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Összefoglalás
1. Feltáró kutatás
1.1» Mátyás-hegyi-barlang
Bontásaink eredményeként a barlangban két jelentősebb szakaszt sikerült feltárni, a
barlang K—i végpontján nyiló 120 méter hosszú Mikulás—ágat és a Törmelék—labirintusból
induló 63 méteres Kagylós-ágat. Egy uj járat feltárásával közvetlen átjárási lehetősé
get nyitottunk a Hekus-kürtő és Talpas—terem között. A Tűzoltó—ágban végzett munkáink
csak néhány kisebb, köztes szakasz megismeréséhez vezettek. Bontásokat végeztünk még
a Giliszta-járat és az Elefánt térségében is.
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1.2. Kopolya-forrás-vizgyüjtőterülete
. Nyári, szelcepusztai kutatótáborunkban számos terepbejárást végeztünk. A Háló-ré
ten levő berogyásban 8,5 méter mély ácsolt kutatóaknát mélyítettünk, ami még további
munkálatokat igényel.
1.3, Cserszegtomaji-kutbaüang
Többnapos föld alatti tartózkodásokkal végzett bontásaink eredményeként a K-i la
birintusban áO méternyi, a Husvét-ágban 15 méternyi, az É-i labirintusban pedig kb.
35 méternyi továbbjutást értünk el. Kisebb bontásaink eredményét is beleértve /Holt
tó, Szabó Pál Zoltán-terem környéke/ az év során a barlang hosszát kb. 120 méterrel
növeltük. A barlang felmért hossza jelenleg: 1933 méter.
2. Tudományos vizsgálatok
A Cserszegtomaji-kutbarlangban folytattuk a COg mérését. A tapasztalt értékek alap
ján vizsgáltuk a gáz térbeli eloszlását, ill. feldusulásának okait. A kutbarlangból
kihozott ásványmintákat laboratóriumban elemeztettük, igy fény derült a barlangban
fellelhető kék és vörös bevonatok anyagára is.
A Pál-völgyi-barlang algásodásával kapcsolatban jelentésünkben áttekintjük a lámpa
flóra elszaporodásának okait és a védekezés lehetőségeit.
Jt kutatásunk alatt álló barlangokban folytatjuk kiegészitő morfológiai megfigyelé

seinket is.
3- Barlangtérképezés
A Mátyás-hegyi-barlangban elvégeztük az újonnan feltárt szakaszok felmérését, vala
mint elkészítettük a Centenáris-szakasz két főfolyosójának hossz-szelvényét. Egységes
térképet szerkesztettünk a Pál-völgyi- és Mátyás-hegyi-barlangról.
A Cserszegtomaji-kutbarlangban felmértük a Kormos- és Husvót-ágat, továbbá elkészí
tettük a barlang uj, kezelhetőbb méretű teljes térképét.
Az év során mértük fel még a Pilis-barlangot, Zabföldi-barlangot, Kopolya-forrásbarlangot és a Kopólya-zsombolyt. Megkezdtük a Kecskés-forrásbarlang térképezését. A
barlangok térképanyagát jelentésünkhöz mellékeljük.
U. Csoportélet, turisztika

A hetente klubunkban rendezett csoportgyülések átlagos létszáma 10-12 fő, ahol a
programegyeztetésen kivül szakmai konzultációk, előadások is helyet kapnak. Gyakorlati
továbbképzéseket a budai barlangokban és a Francia-kőfejtőben rendeztünk. Több mint
30 túránkon csaknem minden hazai karsztvidéken jártunk, de Bulgária, Csehszlovákia és
Anglia barlangjaiba is eljutottunk. Barlangversenyeken és az MKBT rendezvényeink rend
szeresen képviseltettük magunkat. A gondozásunkban levő barlangokban több alkalommal
kalauzoltunk érdeklődőket és vendégcsoportokat.
Bevezető
Csoportunk ez év elején alakult, nagyrészt az Óbudai Kinizsi Barlangkutató Cso
portból kivált, több éve aktiv barlangi tevékenységet folytató személyekből. Az év
folyamán az Alba Regia Barlangkutató Csoportból is csatlakoztak hozzánk.
Tavasszal a Kelenföldi TE Természetbarát Szakosztálya keretein belül hoztunk létre
önálló tevékenységi körű csoportot. Szervezeti formánk végső kialakulását a Magyar
Karszt- és Barlangkutató Társulatba való belépésünk jelentette. Felvételi kérelmünket
a Társulat az év közepén elfogadta, igy Acheron csoport néven lettünk bejegyezve.

Hivatalos nevünk: Kelenföldi Tömegsport Egyesület
Természetbarát Szakosztálya
ACHERON Barlangkutató Szakcsoport
Budapest, XI. Bartók Béla ut 79Barlangkutató tevékenységünket főképp az év második felében indítottuk be. A cso
port elsősorban barlangi feltáró tevékenységet, dokumentáló munkákat /főképpen bar
langfelmérést/, és tudományos feldolgozásokat kivánt folytatni.
Másodlagos tevékenységi körünket a hazai és kisrészt külföldi barlangok bejárása,
azok megismerése képezte. A hazai és külföldi rendezvényeken csoportunk a lehetősége
inkhez mérten képviseltette magát.
A barlangi sporttevékenység keretében csapatokat indítottunk az országos versenye
ken, illetve rendszeres kondicionáló túrákat tartottunk.
A barlangkutatás és barlangjárás népszerüsitése, annak biztonságos megismertetése
és a csoport utánpótlásának nevelése érdekében nagy hangsúlyt helyeztünk előadások
tartására, oktatásokra, valamint kívülállók számára is elérhető barlangturák szervezé
sére. A barlangkutató csoportunk ezévi részletes tevékenységét a következőkben ismer
tetjük.
Feltáró kutatások a Mátyás-hegyi-barlangban
Munkánkat a barlangban ez év szeptemberében kezdtük meg. Azóta - elsősorban a bar
lang közelsége miatt - minden hétvégén, sőt olykor hétköznapokon is lehetőségünk volt
lészállásokra. A barlang alapos átvizsgálását követően munkabrigádjaink számos helyen
végeztek bontást, ami több uj barlangszakasz felfedezéséhez vezetett.
Tapasztalatainkról rendszeresen tájékoztattuk a Pál-völgyi-barlangot kutató Bekey
csoportot is, a két barlang összeköttetésének vizsgálatához adva támpontokat.
A barlangban legjelentősebb eredményünket decemberben a Mikulás-ág feltárásával ér
tük el, amely a barlang legkeletibb pontján a Mozi terméből indul. A Moziból K-i irány
ban egy rövid omladékos járat már korábban is ismert volt. Végpontján a Kovás törme
lékben való bontással már novemberbeh sikerült kb. 10 méternyit előrehaladnunk, ahol
egy szálkőben levő járhatatlan szűkület állta utunkat. A ledobott kövek hangjából és
a kiáramló huzatból a nyilás mögött nagyobb teremre következtettünk. A hasadék vésése
nem vezetett eredményre, igy attól néhány méterre a folytatást kitöltő kovás törmelék
bontását kezdtük meg. Három méternyi előrehaladás után, december 5-én nyilt meg az ut
az un. Mikulás-terem felé, amely 17 méteres hosszával, 7 m szélességével és 7 - Ю m
magasságával az uj szakasz legnagyobb ürege.
A kagylós, üstös oldási formákkal tagolt falu terem a barlang fő tektonikus preformációját képviselő 65°-os irányra illeszkedik. DNY-i végéből 20 méter hosszú omladé
kos járat indul /Cseppkő-folyosó/, ahol a barlangban eddig páratlan, 30 cm magasságú
sztalagmit, 2-8 cm-es sztalaktitok és heliktitkezdemények is találhatók egy kisebb
területen. A talpat helyenként finom kalcitlemezkék tömege boritja. A járat DNY-i vé
ge 7-8 m-re megközeliti a Keleti Omladékos-folyosót. A teremtől D-re, azzal párhuza
mosan 25 méter hosszú, repedezett agyaggal boritott tágas folyosó húzódik, szintén
DNY felé, illeszkedve a Természetbarát-szakasz fő törésirányára. A főtébe nyúló hasadékokban is meglevő agyag a járat hajdani teljes szelvényű kitöltöttségére utal. Első
üregében a mennyezeten 2-3 cm-es kalcitkristályok tömege látható.
A teremtől K-i irányban 35 m hosszúságú kürtőkkel tagolt járatrendszer indul, egyik
ága visszacsatlakozik a terem mennyezetén. Valamennyi járat falán sok eocén fosszilia,

tengeri sün, kagyló stb. tanulmányozható, igen szép ép állapotban.
A Mikulás-ág jelenlegi hossza 110 méter, járatai a bejárat szintje alatt 16-33 méter
mélységben húzódnak.
A barlang más részein végzett terepbejárásaink során a Törmeléklabirintus D-i perem
zónájában egy omladékkal boltozódó kürtőre figyeltünk fel, amelyen át felsőbb üreg
volt látható. Szeptember 18-án kevés bontással sikerült a nyilason áthatolni, és egy
eddig ismeretlen, 63 méter összhosszuságu több szintre tagolódó, omladékos járatba ju
tottunk, amely a sok pühatestümaradványról a Kagylós-ág nevet kapta.
A járat megközelítőleg a Tó felett húzódik, de ártól 50 m-rel magasabb szinten.
DNY-i végpontján a kovás törmelékhegy bontásával remény lehet továbbjutásra is. E sza
kaszban képződmények nincsenek, kizárólag omladékkal, kovás törmelékkel és kisebb iszapfelhalmozódással találkozunk.
A Tűzoltó—ágban is több helyen kísérleteztünk bontással, ami azonban csak kisebb
közbenső szakaszok, ismert részeket összekötő átjárók feltárását eredményezte.
A T-folyosó felett húzódó Talpas-terem Ny-i járata /Rövid-folyosó/ a felmérés sze
rint jelentősen megközelítette a Hekus-kürtőt. A Rövid-folyosó NY-i végpontján az omladék kitermelésével sikerült átjárót nyitnunk a Hekus-kürtő felé, amely a kürtő olda
lában 3 méter magasan csatlakozik be. Ily módon a Meteor—ág megközelítésekor az útvo
nalból lehetőség van a Hekus-kürtő oralásveszélyes felső szakaszának kiiktatására.
Bontásokat végeztünk az Elefánttól DNY felé, továbbá a Giliszta DK-i sarokpontján
is. E zónában ezidáig a nagymennyiségű kovás kitöltés miatt eredményt még nem értünk
el.
Az újonnan feltárt szakaszokkal a meglevő barlangtérképet kiegészítettük, az uj sza
kaszok térképanyagát jelentésünkhöz mellékeljük.
/Kárpát József/
A Pál—völgyi— és Mátyás-hegyi-barlang összeköttetésének kutatásában elért eredmények
A két szomszédos budai nagybarlang egymáshoz való közelsége már régóta foglalkoz
tatja a kutatókat — vajon feltárható—e a kettő közötti összeköttetés? E probléma még
a közelmúltban is csupán találgatások tárgyát képezte és legtöbben elutasították az
összefüggés lehetőségét, főleg az un. Szépvölgyi—törés roncsoló hatására hivatkozva,
amely szerint a két barlangot elválasztó sávban nem remélhetők üregek.
A véleményekben fordulatot hozott 1981 márciusában a Pál-völgyi-barlang Térképész
ágának feltárása, amely K-i irányban mintegy 60 méternyi előrehaladást eredményezett.
Az uj ág iranya és a Mátyás—hegyi—barlanghoz hasonló morfológiai jellege a szomszédos
barlang közelségét sugallta.
A barlangok egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezkedését pontos felmérésüket el
végezve tudtuk konkretizálni. A mérések alapján kézenfekvőnek látszott a Térképész-ág,
ill. Meteor—ág felőli kétoldali kutatás megkezdése, mivel a két zóna egymást több pon
ton 20-25 méternyire megközelíti. Ezt a sikeres átkopogtatási kisérlet is igazolta a
Dohányzó és Lapitó között. /Е két pont távolsága a térkép alapján 28 méter./
A tapasztaltak alapján a Bokoy csoport a Pál—völgyi—barlang felől megkezdte a kuta
tást a Lapitó zónájában. A hatalmas kőzetblokkok között nehéz volt alkalmas bontási
helyet találni, igy itt számottevő előrejutás nem történt.
A Meteor—ágban hasonlóan kedvezőtlenek voltak a körülmények. Csoportunk a munkát
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a Mátyá a-hegyi-barlángban folytatta, de már a Meteor-ág térségén kívül. Feltételez
tük, bogy a Törmelék-labirintus környékén az ÉK-DNY-i hasadékirányok mentén szintén
lehetőség nyílhat a Pál-völgyi-barlangot megközelítő járatok feltárására.
Hipotézisünk helyesnek bizonyult, mivel a Kagylós-ágba való bejutással /1982 szep
tember/ mintegy 25 méternyi légvonalban mért előrehaladást értünk el DNY felé. Az uj
járat irányát markáns ÉK-DNY-i tektonikai vonal jelöli ki, amely az Xmre-terem - Ele
fánt - Földgömb—terem vonalára illeszkedik. E vonal folytatása a Pál-völgyi-barlang
Térképész-ágán át húzódik tovább, újabb konkrét lehetőséget mutatva az összeköttetés
esetleges helyére. A Térképész-ág és Kagylós-ág végpontjainak távolsága mindössze 28
méter, a szintkülönbség pedig gyakorlatilag nulla. Ilyen, mindkét barlangot összekötő
egységes hasadékirányt a Meteor-ágban nem találunk.
Hasonlóan optimális tektonikai és topográfiai adottságok jellemzik a Természetba
rát-szakaszt is, ahonnan DNYN f-i irányban is valószínűsíthetők a Pál-völgyi-barlang
felé tartó ezidáig ismeretlen járatok.
A fentieknek megfelelően a két barlang összekötését célzó kutatásokat a továbbiak
ban a Kagylós-ágból és a Természetbarát-szakaszból kiindulva kívánjuk folytatni.
A Kagylós-ág bontása a Térképész-ággal való direkt összeköttetés kutatását oélozza.
Felső, szintjén látható is a járat folytatása, azonban az ezt lezáró instabil omladéktömeg bolygatása igen nagy körültekintést igényel.
A Természetbarát-szakasz a barlangot predesztináló főhasadékok irányát tekintve a
Pál-völgyi-barlang Déli-szakaszának irányában kinál kutatási lehetőségeket, ami eset
leg a két barlang még távoli zónájának egymáshoz való közelségét is növelheti. E "fe
hér foltban" a barlangképződés feltételei is minden szempontból adottak.
A két barlang összekötésére irányuló célkutatásban a Pál-völgyi-barlangban dolgozó
Bekey csoporttal jó munkakapcsolatban állunk. Eredményeinkről és tapasztalatainkról
egymást kölcsönösen tájékoztatjuk, a rendelkezésünkre álló dokumentációkat átadjuk,
ami a munka megalapozottságát és hatékonyságát jelentős mértékben elősegíti.

/Kárpát József/
Feltáró kutatások a Cserszegtomaji-kutbarlangban
Érvényes kutatási engedélyünk birtokában ez évben megkezdtük a Kutbarlang további
feltárási munkálatait, melynek megtervezéséhez jó támpontot adtak korábbi alapos bar
langbejárásaink és felmérési munkáink során szerzett tapasztalataink.
Helyszíni munkánkat többnapos lenttartózkodásokkal végeztük, ami tekintve az 5D ni
es kutnknán való gyakori leszállás kiiktatását, - jelentős idő és energiamegtakaritást
eredményez. Ki kell térnünk a barlang szövevényes alaprajzából adódó tájékozódási ne
hézségekre is, amelyek még a barlangot ismerő személyeknél is felmerülnek. Ennek kikü
szöbölésére a fontosabb járatokban és a munkahelyeket megközelítő utakon 8—12 m—es sű
rűséggel számtáblákat helyeztünk el, amelyeknek helyét munkatérképünkre is felraktuk,
így a közlekedés ill. helymeghatározás a térkép segítségével mindenki számára bizton
ságossá vált.
Az óv első részében az Alba Regia és FTSK kutatóinak közreműködésével fedeztük fel
a Homokozótól K—re induló Kormos—ágat, valamint a barlang K—i végét képező Husvét—ágat.
Az év második felében osoportunk folytatta a feltárási munkát és elvégeztük az uj sza
kaszok felmérését is.
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A feltáró munkahelyeken /sorszámukat munkatérképünk feltünteti/ az alábbi tapasz
talatokat szereztük:
1. Lovassy—terem D-i oldaljáratai :
A sejtes, szivacsos homokkőoszlopok között több járatvégződést megbontottunk. Je
lentősebb eredmény nem született, mivel a járatokat kitöltő dolomitliszt 10 cm-es ré
tege alatt keménnyé oementálódott üledék jelentkezik, rendkívül megnehezítve a szűk
helyen való bontást.
2. Az Alba Regia-teremből kiindulva, ÓTY-i irányban csekély bontással sikerült újabb
kúszójáratokat feltárni, ami egyben az Ebédlővel való összeköttetés megtalálását is
eredményezte. A stabil kőzetből álló boltozatos járatok falai, e zónára jellemzően
vörös /limonitos/ bevonatuak, amelyet a levált kőzetpikkelyek világos foltocskái tar
kítanak, Az üregek talpát néhány om-es kőtörmelék alatt a fehér dolomitliszt képezi.
A december végén feltárt szakasz becsült hossza kb. 25 méter.
3. Az Ebédlő és Pikkelyes-teremtől К-re eső részen tett terepbejárásunkon szintén ki
sebb /kb. 12 m-es/ oldaljáratot bontottunk ki. Az elágazó kuszoda, - melynek talpát
vékony, repede ott vörösiszap rétege fedi, - az Ebédlőt, a Pikkelyes-termet és a Kö
zép-termet köti össze.
h . A Homokozótól ÉNY-ra számos járatkezdemény indul. Az egyik ilyen törmelékkel záru

ló «zükület kibontásával utat nyitottunk egy újabb, az É-i labirintusra jellemzően
törmelékes, elágazó járatrendszerbe. E szakasz az 1965 -ben itt kutató Toldy csoport
által a jelek alapján már valószínűleg ismert volt, azonban bejárata azóta nyilván be
omlott. A járatok csatlakoznak az É-i labirintus DNY-i zónájához. A homokkőben igen
sok kovásodott növényi fosszilis figyelhető meg, egyrészt a kőzetbe ágyazódva, más
részt a törmelékben kipreparálódva. Az eddig dokumentálatlan szakasz hossza 35 m-re
tehető.
5. A Szabó Pál Zoltán-terem NY-i végében egy szűkület kivésésével sikerült egy 15 m
hosszú, JÉNY felé tartó keskeny járatba jutnunk. Végpontját kisebb terem képezi, tör
melékkel kitöltve.
6. A Husvét-ág K-i végén, omladék bontásával jutottunk 15 métert kitevő újabb üregek
be, melyek egyben a barlang legmélyebb pontját /-10 m/ is képviselik. A zóna röndkivül töredezett, mennyezetből leváló instabil homokkőtömbökből áll, igy az omlásveszély
miatt a munkát e helyen nem folytatjuk.
A fentieken túlmenően még számos ponton végeztünk próbabontásokat, amelyek egyelőre
nem hoztak jelentősebb eredményt.
Az elkövetkezőkben be kívánjuk fejezni a még felméretien szakaszok térképezését,
ill. folytatjuk feltáró munkáinkat és a megkezdett C02 méréseket is.
A kutatások jelenlegi stádiumában a barlang felmért hossza méréseink alapján:
1933 méter.

/Kárpát József/
A Kopolya-karsztrendszer kutatása
Az előző csoportunkban már foglalkoztunk a Kopolya-rendszer kutatásával, azonban
ez a tevékenység inkább csak terepbejárásokra, karsztobjektumok keresésére, tanulmá
nyozására, ill. a Kis-Hálóréti beszakadásban végzett kisebb volumenű bontómunkára
korlátozódott.
Uj csoportunk létrejöttével a terület, ill. rendszer kutatását és feltárását egyik
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fő célkitűzésünknek tekintjük, Így a területre kutatási engedélykérelmet nyújtottunk
be. Ezt az illetékes hatóságok részünkre biztosították, Ez év tavaszán több Ízben
folytattunk az eddigieknél még részletesebb, behatóbb felszíni terepbejárásokat, a
nyári tábor konkrét bontási helyeinek kitűzése végett. A döntés a Kis-Hálórét környé
ki karsztobjektumok /Kis-Hálóréti beszakadás, Nagy-Kotyor víznyelő, Zabföldi-barlang/
megbontására esett.
A terület fő részét alkotó jól karsztosodó guttensteini és wettersteini mészkövek,
a Kopolya-forrás igen gyorsvizhozamváltozásai /16 l/perc-ről 100 l/perc-re 6 óra alatt/
valamint a vizfestések nagyon gyors átfutása /1 óra/ a Kotyor-nyelők és a Kopolya-for
rás közt, a jelentékeny nagyságú vizgyüjtőterület és az a tény, hogy a Kotyor-nyelők
előtt visszaduzzasztást még a legnagyobb felhőszakadás esetén sem észleltek, arra a
tényre engednek következtetni, hogy mintegy 3 km hosszúságú, kb. 100-120 m esésű jár
ható barlangrendszerrel állunk szemben. Feltételezésünk szerint a rendszer fő járata
szűk, de a területen eddig megismert különböző objektumok járhatósága alapján valószí
nűleg maga a rendszer is az. Nyomós érvként szól a rendszer szűk volía mellett, hogy
árviz idején a Kopolya-forrás fölötti árvízi forrásszájak 26 m magasságig működnek.
Ezen tények hatására szerveztük másfél hetes kutatótáborunkat a Szelce-pusztai ország
út mellett levő Kis-Hálórétre augusztus 6-15. között.
A^Kis-Hálóréti beszakadásban végzendő bontás fő problémáját a kibontott törmelék
rendszeres felszínre juttatása jelenti. A beszakadásból reális becslések, felmérések
alapján mintegy 15-20 в’ anyagot kellene eltávolítani, mely azonban az eddigi és a vár
ható további szűk szelvény miatt kb. 20-25 ra-nyi függőleges irányú bontást jelentene.
Ezen okból a bontási munkálatok komoly technikai előkészületeket igényeltek. 2,5 kwatt
teljesitmónyü Honda-aggregátor és 1,5 kwatt-os elektromos meghajtású, közepes emelési
magasságú csörlő beszerzése vált szükségessé. Itt mondunk köszönetét ezen technikai
eszközök megszerzésében és műszaki felkészítésében a várhatóan nehéz körülményekre
Kardos Lászlónak, Kérdő Péternek és Hlavács Lászlónak. A beszakadás különleges adott
ságainak megfelelő kiemelő edények egyedi legyártására is szükség volt. A beszerelés
és a próbamüszakok beindulása után derült ki, hogy a beszakadás felszini részének túl
meredek rézsüfala omlásveszólyes, annak komoly mértékű biztcdtása szükséges. Minthogy
csoportunk nem rendelkezik aprószemü acélhálóval, mellyel az objektiv veszély egyér
telműen kiküszöbölhető lett volna, két alternativa állt előttünk. Vagy jelentős menynyiségü faanyag kivágásával beácsoljuk az egész, kb. 5 m mély, 5 m átmérőjű, kúp ala
kú bejárati szakaszt, vagy ezen a ponton abbahagyjuk az életveszélyessé vált munkát,
és a hátralevő 1 hétre más bontási helyet választunk. Részben természetvédelmi meg
fontolások, részben Varga Imrének, dr. Jakucs László korábbi hivatásos kutatójának ta
pasztalatai és tájékoztatása alapján az utóbbi megoldás mellett döntöttünk. A Kotyornyelőkbe tervezett bontást is elvetettük, minthogy nem rendelkeztünk a biztonságos ácsolatot helyettesitő beton kutgyürükkel sem. Korábbi személyes tapasztalataink azt
mutatták, hogy a jelentős vizgyüjtővel rendelkező Kis-Hálórét legmélyebb pontján lassú,
de komoly viznyelés folyik. A beszivárgás lassúságát a viz által bemosott, feltételez
hetően vastag, kemény agyagréteg okozza. Feltevésünket méginkább megalapozta az a le
genda, mely szerint 1927-ben az általunk kiválasztott ponton kutat próbáltak mélyiteni, ahol a kutásó alatt mintegy 8 m mélységben leszakadt az álfenék. Két és félnapos
munkával 3 műszakos váltásokkal lejutottunk 8,3 m mélységbe az állékony vörösagyagban.
A legenda megszűnt legendának lenni, amikor h m mélységtől kezdve folyamatosan korhadt
létradarabokat találtunk, és maga az agyag is bolygatottnak látszott. 6 m mélységben
három oldalról bejövő, a kutatóaknát tölcsérszerüen szükitő, erősen mosott wettersteini mészkőbe ütköztünk. A nagy meleg miatt az addig jó megtartású agyagban száradási
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repedések keletkeztek, melyek mentén egy hirtelen jött erős zápor beszivárgó vize az
aknát életveszélyessé tette. Az akna ácsolásra szorult. A szükséges erdészeti engedé
lyek beszerzése után az aknát beácsoltuk. A rendkívül lazává vált talajban a bonyo
lult és veszélyes ácsolási munkák a feltárást komoly mértékben hátráltatták. A tölcsérszerüen szűkülő szálkő a kutatóaknából való vízszintes irányú kitörést kívánt, mely
komoly bányamüszaki problémákat vetett fel az ácsolásban kevéssé jártas csoportunknak.
Ezúton mondunk köszönetét Szentbe Istvánnak a kitöréshez szükséges ácsolásban nyújtott
segítségéért. A vízszintes előrehaladás még az eddigieknél is jobban lassította a mun
kálatokat. A tábor végéig kb. 2 m előrehaladást tudtunk elérni. A hely kedvező voltát
tovább növeli az a tény, hogy jónéhány alkalommal a fenéken állva tompa puffanások
hallatszottak némileg magunk előtt, mel- aket a korábbi megbolygatás által okozott ter
mészetes felharapódzás által lezuhanó törmeléktömböknek tulajdonítottunk. Az aknát ki
töltő törmelék anyagában az utolsó 80 cm-en jelentős kőzetváltás figyelhető meg. Mig
a szálkőtölcsért felső részein kőtörmelékes agyag tölti ki, addig az aljára agyaghártya-bevonatu, nagyobb daraboktól mentes, mar. 1 mm szemcseátmérőjü mészhomok jellemző,
melyben 1 db 6 cm nagyságú, erősen gömbölyített mészkőkavicsot találtunk. Az akna al
ján időnként enyhe, meghatározhatatlan irányú légáramlás volt észlelhető.
A vízszintes kitörés ácsolásának időigényes volta miatt úgy határoztunk, hogy a
meglevő mellé kutgyürükkel biztosított uj kutatóaknát telepítünk, melynek helyét a meg
levő akna szálkőtöloséróben részűt lefelé kézi talajfuróval történő előzetes szondázás
alapján jelöljük ki. A szondázást 1982 novemberében hajtottuk végre. ÉK-i, K-i és DK-i
irányokban mélyítettünk rendre 60°, 45° és 60° dőlésszögü fúrásokat 70 mm
jü spirál
talajfuró berendezéssel. A fúrások legmélyebbike a DK-i irányban mélyített volt az
utánhullás miatt mintegy 2,2-2,4 m-rel. Sajnos a három lemélyitett fúrás közül egyik
sem törte át az álfeneket, de egyik esetben sem észleltünk elakadást, és a vett fura—
dék anyaga változatlanul az agyaghártya-bevonatu mészhomok. Morfológiai és tektonikai
megfontolások alapján az uj kutatóakna helyét a meglevőtől DK-re 2,0 m-re jelöltük ki.
A tábor másik munkahelye a Zabföldi-barlang volt, melynek pontos felmérését végez
tük el, és egy emladék átbontásával 4 m mély aknába jutottunk. Azonban ez az akna egy
korábban ismert, felső részén az utóbbi időben eltömődött járat lehet.
Egy külön munkacsoport a kutatási terület és a környék néhány ismert barlangjának
az eddigieknél pontosabb felmérését és fotódokumentációját készítette el.
A VMTE Baradla Barlangkutató Csoportjának külön kérésére a párhuzamosan zajló, mun
kaerőhiánnyal küzdő Baradla Alsó-barlangi feltáró tábort napi nyolc fős munkabrigá
dunk segítette.
Táborunkban 43 fő vett részt, átlagosan napi 35 fővel. Köszönetét nyilvánítunk a
Cerberus Barlangkutató Csoportnak is kutatótáborunkban tanúsított kiemelkedő munkáju
kért.
/Bartha László/

Barlangtérképezési munkáink
Csoportunk ezévi tevékenységének jelentős hányadát képezi dokumentációs munkánk,
elsősorban a barlangok térképezése terén. Munkatervünknek megfelelően mindenekelőtt a
kutatási területünket képező objektumok térképanyagát készítettük el, azonban más cso
portok felkérésére, ill. terepbejárásainkon más barlangokban is végeztünk felmérése
ket.
A méréseknél a barlangokban általánosan használt mágneses tájékozásu

sokszögvonal
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vezetés módszerét alkalmaztuk, függőkompasz, laptájoló, fokiv, mérőzsinór és mérősza
lag igénybevételével. A méréssel egyidejűleg mindig méretezett helyszínrajzi vázlatok
is készültek az alakhelyes irodai térképszerkesztés megkönnyítése érdekében. A barlan
gok mélységadatai a felmérési poligonvonal magassági meghatározásával /lejtőszögmérés/
lettek levezetve, a hosszadatokat pedig a járattengelyt jó közelítéssel követő sok
szögoldalak összegéből számítottuk.
Az év során felmért objektumokról, azok jellemzőiről és fő adatairól a következő
összefoglalásban nyújtunk áttekintést.
Má tyás-hegyi-barlang
Megkezdtük a barlang fő járatainak hossz-szelvényezését, amiből eddig az Egyetemitér - Ebédlő és a Színház - Könyvtár - Óriások-utját képező két szakasz készült el. Az
l:250-es méretarányú két szelvényt jelentésünkhöz mellékeljük.
A szeptemberben általunk feltárt Kagylós-ág felmérését szintén elvégeztük, ősszhossza 63,0 méter, legnagyobb vertikális kiterjedése 15,0 méter. /Hossz-szelvényét mel
lékeljük./ Jelenleg folyik a Mozi térségében feltárt uj szakasz feldolgozása is. A
Pál-völgyi- és Mátyás-hegyi-barlang összeköttetésének vizsgálata érdekében a barlang
bejáratokat a felszínen összemértük és a két barlangot egy térképen 1:1 000-es méret
arányban ábrázoltuk. A fenti célú kutatásokhoz jó támpontot adó térképet a Bekey cso
port részére
is átadtuk.
*
Cserszegtomaji-kutbarlang
Az őszi leszállások alkalmával az idén feltárt Husvét-ág és Kormos-ág felmérését
elvégeztük, meglevő térképünket még több kisebb járattal kiegészítettük és kiseT ' mé
retarányba átszerkesztettük, ami méretei miatt jobb kezelhetőséget biztosit a barlan
gi körülmények között. Az uj térképet csatoljuk. A barlang felmért hossza 1982. decem
ber 15 -én: 1903 méter.
Pilis-barlang
A barlangot kezelő VMTE Foton csoport felkérésére nyáron végeztük a felmérést, ami
alapján alaprajzot, kiterített hossz-szelvényt és keresztszelvényeket szerkesztettünk.
A barlang hossza: 211
vertikális kiterjedése 35 méter. Az elkészült térképanyagot a
Foton csoport számára is átadtuk. Pilisi kiszállásunk során a Gyula-pihenője-barlangot
/Nagy Szoplak/ és a Szoplaki-Ördöglyuktól É-re 1 km-re levő Remete-lyukat is felmér
tük.
Zabföldi-barlang
Az inaktiv viznyelőbarlang Szelce-pusztától D-re 1880 m-re található. Felmérését
augusztusban, nyári kutatótáborunkban végeztük el. Összhosszusága 84,6 méter, mélysé
ge - 1 5 i° méter. Alaprajzát és hossz-szelvényét mellékeljük.
Kopolya-forrásbarlang

Az árvízi forrásbarlang a Kopolya-forrástól ÉNY-ra 20 m-re, attól 10 m-rel maga
sabb szinten nyílik. Szűk, nagyrészt kúszva járható járatainak felmért hossza 93,7
méter, legmélyebb pontja a bejárathoz viszonyítva -10,2 m-en van, ahol az állandó víz
folyás is jelentkezik /végpont/. A nyári táborunkban készült térképet jelentésünkhöz
csatoljuk.
Kopolya-zsomboly

A forrástól ÉJÉK-re kb* 200 щ-re nyilik, meredek sziklás oldalban k5 méter relativ
magasságban* Régebben feltárt szintes járata eltömodott, igy csak az aknarendszert
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térképeztük, amelynek mélysége 3^»5 méternek adódott* A korábbi leírásokkal ellentét
ben a barlangban СО,, feldusulást nem tapasztaltunk.
Hálóréti-zsomboly
A Szelce-pusztai bekötőút 4 km-kövétől NY-ra kb. 800 méterre nyílik a Kis-Hálórét
NY-i végében az erdőben, közvetlenül a szekérút mellett. Az igen meredek berogyásból
induló aknabarlang 16 méter mély, csak kötéllel járható. Formakincse viznyeloeredet—
re és erőteljes korrózióra utal.
Kis-Kotyor-nyelő
A Zabföldi-barlangtól DK-re, mintegy 150 m-re levő töbörben található, A szálkőben
kialakult, erősen akkumulált járat felmért hossza 4,5 méter, mélysége 2,0 méter.
Kecskés-forrásbarlang
A barlangról már készült térkép /Szentes Gy./, azonban ez erősen vázlatjellegű,
igy megkezdtük részletes ujrafelmérését, amiből idáig 80 m-nyivel készültünk el. A
munkát a jövő évben kívánjuk folytatni, dokumentációját is akkor mellékeljük.
Az év során felmért barlangokról készült teljes térképdokumentációt mind az MKBT,
mind pedig az OKTH és illetékes felügyelőségei részére átadtuk.

/Kárpát József/
A KOPOLYA-FORRÁSBARLANG FELMÉRÉSI SOKSZÖGVONALA
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