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A Nehézipari Műszaki Egyetem Karszthidrológiai Szakcsoportjának .jelentése az 1981.
évi tevékenységről
Nagy Tibor

Tevékenységünk főleg felszíni és barlangi túrázásokra, barlangi fotózásra és egyéb,
karbantartó jellegű munkákra korlátozódott.
A csoport vezetőségének kialakított és a tagsággal egyeztetett véleménye az, hogy
az elkövetkezendő Időkben a osoport fejlődését legjobban úgy biztosíthatjuk, ha a kuta
tási tevékenységben a tudományos munkára helyezzük a fő hangsúlyt.
Óbudai Kinizsi Barlangkutató Csoport 1981. évi kutatási és turajelentése
Adamkó Péter

Mátyás-hegyi - terepbejárás
A Mátyás-hegyen 1981 nyarán kutatási engedély hiányában olyan tevékenységet végeztünk,
mely nem engedély köteles. így terepbejárásaink során az Erdőhát ut felső szakaszán, a
hétvégi házak felett egy barlangbejáratra utaló, a környék lakói által szeméttel tele
hordott üregre bukkantunk. A szemét eltávolítása után megállapítottuk, hogy eddig Isme
retlen hévizes barlangbejáratot találtunk. 1982-ben kutatási engedély beszerzése után a
barlangban feltáró kutatást tervezünk.
Látó-vágy Cugger-hegyi beszakadások
A Látó—hegyen többszöri részletes terepbejárás után az un. Árpád—kilátótól mintegy
70 m-re egy zsombolyra bukkantunk, a turistaút szélén, a kilátótól 3 0 0 m-re pedig egy
beszakadásra. 1982-ben szintén a kutatási engedélytől függően a Látó—hegyen is feltáró
kutatást tervezünk.
Pál-völgyj-barlang
Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal Budapesti Felügyelősége vezetőjé
nek személyes engedélye alapján 1981 februárjában a Pál-völgyi-barlang újonnan feltárt
szakaszában látogatást tartottunk, nevezett barlang üzemvezetőjének és Kuruoz József
amatőr barlangkutatónak, az uj szakasz egyik feltárójának, társaságában.
Túránk folyamán az un. Tollas—terem felett elhelyezkedő törmeléklabirintusban erős
huzatot éreztünk, a huzat útját követve, mindefóle feltáró kutatás nélkül mintegy 200 m
u j , eddig ismeretion barlangszakaszt tártunk fel és Kinizsi—labirintusnak neveztük el.
Ez Időben a barlang kutatására egy barlangkutató csoportnak sem volt engedélye.

A Pannónia Barlangkutató Csoport 1981. évi Jelentése
Szerk: Kardos László

Az Újpalota Sport Egyesület U.S.E. Szilvássy Andor Barlnagkutató Csoport 1981—es éve
eredményekben gazdagon telt el. Elsősorban a miskolci Herman Ottó barlangkutató csoport
tal való együttműködés eredménye, másrészt a kiválásuk után az aktiv, szélesebb körű
kutató munka és nehezebb barlangi túrákból állt. A Herman Ottó csoporttól I98I. május

b—én, azaz a Mészáros—Lantos emlóktura után vált ketté a csoport. A szétválás adminiszt
ratív, szervezési okok miatt vált időszerűvé.
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Tudományos kutatásaink, feltárásaink dokumentálása a kutatási kérelmek, területek
alap.lán
Ujpalota-barlangosoport
Nevüket az U.S.E. barlangkutatói adták. Számozásuk megtalálási sorrendben történt.
A négy barlang morfológiailag hasonlónak tekinthető, ugyanabban a kőzetben /Répáshutai
mészkő/ egymáshoz viszonylag közel találhatók. A felszíni formáoiók e barlangok környé
kén azonosak. Mind a négy barlang a Balla-béro gerincén alakult ki, mind függőleges
bejáratú.
Újpalota I« sz. barlang
A Balla-béro tetején a háromszögelési ponttól keletre mintegy 100 m-re található. A
barlang répáshutai mészkőben képződött. /Triász, ladini emelet/ A barlang északi irány
felé húzódik egy tektonikus repedés mentén. A szinklinális közelében nyílik. Lejtős já
rattal indul. /А Palota 2-es barlangnál is megfigyelhető az észak-déli kiterjedés./
A barlang elején sztikebb, majd egyre tágasabb, jól lehet közlekedni benne. Hossza 30 m*
A barlangot 1980-ban találtuk terepbejárás során, az évben 1 m-t süllyesztettünk a
véginél.
Megfigyelések: Jó szellőzési képesség
Ez évben főleg a térképét és fotódokumentáoióját készítettük el. Hőmérsékletet mér
tünk, miszerint átlag hőmérséklete 9,50 °C.
Újpalota XX.sz, barlang
A Balla-béro tetején, a háromszögelési ponttól DK-i irányban 50 m-re található. A
barlang répáshutai mészkőben /triász, ladini emelet/ nyílik, a szinklinális mellett.
A barlang É-D-i kiterjedésű, 2,5x1 m-os beszakadással indul. A barlangra lapos, széles,
kerek kiterjedésű termek jellemzőek, melyeknek alját többnyire nagyméretű kövek, törme
lék /görgeteg/ tölti ki, és azok között vezetnek a további járatok. A barlangot nehe
zebben lehet bejárni, mint az 1 -est, mivel sok szűkület van benne

és lapos termek.

Hossza közel 100 m, mélysége 21 m.
1980-ban nyári tábor alkalmával találtuk a barlangot. A tábor alkalmával szinte a
mostani állapotig feltártuk. Az omladékban igen sok biztonsági óvintézkedést, tevékeny
séget kellett kifejteni.
Ez évben újra elkészítettük térképét egy pontosabb kivitelben. Némi előrehaladás volt,
de csak néhány méter. Főleg a hőmérsékleti tényezőket figyeltük, mivel a barlang igen
omladékos és sok helyen lehetne bontani, Így a huzat azaz a hőmérsékleti különbségekből
akartuk a továbbjutás lehetőségét megállapítani.
Megjegyzendő: A múlt évben is a megfigyelések alapján sikerűit a további létező járato
kat a gyakorlatban feltárni.
Ezek alapján az ez évi mérési adatok:
2. poligon
mérésipontnál = 19 °C
á. poligon
mérésipontnál = 10 °C
12. poligon mérési pontnál
= 8,5 °C
13. poligon mérési pont mellett = 9 °C
ló. poligon mérési pontnál

-

9,5 °C
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Újpalota III, az. barlang
Az Újpalota 1-es barlang felett mintegy 20 m-re 1б5° irányban található a barlang
üreg. É-ÉNY-i irányban, repedés mentén alakult ki a barlang. Mintegy 2 m mély és 4,5 m
hosszú. A barlangot szintén 1980-ban találtuk az 1., 2. és k. számú barlangokkal együtt
A barlangban próbabontásokat végeztünk, a modern technika eszközeivel, miután a további
munkálkodásokat értelmetlennek láttuk, igy a feltárást befejeztük. A barlangot iefedtük
gerendákkal, hogy ember, állat bele ne essen.
Újpalota IV. az. barlang
Az Újpalota 3-as barlangtól 6 m-re található 155°-ra. A barlang répáshutai mészkőben
/triász, ladini emelet/ képződött. Iránya É-ÉNY, három kis repedés mentén alakult ki.
A barlang 2 m mély, alapterülete 1,5 x 1 m 20°-os lejtéssel. Adatai a 3-as számú barlan
géval meg győznek.
Széndioxidoa-barlang
A Dalia-barlang felett kb. 5o m-re a gerincen található. Nevét a régi megtalálóktól
vettük át. A barlang répáshutai mészkőben nyílt /triász, ladini emelet/. Mivel sőt tszürke palaössr' 'tre tolódott rá, igy nagyobb barlang kialakulása nem lehetséges.
A barlang déli irányba húzódik. Az elején kis, lapos terem van, majd szűk járat ve
zet tovább. A vége felé emeletes járat alakult ki, majd végül felfelé elszükülő kürtő
van. Az emeletes járat alatt puha, porhanyós, humuszos föld kitöltés van. A barlang
viszonylag jól járható. Hossza 20 m.
A barlangot ideiglenesen Dalia-lyuknak neveztük el, de az azonosítás után természe
tesen eredeti nevét kapta.

Kopasz-lyuk
О/

Répáshuta és a Dalia-völgy határán, az u frtBrőház vonalában a domb oldalában mintegy
50 m-re található .a barlang. Répáshutai mészkőben
alakult ki, egy vető sik mentén,
e sík mentén még van egy pár kisebb, de jelentéktelen lyuk.
Kimondottan szűk, lapos, poros barlang. Nevét az akkor katonai szolgálatra bevonuló
barátunkról és kezdő fiatal barlangos társáról kapta. Hossza 12 m.
3 lati-es barlang
A Dalia-völgyben lefelé a 3« km-nél balra egy kis oldalvölgyben felfelé 35 m-re ta
lálható a barlang. A 3-as kilométerkőről neveztük el. Répáshutai mészkőben alakult ki.
Fekvése ENY-i. Az elején kis teremmel indul, majd egy kis átbújó alaguton 10 m-es kür
tővel folytatódik, majd lejtős járat után kis terembe jutunk, ahol egy felfelé menő eltöraődött járat indul, lent pedig az eltömődött továbbmenő járatok találhatók. Hossza
25 m.
Ez évi nyári táborunk során U leszállást hajtottunk végre a barlangban. Ebből 3 ku
tatómunka jellegű, 1 pedig térképező akció volt. Az alsó szintet 1,5 m-rel lejjebb
süllyesztettük, s igy két egymással ellentétes kelet-nyugati irányú Járat kezdetét ta
láltuk. A további feltárásra sajnos idő hiányában már nem volt alkalmunk.
Poros-barlang
Tovább lefelé a Dalia-völgyben a kb. a Prézli-barlang és Lakó-barlang közötti távon,
szintén a Jobb oldalon fent 20 m-re találjuk a barlangot. A barlang répáshutai mészkő
ben
alakult ki. Iránya D-Dk. A barlang egyetlen kis járatból és egy kis poros terem
ből áll, amiről a nevét kapta. Hossza 18 m. A barlangot terepbejárás közben a Ganz-Má—
vág barlangkutató csoport találta 1970-ben.
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Prézli-barlang /= Varangy-barlang/
A Balla-völgyben lefelé a á. kra-kőn túl közvetlen az ut mellett kis sziklafal alatt
található a lyuk, a sziklára festett kék jelzéstől 3 m-re.

A barlang répáshutai mészkőban T alakult ki. D-DNY-i irányban az útra merőlegesen
fekszik a barlang. Szűk, vékony járatból áll. Hossza 19 m. A barlang létét régóta tud
ják, mivel közvetlen az ut mellett van.
Lakó-barlang /= Balla-völgyi-sziklaüreg/
A Csúnya-völgy és Balla-völgy találkozásától visszafelé a Balla-völgyön 100 m-nyire
fent jobb oldalon 15 m-re található a barlang. Nevét lakhatósága miatt kapta. A barlang
répáshutai mészkőben
képződött. É-NY-i irányú, vető sikok mentén képződött, tulaj
donképpen egy nagy teremből áll. Hossza 10 m. Kutató munkáink során lakhelyül szolgált,
igy lett a neve Lakó-barlang.

üékás-vlznyelőbarlang
A Balla-völgy és Csúnya-völgy találkozásánál, de még a Balla-völgyi részen, jobb
oldalt az ut szóién található. Nevét a benne lévő békákról kapta.

A barlang rópáshutai mészkőben
és feltevésem szerint már a sötétszürke palaöszlot, tüzköves mészkő határán nyílott. A barlang északi irány felé halad a patakmeder
alá. Bővebb információ az ez évi feltárás rovatban található a *4. pontban. Régi hossz
25 m, mélysége 13 m.
A barlang a régi Vámőrség barlangkutatói találták meg, később a Ganz Mávag OSC, USE
barlangkutatói kutatták.
Juliu3 11-12-én hétvégi akció keretében feltártuk a Savanyu-termet. Az augusztus
10-30. közötti nyári tábor alkalmával a továbbjutást ez időszakra terveztük modern tech
nikai eszközök igénybovétolévol, mégpedig a nagy terem oldalában lévő kis lyukon ke
resztül reméltük, ellentétben a munkaterv szerinti szint-süllyesztéssel. A továbbjutás
hoz végül is mégsem kellett agregátor, skil fúró, hanem simán, egyszerűen, bár igen
nehézkesen, bebújtunk a lyukon. Ezután 15 m-t haladtunk lefelé, melyből 10 m volt egy
befüggő kürtő. Alul kis teremben iszapos anyag elszürődésen megálltunk. Itt a szürődás
felett, emberfőjnyi nagyságban átvéstük a falat és kis termet, tavat találtunk. Ezután
elkezdtük a visszavonulást, mivol az energiánk kezdett kifogyni. A kis alagutat fran
cia barátunkról /aki többször beszorult/ Daniel tunnel-nek neveztük, a kürtőt pedig
Öröm-kürtőnek.
Szeptember 25—27—i hétvégén újra lementünk a barlangba, amelynek során újabb ered
ményeket értünk ol. Ketten átbújtunk a Daniel tunnelon, miután a felszíni óvintézkedé
seket megtettük, és a kürtő alatti teremben alapbázist létesítettünk. Az iszapos anyag
elszürődós felett a már az előzőekben kibontott kis ablakot kiszélesítettük, úgy,
hogy be lehessen férni a kis termecskóbe. Ezúttal nem volt már meg a kis tó, mivel leszivárgott, helyette az alatta levő szinte hig /folyós/ iszapot találtuk. A kis ter»
mecskében egy Vakond-csontvázat találtunk, о miatt, avagy a csoport jelképes jelvényé
ről és a kis termeoskébe a szinte vakond ásó tevékenységet igénylő munkából adódóan
a termet Vakond-teremnek neveztük el. A további vizsgálódás során a bobujással szem
ben a termecske másik oldalán újabb iszapos anyag beszüremlést vettünk észre.
Megállapítottuk, hogy a Vakond-terem valószínű az eredeti nyelője a barlangnak, mi
vel mind a kát oldalról arra felé húzódik az iszapos agyag, a teremben pedig el lehet
süllyedni benne. Az Öröm-kürtő teljesen lekoptatott, korrodált falakból áll, ami idő
szakos vizközlekedósre enged következtetni. A Vakond-terembe bebújva a további jára-
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tot megpiszkáltuk, s ott újabb felfelé irányuló nagyobb termet pillantottunk meg. Az
újabb barlangtérképet megalkotva és összevetve a felszíni térképpel arra a megállapí
tásra jutottunk, bogy a barlang valószínűen a völgy mentén felfelé a patak alatt fog
húzódni továbbra is a répáshutai mészkőben.
Barlangvédelem szempontjából igen fontos volt a bejáratot ujfent lefedni, mivel az
állandóan eltűnik, ■ viszont az utón elvonuló emberek, állatok igen könnyen beleeshet
nek.
Kapu-barlang
A Csúnya-völgy elején, ha a Balla-völgybSl indulunk ki bal oldalt fent 15 m-re ta
lálható, közvetlen a gerinc mentén. A barlang répáshutai mészkőben
alakult kit
ÉNY-i fekvésű. A Kapu-barlang nevet a természetes formáoióju, a szálkőhöz tartozó, a
barlang előtt lévő kapu formáról kapta, amely egyben feltűnő ismertetője a barlangnak.
A barlang kis kiterjedésű, igy bejáráshoz nem kell semmilyen segédeszköz.

Csúnya-völgyi 1,sz. barlang
A Csúnya-völgyben a Balla-völgy kezdetétől 30 m-re bal oldalt fent 15 m-re találha
tó. A Kapu-barlangtól a legelső lyuk. A barlang répáshutai mészkőben
van. ÉNY-i fek
vésű. Kis kiterjedésű barlang. Előtte kutatóárok található. A № l , N°2, N°3 barlangok
egyszinten található. Hossza 6 m. A Ganz Mávag barlangkutató csoport már felmérte 1973ban.

Csúnya-völgyi 2. sz. barlang
Az 1. sz. barlangtól 10 m-re található. Hépáshutai mészkőben
képződött. ÉNY-i fek
vésű. Jellogzetességé az alaprajza Y alakú. № l barlanghoz viszonyítva a kiterjedése
nagyobb, előtte szintén kutatóárok található. Hossza 25 m. A Ganz Mávag 1973-ban fel
mérte, de nem publikálta, legalábbis nem találtunk róla semmit.
Csúnya-völgyi 3. sz. barlang
Az 1. és 2. sz. barlangoktól 20 m-re található. Répáshutai mészkőben
képződött.
ENY-i fekvésű. Kis, szűk járatból áll, a barlang előtt szintén kutatóárok. Hossza ló m.
A Ganz Mávag 1973-ban felmérte.
Koporsós-viznyolőbarlang
A Gyertyán-völgyben a Balla-völgy felől Dorongés felé haladva a régi temető után
található. A nóv is innen adódott. A barlang répáshutai mészkő és tüzköves mészkő hatá
rán képződött. A hasadók iránya megegyezik az ut irányával, azaz É-ÉNY-i irányú. A bar
lang patakmodor alatt képződött leharapódzás, ami a meder alatti folyás funkcióját
tölti be. Mélysége 10 m. Az OSC barlangkutató osoport 197**-1980. közötti találta meg
és kutatta folyamatosan.
Talpas /Kiss Hopp/-vlznyelőbarlang
A Gyertyán-völgy /egyik oldalvölgyónek/ erdészeti utjának, amely jobbra meredeken
visz fel Lator felé, kb. a Gyertyán-völgyi úttól 3 km-re nyilik az ut jobb oldalán
egy dolinában. Nevét ogyoztettűk a Hermán Ottó csoporttal, igy az ő elnevezésűknél ma
radva Talpas-barlangnak hívjuk.
Répáshutai jól karsztosodó /T^/ mészkőben képződött. É-ÉK-i kiterjedésű. A barlang
dolina alján nyilik, ácsolat, majd szálkő, s kűrőben folytatódik az aljáig. Mélysége
-30 m. A barlangot a Herman Ottó és a Szilvássy Andor barlangkutató csoport találta
meg, függetlenül egymástól. 1980-ban közösen is kutatták, kis véséssel -10 m-rel növel
ték a barlangot.
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Ú j PALOTA 1. BARLANG ALAPRAJZi
TÉRKÉPVÁZLATA
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ÚJPALOTA 2. BARLANG ALAPRAJZI
TÉRKÉPVÁZLATA
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ÚJPALOTA 3*4 BARLANG TÉRKÉPVÁZLAT

BÉKÁS - VÍZNYELŐ BARLANG ALAPRAJZI
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SZÉNDIOXI DOS BARLANG ALAPRAJZI
TÉRKÉPVÁZLATA
FELMERTE: KECZELY GYÖRGYNE
KARDOS LÁSZLÓ
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KOPASZ-LYUK ALAPRAJZI TÉRKÉPVÁZLATA

CSÚNYA-VÖLGYI 1. sz. BARLANG

CSÚNYA-VÖLGYÍ 2. sz. BARLANG
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CSÚNYA-VÖLGYÍ 3, sz. BARLANG
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HOPP TEREM

TALPAS -/K IS S HOPP/ VÍZNYELŐ-BARLANG
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KÁLMÁN - RÉTI - ZSOMBOLY
TÉRKÉPVÁZLATA
О
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Ев évben csoportunk kezelte tovább, nyári táborunk alatt 2 leszállást hajtottunk vég
re, amelyeknek során elkészítettük a biztonsági ácsolatot és újra felmértük a barlangot.

A Papp Ferenc Barlangkutató Csoport 1981« évi
jelentése
Berhidai Tamás- Cser Ferenc - Holl Balázs

A környék hidrogeolégiájának pontosabb vizsgálata szükségessé tette, hogy megismer
jük a terület földtanát is. Idén egy több éves program keretében megkeztük a környék
geológiai feldolgozását.
Vizfakadás-barlang
A barlang helye: a 15/3 és а 1 5 Л határkő között félúton, a határköveket összekötő
egyenesre merőlegesen 10 m-re К-re. Feltehetőleg a Milada-barlang - Lednioe-barlang Babot-kút rendszer tagja. Tektonikus repedés mentén függőlegesen kialakult barlang.
A repedés fő iránya É-ÍNY 350°, amely megegyezik a néhány méterrel arrébb /К-го/ a fel
színen is Jól látható törés irányvonalával. Időszakosan aktiv árvízi forrásszáj, na
gyobb esőzések után hozama általában 15 l/seo.
A barlang jelenlegi végpontján a hasadék alját teljes egészében viz tölti ki. A já
rat a viz alatt függőlegesen, lefelé szélesedve folytatódik. A vizszint felett a repe
dés É-i felében az agyagkitöltés hasadékaiból 1981 augusztusában erős vizosobogás volt
hallható.
A barlangot 1978-ban a Jósvafői Kutató Állomás dolgozói kezdték bontani. 1981 tava
szától kezdve Berhidai Tamás és Holl Balázs bontották egyre nehezebb munkakörülmények
között, raig 1981 augusztusában bejutottak a levegős járatba.
A barlang megtekintéséhez sisak, világítóeszköz és barlanos ruha szükséges. Gyakor
latlanabb barlangászoknak ajánlott a kötél használata. Nagyon nehéz barlang.
Róka-lyuk
Helye: 3á. sz. dolina oldalában levő szálkőkibuvás aljában. A barlang nedves, agya
gos törmelékkel eredetileg teljesen kitöltött, főleg vízszintes, valószínűleg eltűnő
dött forrásbarlang. Hossza 12 m, magassága 5° és 150 cm között változik. A bezáró kő
zet középső triász korú, sötétszürke szinü, vastagpados településű mészkő. A barlang
oldalágának bontásával, ahonnan általában erős huzat jön, feltehetőleg a Musztán-barlang rendszerébe tudunk bejutni, amennyiben az nincsen teljesen kitöltve agyaggal.
A Róka-lyuk bejárásához világítóeszköz és barlangos ruha szükséges. A barlang tér
képe megjelent a Beszámoló a Magyar Karszt— és Barlangkutató Társulat 197ó. évi tevé
kenységéről cimü kiadványban. A térképet Berhidai Tamás készítette.
Róka-lyuk barlang felmérési adatai
dőlésszög

pont

irány

1-2

*♦6,5

0

2-3
3-«t

*♦7,5
И.5
*♦7,5
*♦3,5

15
0

*♦-5
5-6

távolság
215
120

0

82
110

-27
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