es kataszteri számú, 4 m mély, kettős berogyásból álló tőbröt nyári kutatótáborunkban bontottuk meg.
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A dachsteini mészkő hasadékaiból az omladékot eltávolitva kisebb aknabarlangba jutottunk,
amely nevét az egymást csillag alakban metsző üregképző haeadékokról kaptak. /Ld. a fo
tón/

A beszűkülő, csupán korróziósán tágult hasadékokban kb. 10 m mélyre jutottunk.

Feltáró kutatás szempontjából jelentősége csekély.
Térképezését elvégeztük.
C ser szegtoma.ii-kútbarlang
A barlangban lebonyolított táboraink munkájáról külön cikk szól évkönyvünkben.
Az elvégzett térképezés mellett kiemelnénk, hogy kisebb bontással a barlang É-i zóná
jában körülbelül 60 m-es üj járatrendezerbe jutottunk, és megállapítottuk, hogy számos
helyen, kis munkával jelentős további szakaszok feltárására van remény. Felmérésünk sze
rint a barlang jelenlegi összhossza eléri az 1400 m-t.

TAVASZI KUTATÓTABOR A KŐRIS-HEGYEN
Kárpát József

Ez év április 5-8-ig a Bakonybél határában emelkedő Kőris-hegyen rendeztük tavaszi kuta
tótáborunkat, a feltáró kutatás lehetőségeinek további elemzése céljából.
Vizsgálatunk tárgyát a Kőris-hegy és Parajos-tető nyergében 600 m tszf. magasságban fek
vő Elevenförtési töbörcsoport képezte.
A szpeleológiai szempontból Ígéretesnek látszó, alsó-jura dachstein tipusú mészkőből fel
épülő fennsik karsztmorfológiai jellemzőiről 1978-as évkönyvünk részletes áttekintést
nyújt, ezért erre itt nem térünk ki.
Az egyes munkahelyeken szerzett tapasztalatok
Fő-nyelő:
A töbörcsoport legnagyobb, 10 m mély meredekfalú berogyásában a korábbi években mér vé
geztünk munkát.
Előző, beomlott bontási helyünk mellett új, célszerűbb és biztonságosabb kutatóaknát nyi
tottunk, amelyet écsolattal stabilizáltunk.
A vödrözött anyag feszinreszállitását csigával könnyítettük meg.
4,5 m mélyen, mér jórészt szálkőfalakkal határolt üregbe jutottunk, ahol a talp tovább
mélyítésével a tábor végére 6,0 m mélységet értünk el. Az üregekben - a felszinközeli
zónára jellemzően az omlásos és a korróziós formakincs a meghatározó.
Az élfenék nagymennyiségű kitöltésével egyenlőre nem sikerült megbirkóznunk, holott vé
leményünk szerint a nyelőcsoportban ez a bontás legoptimálisabb pontja.
Sarok-nveló:
A markáns, központi helyzetűnek tekinthető 7 m mély tőbör JsK-re nyúló vízgyűjtőjének vi
zeit egy kőtömbökkel induló nyelőpont vezeti le, ahol ismeretlen eredetű bontás nyomait
észleltük.
A nyelőponton indított kutatóaknánkat kb. 2 m-ig mélyítettük. A további munkát a becsor—
dogáló hóié tette lehetetlenné. Üregesedést, szálkőmegjelenést nem tapasztaltunk.

AZ ALBA REGIA

BG. SZPELETOPOGRÁFÍAÍ

TÉRKÉPE

KÁRPÁT JÓZSEF 1980.
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Szerkesztett*' Kárpát Jázsef
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Kárpát József

Кткарц 15 m
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KÔRiSHEGYi TÖBÖRCSOPORT MUNKAHELYEI'
VÁZLAT

ю

ÍOm

Csobogó:
Az 5 m mély töbör alján friss felszakadás volt látható, amelyben 1978-ban huzatot is ész
leltünk.
A bontás során nagy kövek között erős üregesedés jelentkezett, majd 3,5 m mélyen egy
lejtős, hasadékszerü járat vált 2 m hosszan járhatóvá, Bár elkanyarodó folytatásába be
láttunk, a munkát a meginduló nyelés miatt fel kellett függesztenünk.
Katona-nyelő:
Az objektum a nyelőcsoport jelenleg legnagyobb viznyelőkapacitással rendelkező tagja.
Helyzetéből Ítélve valószínűleg a legfiatalabb töbör.
Friss mélyponti felszakadásáról nagy sziklatömböket harántolva 4,5 m mély kutatóaknát
hajtottunk, amely helyenként szabad üregeket is feltárt.
Az egyre markánsabbá váló nyelőárok további bontását lehetetlenné tette az utolsó napon
beinduló intenzív nyelés, és az átázott talaj ismételt suvadásai, omlásai.
A Fő-nyelő mellett talán ez a legígéretesebb munkahely. Nevét a közelben állomásozó és
bontásában is segédkező katonákról kapta.
A fentieken kívül kisebb bontást végeztünk az un. "Tábor-töbörben" . ahol a hasadékszelvény teljesen beszűkül, és a Csobogó / b berogyásában, - szintén értékelhető eredmény
nélkül.

KARTOGRÁFIAI SZAKCSOPORTUNK EZÉVI TEVÉKENYSÉGE
Kárpát József

Csoportún ezirányú tevékenységét a mellékletben szereplő térképek dokumentálják.
Áttekintésünkben a felmérési és térképezési munkákkal kapcsolatos egyéb adatokat tapasz
talatokat kívánjuk összefoglalni.
1./ ALBA REGIA BARLANG
1.1. A Topográfus-ág felmérése
A barlang mélyszakaszéban tavasszal feltárt jelentős új barlangrész feldolgozását rövid
del a felfedezés után elvégeztük.
A tájolás /mágneses tájékozású/ sokszögeléssel, illetve ortogonális részletpontbeméréssel
készült 1
500-as felmérésünk eredményét rászerkesztettük mellékelt alaptérképünkre
/lásd melléklet/.
Az új ág -143,6 m-es mélységből indul, és 178,5 m-ig tart. Felmért hossza 146,65 m . de
egy még felméretlen mellékágával együtt eléri a 220 m-t is.
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1.2. A barlang felmért hosszadatai 1980» ezept. 1-én;
=
Fő-ág
=
Bértálán-ág
Szarka- ás Topográfus-ág =

625,23 m

Omladéklabirintus
Kutya-ág
Erdész-ág

=
■
*
=

154,57 m
69,00 m
46,80 m

Ferde-ág
Inter-ág

=
=

39,75 m
24,50 m

összesen

= 1495,55 m

287,65 m
250,05 m

1.3. A barlang ás környezetének szpeleotopográfiai térképe
A barlangjáratok és a felszín együttes ábrázolására készült a speciális térkép, amely
1 : 1000-es méretarányban ábrázolja az üregrendszert a felettelévé 400x200 m-es terü
let domborzatával együtt.
A felszin felmérését a topográfiai munkáknál szokásos mérőasztalfelszereléssel hajtottuk
végre. Az alkalmazott 1 m-es alapszintköz megfelelőnek bizonyult a domborzat konfiguráci
ójának reprodukálására.
A térképre /lásd melléklet/ felraktuk a barlanghoz tartozó víznyelőket, töbröket, igy le
hetévé válik a barlang és a felszin reláció együttes tanulmányozása, újabb lehetőségeket
nyújtva a genetikai elemzéshez és további kutatások tervezéséhez.
1.4. A barlangban mért sokszögpontok koordináta-jegyzékének számítása
A barlang felmérési alapvonala ezidáig 320 sokszögpontot tartalmaz. A kezelhetőség és
felhasználhatóság egyszerűsítése érdekében felmerült az igény, hogy a sokszögpontokat
számított koordinátákkal lássuk el.

A

koordinátarendszert a következőképpen vettük fel:
a/ Origója a bejáratnál lévő felmérési kezdőpontra esik
b/ + X tengelye az É-i, ♦ y tengelye a K-i, - z tengelye pedig a helyi függőle
ges irányra illeszkedik.
/А Hz" koordinátaértékek a bejárat alatti mélységadattal egyeznek meg./

A felmérési adatok alapján a szükséges számításokat elvégezve összeállítottuk a barlang
koordinátá.iegyzékét. melynek .jelentősége a következő:
a/ összes bemért pont koordinátáját adatbankszerüen tartalmazza,
b/ Bármely szakasz felrakása lehetséges a sokszögmenet grafikus végigszerkesztésének mellőzésével.
с/ A koordináták alapján történő szerkesztés mentesít a grafikus szerkesztés hibahalmo zódá eai tól.
d/ Lehetőség nyílik további, beillesztett Aétszeresen csatlakozó/ sokszögmene-r
tek numerikus koordinátakiegyenlítésére,
e/ A koordináták az izometrikus, ill. axonometrikus térképezés egzakt alapanya
gát képezik.
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1.5. A barlang 1 : 200-ав méretarányú ú.i térképének szerkesztési munkái
A barlangban vágzett geológiai, morfológiai, őslénytani, biológiai és klimatológiai méré
sek, vizsgálatok koordinálásához már nem elegendő a meglevő 1 : 500-as méretarányú tér
kép, ezért megkezdtük egy új 1 : 200-as részletes térkép kartografálását.
Ennek technológiai lépései;
a/ A felmérési sokszögvonalsk 1 : 200-as méretarányú felazerkesztése az alaplap
ra.
b/ A járatok grafikus felnagyítása 1 : 200-as méretarányba /előzetes helyesbesitési térkép/
с/ Az előzetes térkép helyszini helyesbítése és kiegészítő részletbemérések és
információtartalom növelése céljából,
d/ A helyesbített térképrészek montirozása
e/ Tisztázati rajz elkészítése fénymásolható anyagra
. f/ Sokszorositás
E munkafolyamatba pillanatnyira a helyszini helyesbítés befejező munkáinál tartunk.
A kész térkép terveink szerint 1981. közepére készül el.
0 SERSZEQTOMAJI-KUTBARLANG
E téren végzett tevékenységünkről évkönyvünk másik cserszegtomaji témájú cikke részlete
sen beszámol, itt csupán néhány további adatjellegű információt kivánunk kiemelni.
2.1. A felmérés végrehajtása
A munkát a kétszer háromnapos földalatti táboraink során összesen 242 földalatti munkaóraráforditáaaal végeztük el.
Az alkalmazott mágneses tá.iékozásu sokszögelésü el.járás, amely laptéjolóval, f e k i w e l és
mérőzsinórral történt, kielégítő pontosságot nyújtott. 280 bemért sokszögponttal össze
sen 1156 m járatot térképeztünk fel, de a barlang összhossza további, - egyelőre csak
becsült szakaszokkal kb. 1300 m-re tehető.
A felmérés vázát képező 10 kétszeresen csatlakozó sokszögvonalat a számított koordinátazáróhibák alapján kiegyenlítettük, ezzel nagyban növelve térképünk konstrukciós megbíz
hatóságát.
A sokszögm^netek záróhibái a kiegvenlités előtt a következők voltak;

Z1
z2

= 0,09 m
0,25 m
= 0,54 Ш

Zg = 1,01 m
Zy = 1,15 m
Zg * 0,87 m

z3
= 0,59 m
z4
r: 0,93 m
z5

Zg = 0,74 m
zlo=

ahol

z
X és y:

=

2

X*

1.12

+

m
у2
*

koordinátaeltérések

A koordinátarendszer felvétele az Alba Regia barlangnál alkalmazottak szerint történt.
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2.2. Az 1965-ös régi, és ea.iát térképünk metrikus összehasonlító vizsgálata
Térképünk ellenőrzésére lehetőséget kinélt a Toldy csoport 1965-ös felmérésével való
összehasonlítás.
A régi térképen ábrázolt és a sajátunkra egyértelműen átazonosítható 10-10 egymásnak
megfelelő ellenőrzőpont grafikusan levett koordinátáit vetettük .össze.
Vonatkoztatási alapul saját térképünket tekintettük.

P sz

x m

y m

L m

1./
2./

-4,0

-0,5
+1,0

4,2

-5,0

3./

-5,0

+0,5

4./

-3,0

-2,5

5,1
4,0

5./
6./

-3,5

О1+

A két térkép megfelelő pont.iai közötti koordinátaeltéréseket a következő táblázat ad.iat

7./
8./
9./
10./
ahol
x

о

5,2

3,5
5,8

-5,5
-5,0

-2,0

-3,6
-4,5
-5,0

-0,5
-2,0

4,9

-2,5

5,8

-3,0

5,8
3,6

P sz
0_ = ellenőrző pont száma
■ koordinátakülönbségek

У
L

2
= lineáris eltérések = xc

+

у*2

A táblázatot tanulmányozva feltűnik, hogy minden pontnál jelentős a -x irányú koordináta»
eltérés, mig y irányban ez elhanyagolható.
Az azonos tendenciájú /főleg - x irányú/ 4-5 m-es eltérés minden ponton megfigyelhető.
Ez egy a barlang kezdeti szakaszán elkövetett mérési hibából adódhat, mely a sokszögmenetekben tovaterjedve minden pontot terhel, egy D-i irányú eltolódással.
Az említett hiba minden bizonnyal a Toldy csoport felmérésében van, mivel saját felméré
sünkkor alkalmazott kétszeresen csatlakozó sokszögvonalaink ellenőrzést adó záróhibái ezt
kizárják.
Mivel a koordinátaeltérések iránya és nagysága minden ponton közel megegyező, megállapít
hatjuk, hogy mindkét térkép konstrukciója /belső összhangja/ jó.
A_z „elkészült ú.i térkép törekedve a teljességre, megfelelő részletességével és metrikus
megbízhatóságával mindennemű szpeleológiai tevékenységhez megfelelő alapot biztosit.
3•/ EGYÉB KARTOGRÁFIAI TEVÉKENYSÉGÜNK É S TOVÁRHT TERVümr
5.1« Folyamatban lévő, illetve tervbe vett térképezési munkáink
- Az I-31-ea Téblavölgyi-bg. /Csőszpusztai-Markó bt./ új részletes felmérése
/űsszhossza kb. 350 m, mélysége pedig 70 m/.
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Megfigyeléseink szerint a barlang számos poontján kinálkozik lehetőség bontásra, amellyel
jelentős újabb szakaszok feltáráséra van remény.
2. / A földalatti táborok technikai megvalósítása
A munkák elvégzése érdekében két, - egyenként 60 órás földalatti tábort rendeztünk, első
alkalommal 4, - a második alkalommal 8 fő részvételével. A barlangban való táborozást a
következő szempontok tették előnyössé ée indokolttá;
- A téli időjárással szemben /minusz 2-7 °С/ a barlang 13,5 °C-os hőmérséklete
kedvezőbb volt a résztvevők igénybevételét tekintve.
- Az 51 m-es kűtaknén való le-, és felszállás sok időt, energiát emésztett volna
fel felszíni tábor esetén.
»

- A barlangban több kényelmes és száraz táborhely található, amelynek közelsége
a munkahelyhez kedvezőbb pszihológiai hatással van a kutatókra.
- A földalatti tábor újabb tapasztalatokat szolgáltat esetleges vállalkozások
esetén kutatóink számára.

A kutatóaknán való be- és kiszállás biztonsága érdekében 55 m fémhágcsót építettünk be,
amelyen felső -, illetve önbiztositással közlekedtünk. A leszállás személyenként átla
gosan 6-8, a felszállás pedig 8-11 percet vett igénybe.
A hátizsákok, illetve a felszerelés leszállítása kötélen történt.
Első alkalommal a 4 fős brigád táborhelye közvetlenül a kutatóaknából nyíló teremben
volt. Második alkalommal 4 fő az előbbi helyen, további 4 fő pedig az innen 4-5 percre
lévő "Elosztó-terem"-ben nyert elhelyezést.
A táborhelyeken leteritett fóliára helyezett laticell derékaljon hálózsákon a kedvező
kiima miatt főzásra senki sem panaszkodott.
A tábor megvilágítását gyertyákkal biztosítottuk, ami jelentős karbidmegtakaritást és
otthonos hangulatot eredményezett. A barlangban viz sehol sem található, ezért az ivóvi
zet marmonkannákban tároltuk. Az élelmiszert rendszeresen fogyasztott meleg tea és kész
étel konzerv egészítette ki.
A földalatti táborozás hatékonyan szerepet játszott betervezett munkáink maradéktalan
elvégzésében.
A résztvevők közérzete, hangulata és aktivitása végig kiváló volt.
3. / A barlang felmérésének végrehajtása
Fő feladatul a barlang teljes, részletes felmérését tekintettük, mivel eddig még nem ké
szült az igényeket megközelítő térkép sem az egyébként országos jelentőségű barlangról.
A speciális adottságok miatt /szövevényes alaprajzú kúszójáratok, nagy összhosszúság/ az
egyszerű, gyors, de megbízható mágneses tá.iékozású sokszögvonal vezetés módszerét alkal
maztuk. A sokszögoldalakról a .jellemző részletpontokat ortogonális beméréssel határoztuk
meg.
A méréssel párhuzamosan a járatokról helyszíni mérési vázlatokat is készítettünk, ami az
irodai térképszerkesztést jelentősen megkönnyíti.
A sokszögpontok .nelölése számozott kartondarabokkal történt, amit a sokszögmenetek egy
máshoz kapcsolása is megkövetel.
A felmérés két fázisban történt:
Az első /.lanuári/ tábor során a járatok 70 Sá-ának felmérését elvégeztük és megszerkesz
tettük a barlang előzetes térképét.
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- Az Alba Regia barlang 1 s 200-aa új térképének kartografélása.
- A 60 m mély Csengő-zsomboly részletes felmérése.
- Az I-73-as viznyelőbarlang térképezése.
Terveink között szerepel az idegenforgalmi célra berendezett PálvöÍgyi-barlang új fel
mérése is, melyet az OKTVH felkérésére a tél folyamán kivánunk lebonyolítani.

A OSERSZEQTOMAJI-KUTBARLANQBAN VÉGZETT KUTATÁSAINK ÉS TÉRKÉPEZŐ MOKKÁNK
Kárpát József

Barlangkutató csoportunk 1980. január-februárjában két

háromnapos földalatti tábor so

rán végzett vizsgálatokat a barlangban.
Munkánk fő célja a barlang feltérképezése volt, amivel párhuzamosan morfológiai megfi
gyeléseket, fotódokumentáció készitést és kisebb feltáró munkát is végeztünk.
1./ A barlang általános .jellemzői
A barlangot 1930-ban a cserszegtomaji temető kútjának ásása közben véletlenszerűen fe
dezték fel az 51 m-es ,élység elérésekor. /А kútfenék 64 m-en van és jelenleg száraz./
Leél-őssy Sándor és Szentes Ferenc térképezési munkáit követően csak 1965-ben a Toldy
gimnázium kutatói hajtották végre jelentősebb kutatásokat és térképükön már kb. 250 mnyi járatot ábrázoltak. •
Az általunk végzett felmérés alapján megállapítottuk, hogy a járatrendszer felmért ősszhossza 1156 m, de a további, csak becsült szakaszokkal eléri az 1300 m-t is.
A horizontális kiterjedésű barlang labirintueszerü járatai a pannon agyag alatt, kovás
homokkő és a fődolomit réteghatárán alakultak ki a feltörő hévvizek oldóhatására.
A szerkezeti töréshálózatot követő szövevényes alaprajz, formakincs és ásványi kitöltés
is a hévvizes eredetre mutatnak.
A barlang morfológiai arculatának kialakításában sajátos szerepet kapott a három, - sztratigráfiailag jól elkülöníthető befoglaló kőzet is.
Genetikai értelemben a fő hangsúlyt a karsztosodó fődolomit fedőjét képező barnásvörös
homokkő több helyen - nem karsztos korrózió és omlások eredményeként - járatalkotó kőzet
ként is előfordul, gyakran kipreparálódott oszlopok útvesztőjét képezve.
A nagyobb termek /pl. Toldy-terme/ omlásai során a mennyezeti rész teljes egészében fel
harapózik a homokkőbe, eltüntetve az eredeti morfológiai állapotot. A magasabban fekvő
barlangrészekben az omlásos felharapózás feltárja a szürke agyag rétegsorát is.
így pl. a "Szürke-terem"-ben, illetve környékén a mennyezeten megjelenő leveles elválású
agyagrétegek több, igen látványos körkörösen felszakadt kupolát alkotnak.
A barlang formakincse és térbeli kifejlődése hazai viszonylatban egyedülálló. A lakat
gazdagon boritó lemezes , szivacsos oldási formák a hatékony korrózió eredményei.
A homokkőben sok helyen beágyazódott páfrány fossziliák figyelhetők meg, a falakon pedig
szép gipsz, ritkábban aragonit és barit kristályésöpörtök tanulmányozhatók.
A barlang pusztuló stádiumot mutat.
Az átoldott kőzettömeg omlása, aprózódása számos törmelékdugót képez, melynek éles da
rabjai kényelmetlenné teszik a közlekedést.
A teljesen száraz üregek talpát gyakran fehér dolomitliszt borítja, amelyből a hajdani
kntatók a Homokozóban á« a Homokvárnál várat emeltek.
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A februári munkát az előzetes térkép helyszíni grafikus kiegészítésével kezdtük, ami
alaktanilag növelte a térkép információtartalmát. A már meglévő előzetes térkép a hát
ralévő szakaszok felméréséhez a tájékozódás megkönnyítésével is hozzájárult.
A helyesbitett és szelvényekkel kiegészített tisztázati rajzot sokszorosítottuk, amely a
mellékletben megtalálható.
A .járatok felmért összhosaza 1156 m. legnagyobb mért magasságkülönbség 5.94 m-nek adó
dott.
4./ A barlangban végzett egyéb vizsgálatok
Mindkét földalatti táborunk sorén készítettünk fotódokumentációt a barlangról és tevé
kenységünk eredményeiről, amelyből itt is áttekintést nyújtunk.
Kisebb feltáró munkát végeztünk a járatrendszer É-i részén, ahol a törmelék eltávolítá
sával kb. 50-60 m összhossznyi újabb szakaszt sikerült felderítenünk.
Felkerestük a közelben lévő Birkás-féle kútbarlangot is, azonban átvizsgálásáról le
kellett mondanunk, mivel jelenleg el van falazva.
Információink szerint az üregek 13 m mélyen nyíltak a jelenleg is aktiv kút falában.

AZ INOTAI KARSZTVIZAKNA
Gönczöl Imre

Az inotai karsztakna az ötvenes évek elején létesült, az erőmű építésével egyidejűleg.
Több mint két évtizeden át látta el vizzel az erőmüvet, mindaddig, amig a rákhegyi
karsztvizszint — süllyesztés el nem vitte a vizét. Jelenleg porszáraz.
Arra gondoltunk, hogy meg kellene nézni, hogy honnan jött az a hatalmas viztömeg, amit
annak idején kiemeltek az 50 m mélyen lévő gépházba telepitett szivattyúk. Esetleg jár
ható méretű vizadó hasadékot is találhatunk.
Az inaktiv "vizbánya" felszini létesítményeit felrobbantották, de rövid bontással be
tudtunk jutni a személyszállitó kas felső rakodószintjére. A kas néhány gerendán pihen,
mellettünk - dróthálóval leválasztva - ásitpzik a tágas, körszelvényű akna, benne a kb.
300 mm átmérőjű hajdani nyomócső. Az akna járóosztályát viszont hatalmas törmelékréteg
zárja el előlünk. Biztos, ami biztos, kikötjük magunkat, és úgy kezdjük el a "takaritást". Jobb hiján az aknába rakodunk - iszonyú robajjal. Szerencsénk van: hamarosan el
tűnik a vaslemez ajtó, amelyet lecsuktunk a robbantás előtt. Alatta tiszta járóosztály.
A jó állapotban lévő vaslétrákon hamarosan leérünk egy nagy terembe. Súlyos szivattyú —
alapok, óriási tolózárak, kapcsolótábla - roncsok, egy ittfelejtett Íróasztal és egy szek
rény jelzi a valamikori gépházat. Még tovább létrázunk vagy 20 métert, és elérjük az ak
natalpat, a hajdani vízgyűjtő zsompot. Mellettünk a négy szívócső vége. Az akna talpától
kb. 5 m-rel feljebb egy tágas, kibetonozott tárna nyílik, benne jól látszik a hajdani ma
gas vizszint nyoma, a talpán pedig a viz által szállított finom dolomitliszt.
Jobbra nyílik egy vágat. Körülbelül 150 m hosszú, csaknem nyílegyenes pont. Visszatérve
az alapköziébe ; rövidesen egy betonba foglalt forráshoz érünk, persze, vize mór nincs.
Később megtudtuk, hogy ez volt az ivóvizforrás, ezért volt külön foglalva.
A forrás-fülke egyben az alapközle vége. Ismét jobbra megyünk egy kanyargós járatba.
70 m után balra egy rövid vágat, végén egy elszüküló vizadó hasadék. Innen sok viz jöhe
tett 1 További 100 m utón egy újabb zsomp, és vaslétra indul fölfelé. Hát. ez hová vezet?
Elindulunk felfelé.
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Valamivel feljebb egy ürea gépház, betonalapokkal. Négyszög szelvényű aknában megyünk
fölfelé, benne csőtartó vasak. Cső nincs. 45 métert fölmászva elérjük a felszint, de a
kivülről lecsavarozott lemezfedelet alulról kinyitni nem lehetett. Később a külszinen a Hideg - völgy talpán - meg is találtuk a lezárt aknafődelet. Visszamenve a vizgyüjtő
vágatba, még kb. 200 m-t mehettünk a járat végéig.
Szabad hasadékot nem találtunk. Néhány karvastagságü lyuk, néhány keskeny repedés ennyi az egész. Feltételeztük, hogy a dőlt dolomitrétegek mentén szivárgott be a via,
azért is kellett ilyen hosszú vágatrendszer, hogy elegendő viz összegyűljön. Ezt később
az itt dolgozó "vizbányószok*' meg is erősítették: elmondták, hogy a főtéből záporesőszerüen szakadt a viz, de a falakon is sok szivárgott be. Elmondták még hajdani épitők,
hogy az ugyancsak Hideg-völgyből nyiló óvóhelyek épitése sorén jókora kavernákat harántoltak, némelyikben viz is volt. Ezt én kétkedéssel fogadom, mert nehéz elképzelni vizes
üregeket dolomitban az akkori karsztvizszint felett 50 m-relJ Mindenestre ezek a kever
nék már nincsenek meg, az épités sorén bebetonozták őket.
Érdekes lenne tudni, vajon miért ezen a helyen mélyítették ezt a karsztaknát? Úgy tűnik,
szinte mindegy lett volna, hogy hol létesül, mert a dolomitban tárolt vizszintje alá
hajtott vágatrendszerben - ha az elég hosszú - össze lehet gyűjteni a kivánt vízmennyi
séget.
Jelenleg az erőmű egyrészt a Hideg-völgyben telepitett - az új karsztvizszintig mélyitett
- fúrt kutakból kiemelt vizzel van ellátva, másrészt a Rákhegy - Pét víztávvezetékről is
kap vizet.
A rákhegyi karsztvizszint - süllyesztés nyomón a karsztvizszintben egy exponenciális
tölcsér állandósult, melynek középpontja Rákhegy. Nyugati pereme pedig kb. Tés község
alatt van. Az inotai Hideg-völgy alatt - ahol a karsztakna is található - kb. 80 m-t
csökkent a karsztvíz szintje.

A várpalotai hasadék
Gönczöl Imre

Egyik túránk során Várpalota határában egy fiatal, rendkívül impozáns hasadékra figyel
tünk fel. Az ilyen -jelenség a bányaművelés miatt eléggé megszokott a környéken, de a most
leirt hasadék területe alatt tudomásom szerint nem foly bányászati tevékenység.
A hasadék a Tési-domb nevű városrész északi peremén épült villamos alóllomástól ÉNy-i
irányban, kb. 250 m-re kezdődik. É-i irányba tart kb. 500 m-t, majd Ny-ra fordul, to
vábbi kb. 150 m után több keskeny ágra szakadva D felé fordul.
Szélessége átlagosan 50-40 cm, K-i oldalán kb. 40-50 cm-es szintéitolódás figyelhető meg.
Szabad mélysége 5-10 m. Úgy tűnik, hogy egy kb. negyed négyzetkilométernyi tábla besza
kadt, és elmozdulása során megbillent.
A háború alatt errefelé egy hosszú dolomitban kihajtott óvóhelyvágat létesült. Először
ennek beszakadására gyanakodtam. Kiderült, hogy a vágat ettől keletebbre volt; a szája
be lett ömlesztve, járatai valószínűleg még állnak.
Az idősebb várpalotaiak még emlékeznek az 1927. évi - fél éven ét tartó - várpalotai
földrengés-sorozatra. Ennek epicentruma a város alatt kb. 800 m-re volt, és nagy méretű
üregek — barlangok? — összeomlásával magyarázták. Elképzelhető, hogy a leirt hasadék egy
ilyen üreg omlásának felharapódzásával hozható összefüggésbe.
Az ősz folyamén a hasadék kezdetét — szántóföldön lévén — a termelőszövetkezet sok autó—
szállimány dolomitmurvával feltöltötte.
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A jelenségről - térképvázlatot mellékelve - beszámoltam levélben Császár Gézának a MÁFI
középhegységi osztály vezetőjének.

A BBAC Barlangkutató Csoport 1980. évi jelentése
Rajczy Miklós
>.
I. Tudományos tevékenység
1. Az újonnan készülő Magyarország barlangjai túrakönyv számára Németh Tamás és
Rajczy Miklós megirta a Pilis- és a Budai-hegység barlangjairól szóló fejeze
tet. Az anyag előkészítésében a tagok jelentős része részt vett.
2. A görögországi Perama-barlang moháiról Rajczy Miklósnak cikke jelent meg.
3. A Kinizsi Kupa előkészítése során felmértük a Perenc-hegyi-barlang délkeleti
járatait. A felvétel laptájolóval és függóiwel készült.
II. Barlangiáró tevékeavség
1. Csoportunk rendezte meg az ez évi Kinizsi Kupát. A versenyen 17 csapat neve
zett. Az előkészítés és a verseny idejére az OKTH illetékes szerve rendelke
zésünkre bocsájtotta a barlang kulcsát. Ezúton is szeretnénk köszönetét monda
ni Kopasz Margit osztályvezetőnek és munkatársainak. Az előkészületek során
és a verseny után a barlangból és a bejárat környékéről eltávolitottuk az
összes szemetet.
2. Egyik csapatunk harmadik helyezést ért el az idei Marcel Loubens versenyen.
3. Hazai túrákon kivül két alkalommal voltunk Csehszlovákiában tanulmányúton.
4. Csoportunk két tagja részt vesz a Barlangi Mentőszolgálat munkájában.
III. Oktatás
1. Hagyományainkhoz hiven hét alkalommal rendeztünk nyilt túrát az ELTE hallga
tói és más érdeklődők számára.
2. Az ősz folyamán zajlott le alapfokú barlangjáró tanfolyamunk, melyen 4 fő vett
részt.

A Békásmegyeri Barlangkutató Csoport 1980. évi
jelentése
Kucsera János - Rappai Lóránt

A pilisi Holdvilág-árokban végzett kutatómunkánk eddig elért eredményei az alábbiakban
összegezthető:
A vizesés mögötti mesterséges üreg feltárásával párhuzamosan a környéken alapos terepbe
járást végeztünk abból a meggondolásból, hogy a felszinen található esetleges korai em
beri tevékenység nyomai talán részben választ adhatnak az általunk feltárás alatt álló
fenti üreg egyes nyitott kérdéseire /pl.: kik, mikor, milyen céllal hozták létre, s
miért a vizesés mögött/.

