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Az uj feltárás egyik érdekessége a Denevérternetőnek elnevezett uj rész, ahol dene
vércsontvázak tömege borltja a párkányszerü részeket. Arra a következtetésre jutottunk,
hogy a telelő denevércsoport után lezárult a szifon, s mind ott pusztultak /levegő
vagy élelemhiány miatt/. Ha viszont a denevérek nem jutottak ki, ez számunkra sem biz
tató a kerülőjárat keresése szempontjából,
A Járat feltérképezését megkezdtük - egyelőre sikertelenül. /На a bontás sikeres
lesz és bejutunk az uj Járatokba,feltétlen folytatjuk./ Egy helyről homokmintát vettem,
elemzése folyamatban van. /^fagyon hasonló a Vértes-ágba torkolló Y-ág agyagához./ A
denevértemetőt lefotoztuk, de csontot már a szifonlezáródás miatt nem tudtunk kihozni.
Egy nagyon érdekes vízrajzi megfigyelés: az alsó járatban a Tó felé áramló vizet ész
leltünk Jelenleg is, de az sem az első szifonban, sem a Tóban nem jelent meg. /Ugyan
akkor a barlang távolabbi járatában, a Kereszt-ágban igen erős vízfolyást észleltünk de a Tóban ez sem jelent meg/ Valószínű, hogy a Tó nem a minimális karsztvizszintet Je
löli.

A Mecseki Karsztkutató Csoport jelentése az 1982. évről
Szerk: Hónaki László
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x /А Beszámoló a megjelölt fejezeteket tartalmazza./
A feltáró tevékenység
Az OKTH Dél—dunántúli Felügyelősége Iá5-Vl982. szám alatt kiadott barlangkutatási
engedélynek megfelelően "bontási munkák csak a kataszterező felmérések érdekében és
csak korlátozott mértékben végezhetők ..."
Az engedély a Meosek és a Villányi-hegységben található valamennyi barlangra kiter
jed. így az év folyamán csak néhány szűk lyuk kibontásával, valamint a Spirál-nyelő
nagy omlásának felszámolásával foglalkoztunk. Utóbbinak bejárati nyilása 3 m mélységben
teljesen bezárult és bár több köbméter agyagos kőtörmelék kitermelésével igyekeztünk
újra bejárhatóvá tenni a felméréshez a kb. 30 ra mély nyelő-labirintust, ez nem járt si
kerrel. /Helyét ld. Mecseki Karszt I98O. II. rész II. köt. p. 76./

Kisebb bontással három uj barlangot sikerült bejárni, leirni ás felmérni.
A tudományos kutatás
A múlt évben elkezdett nyomdetektoros emanáoió észlelést folytattuk. Erről az 1981 .
évi jelentésünkben bővebb ismertetőt adtunk dr. Somogyi György tollából, aki alább,
rövid áttekintést készített az eddigi észlelésekről, valamint év során tartott poszter
előadás tablójáról.
A karazt kataszterezése
A .Ny-meoseki karazton leirt objektumok
Két karsztforrás vízgyűjtőterületéhez kapcsolódó barlangokról adunk dokumentációt.
A Vizfő-forrás vízgyűjtőjén ez évben egy újabb kisméretű patakos barlangot fedeztünk
fel, Nagyszombaton, és igy kapta nevét, melynek helymeghatározását külön helyszinrajz
nélkül is elég pontosan meg tudjuk adni, Ugyanúgy, mint egy másik zsomboly helyét,mely
utóbbi már pontszerűen korábbi térképünkön szerepelt.
A Nagyszombat-barlang
A zsombolyszerü bejárat derékvastagságú lyuk, melyet Vizfő-forrástól K-ÉK-re 1420 mre egy nagy dolina D-i oldalában az erdészeti ut elágazásától K-DK-re 120 m-re talál
juk. A topográfiai térkép szintvonalai alapján + 320 m absz. magasságban van a bejárat.
Ez a korábbi felderítő bejárások alkalmával teljesen zárt volt, mig ez évben felszakadt
és a szűk lyuk tágításával bejárhatóvá vált. 1982 . április 10 -én a mérő zsinórt 13 m
mélységig tudtuk leereszteni. Zsllics Gábor megfelelő felszerelés hiányában biztositó
kötéllel 6 m mélységig tudott leereszkedni, majd vasárnap a csoport hat tagja elsőként
megismerhette a barlangot.
Bányászkompasszal és mérőzsinórral a helyszínen mérési vázlatot készítettünk a bar
langról. A bejárat szűk — elnyúlt — nyílása alatt 1,5 m mélységig lejutva az üreg any—
nyira kitágul, hogy ott már meg lehet fordulni. Eddig a kőzet sárgásszinü dolomit, majd
lejjebb szürke mészkő. A rétegződés D-i irányban dől. A szűkület alatt feltehetően tek
tonikus hasadék mentén bővült az üreg.
A zsombolyszerüen táguló kürtő D-i irányban kissé ferde és a 6 m mélységnél három
nyílású hídnál állhatunk meg. A D-i nyíláson tovább ereszkedve a bővülő kürtő falai
egyre inkább eltávolodnak, bár az É—i fal csaknem függőleges és tövében kb. 1 m—es át
mérőjű kutszerü üreg alja omladékban 13,5 m mélységig nyitott. Leereszkedés közben a
8. méternél az akna D-i irányban hirtelen 3 m-nél nagyobb átmérőt ér el, majd a D-i ol
dal mintegy 45°-o s dőléssel a 14, m-ig folytatódik. Az igy kialakult terem kőomladékkal
borított, alja a 12 . m-től a 15 . m mélységig egy lejtőt képez,melynek alján a kürtőtől
8 m távolságban kis patakocska lép ki kb. 10 l/p-es hozammal. Innen már kevésbé mere
dek meder egy folyosóban vezet D-i irányban. A törmeléklejtő szélén 3 ra széles alacsony
átbujón jutunk be az elszükülő járatba, melynek elején még fel lehet állni, de a 13 .
m után a szelvény elszükül. A mederben innen már osak kúszva haladhatunk tovább. Kevés
bontó munkával osaknem 20 m-re lehetett eltávolodni az akna É-i falától. Ez a folyosó
150 irányban halad enyhe lejtéssel kb. 15 m mélységben járhatatlanul elszükülve. Az
üreg térfogata kb. 130 ■>. A barlangban kevés oseppkőképződmény van. Főleg kis sztalaktitok vannak. A falakon fehér, centrikusán megjelenő penészgombák láthatók / 0 2 - 3 cm/.
Egy denevért is megfigyeltünk.
Cső-lyuk
A korábbi téli szpeleomorfológiai felvételek során bejelölt lyukak egyike Vizfő-for
rástól DK—re 1120 m—re а ил-ladók középvonalában a két dolina közötti peremen található.
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A bejárati nyílás az első térképezés óta eltelt több, mint 10 év alatt néhány сш-ről

1,2 m-es átmérőjűvé nőtt, sőt a talaj alatt az üregesedés még bővebb. Bodrog József
hívta fel erre a figyelmet két évvel ezelőtt. A mélységmérő 21 m-ig engedhető. A kor
rodált sima mészkőfalak a 25 m-es felső málott zóna után osőszerü szűk aknában osaknem
függőlegesen vezetnek le. A 342°-os osapásu törésvonal mentén kialakult zsomboly felső
szakasza még kissé ovális, maximálisan 1,6 - 1,8 m-es kiszélesedéssel, de 6 m-es mély
ségben egy szükebb / 0 0,3-0,4 ш/ és egy bővebb / 0 0,4-0,5 ш/ csőszerű lyuk vezet le az
álfenékig, ahol D-i irányban kb. 3 m-ig kiszélesedik, mig az É-i oldalon nyiló hasadékon oseppkőfolyásos kb. 5 m magasan felszakadt fülkébe lehet jutni. Itt kevés kismére
tű Stalaktit is van. Bontásra érdemes. Csak kötéllel járható. A szűk csőszerű szakasz
sima felülete nem mászható. A kantyu használata /Gjbbs/ a legcélszerűbb.
N év telen-lyuk
Az Abaligeti-barlangtól D-re 670 m-re egy dolina alján 1970. februári térképezés óta
ismert, csak a hó kiolvadásától látható szűk lyuk megbontásával próbálkoztunk 1982.
augusztus 19 -én.
A mélységmérő 6-7 m mélységnél akadt, a kihúzás is nehéz volt. A bontástabbahagytuk,
bár nem reménytelen.
Csiga-lyuk
•
Az Abaligeti-barlangtól D-re 550 ш-re a nagy dolina íKY-i oldalában talált karvastagságu lyuk mélységét 1982. augusztus 19-én mérve a zsinór 10 m körül elakadt. Már
csak a kiszabadítása miatt is másnap megbontottuk és Zsilios Gábor 6 m mélységig tu
dott leereszkedni. A ledobott kő innen "6”—ig osapódva zuhant. Augusztus 22—én további
munka után Rajnai Imre 18 m-ig tudott lejutni az É-D-i irányú hasadék mentén kialakult
zsombolyba. A fal felületein igen éles kiálló tüskeszerű alakzatok vannak. Az álfenék
közelében cseppkőfolyás található. A zsomboly bontásra érdemes minden nehézség ellenére
is.
Abaligeti-zsombolv
Az 1970 . II. 3—i felvételezés során az Abaligeti-barlangtól D—re 6^0 m—re egy doli
na fenekénél korhadó gallyakkal elfedett régi munkahely nyílását találtam. Erről Vasa
Béla I 97 O. augusztus l6-án úgy tájékoztatott, hogy Szatmári Sándorral és Szávai István
nal ők bontották 1958 —ban, amikor is Szávaira 16 m mélységnél a lyuk ráomlott, de sze
rencsésen kimentették. Ezzel a munkát felhagyták.

A zsomboly földerítésére 1970. IV. 23-án leereszkedtem /Rónaki L./ és bányászkompaazszal vázlatos rajzát is elkészítettem. A dolina ellaposodó fenekén az ÍKY-i szélén
0,8 m átmérőjű ovális nyílás egy 3**5°-os csapásirányú függőleges hasadék D-i végének
felszakadásaként alkotja a bejáratot. A 40-50 cm széles hasadékba 4,5 m-ig leereszked
ve az ellaposodó fenéken átbújva ÉNY-i irányban egy tág kutszerü üregbe jutunk. Ez
feljebb kb. 5 m—rel magasabban záródik. A bejárati nyílástól 4,5 m mélyen kis plató
van, aminek B-i oldala 1—1,5 m széles. Korhadó deszkák utalnak az itt folytatott mun
kára.
Az üreg itt K-NY-i irányba kiszélesedik. A kutszerü akna átmérője maximálisan 3 m.
A NY-i oldalon a plató szintjében egy átbujónak kb. 3 m hosszan folytatódik az üreg,
ami itt 2-3 m magas és 1-2 m széles. Az É-i oldalon a kitermelt kövek depója látható.
A korhadó ácsolat miatt az omlás megindult. Az akna D-i oldala szálban álló dolomitos
mészkő / < f = 20/18 0/. Az É-i oldal agyagos bemosás meredek fallal. Kb. 3 m-rel lejjebb
az akna K— i alja befordul a bejárati hasadék alá és egy tágas kb. 0 3 m —es üregben ér
véget. Ennek alját a depóról becsúszott törmelék és agyag rézsűje alkotja. így a be—
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járattól a jelenlegi álfenék szint jo XO-Jl m mélységben van /j 970/.
Л zsomboly fala enyhén korrodált.

Kevés kéreg- és függőcseppkő látható. Néhány de

nevért is megfigyeltem. Az alsó üregben csak a 8. in-rtól 1 évó átbúj ónál látható szálbanálló kezet, de ez a meredek dőlésével másodlagos helyzetre utal /tektonikai vagy lesza
kadás/.
Vass Béla közölte 1971* 1X, 2ű-án, hogy egy hete az Aoaligeti-zsomboly mellett újabb
fi'iss munkahelyet talált, ami mellett nagy kaiéi ttürnbök is vannak.

/ívkor azonosítottam

Svaboné Vincze Anni 1970» X. 2-i közlésével, akinél egv 20 св-os sárgásfehér kalcittöm—
bot láttam tüskés felülettel, melynek eredetéről érdeklődve az Aballgeti— barlangon túl
d-re agy dolina alján bontásból eredőnek mondta. Közlése szerint az év augusztus ele
jén

13

dkg fluoreszceint is beöntöttek, de nem tudták észlelni az Abaligeti-barlangban,

A zsombolyt 1971» X. 3-án újra felkerestem. Ekkor a dolinában attól Q0° irányban
12 i«~re 1 x 3

ra-os E-D-i tájolású téglalap alakú 4 m mély bontási üreget, találtam. Az

üreg falait végig keresztrétegezett mészkő alkotja / <T = IO/IO0/. A K-i fal tektonikus
З5 0

csapé su kissé NY—i dőlésű. Az K-i oldalon az álfenék törmeléke mellett 40 cm szé

les repedés vezet a mélybe. A kitermelt anyag között 0,6 x 0,4 x 4 m-es fehér kaiéittüskét találtam. 3zabó Sándor 1972. V. 31-én arról tájékozhatott, hogy a kaiéit—tömbö
det 3-4 m mélységben találták és mintegy 10 m mélységig jutottak, de

omlás miatt fel

adták., Ekkor kezdték el a szomszédos Abaligeti-zsomboly beomlott aljának újra bontását.
Ott

■ plató alatti agyagban eltemetve több mázsás knlcittomb van, sőt találtak permi

.omokkö kavicsot / ф 5-10 cm/ és egy feszitővasat is eltemetve az omlásban.
Leereszkedve újra az Abaligeti-zsombolyba /l9?l. X,

3

./ látható a nemrég felújított

Munkák nyoma. Lépcsős depók vannak kialakítva a 4,5 ra mélyen lévő platóig. Itt uj ácsolattal házi ősitották a régi omladékot és további II m mélységig hajtották az aknát. Az
alján 0 0,6 m-es agyagos nedves üreg van. Fent a platónál az oldalüreget bedeponálták.
Itt a magasba futó kb. 4 m felszakadás felületén a légáramlásból eredő borsóköves—tűs—
Les képződmények figyelmet érdemelnek. Látható a mennyezeten néhány kis sztalaktit és
a faion oseppkőkéreg. Az agyagos oldalban apró csigák vannait. A muokhely alján bókák
láthatók.
Az

197

O. évi felvétel óta tehát Szabó Sándorok 5 m-t bontottak a korábbi omlásban.

Ttt kell arra is rámutatni, hogy Lakenbach Gyula az 1937. VITT. 13-22. időszakban a
»ТЙ naplójában egy mecseki kutatóturát ismertet, melynek során augusztus 15-l6-án Abaligefcen voltak barlangokban. A rajzvázlatok között van egy "Abaligeti zs.” feliratú
rajz, mely 12 m mély aknabarlangot ábrázol, aminek bejárati nyílásától NY-ÉNY felé tör
melék lejtő van és felette avenszerü felszakadás mogközeliti a felszínt. Ez a zsomboly
nem azonos általunk hasonló elnevezéssel ismertetettel. Azonosítása még nem sikerült.
Л ~TS napló 122. oldalán olvasható kézírás nem utal a barlangra, do említi a "Kétágú
vgy. oldaléiban lévő zsomboly ..."t-, melybe 1934-ben egy ló beleesett. Lohet, hogy en
nek a rajzát közli. Felderítéséről még nein mondtunk le.
Akácos-vi znyo.lőbarlang
Ли Лbnlige ti—barlangtól DNY-ra 440 га-re a dolinasor felső tagjának alján kis víz
gyűjtőről időszakos víznyelő bontását 1959-ben Szabó Sándor Goisz Mihállyal kezdte ,/ld.
publikáció; Beszámoló az MKBT 1975* első félévi tevékenységéről p. 39./- Sikerült az
■áron bejutni az Abaligeti-barlang 2, Ny-x oldalágába /Könyvtári-oldalág/. Ezzel a barrang természetes bejáratainak száma kettőre növekedett
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kutatása könnyebbé vált.Saj

nos még felmérése és leírása előtt 1970 tavaszán az akna beomlott. Kibontását a Mecse
ki Kérsztkuta1 0 Csoport 1976. február 25—én kezdte meg. Л Ml/V-től a munkához lakókocsit
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és bányafát kaptunk.
Az oldalág kutatását ezt megelőzően a Szabó Pál Zoltán Barlangkutató Csoport Sza
bó Sándor vezetésével végezte, mely csoport 1975-ben feloszlott, és tagságának nagy
része a MKCS-ben folytatta a kutató tevékenységet.
Az Akácos-nyelő ujrakibontására igen jelentős energiát fordítottunk. Mintegy 10 ■>
sáros, agyagos törmelék kitermelésével 1976. VII. 10-én újra megnyílt az ut az oldalág
felé. A végleges biztosítás /keretácsolat/ csak IX. 10-re készült el, bár addig is
többször felhasználtuk a bejáratot az oldalág bejárásához.
A nyelő feltérképezését 1978. VIII. 26-án kezdtük meg Előd Szaniszlóval, Szabó László segítségével, majd 1980 áprilisában már a mérési poligont az oldalágban a 9. pont
tól a 25. pontig vezettük. /Téglás Judit és Kövesd! János segítségével./ A mérés első
szakaszában 10 poligon vonallal jutottunk az első természetes homokkőben képződött ak
na aljára és innen a 11. sz. ponttól inditva jutottunk a 19. pontig a mérés második
szakaszában az oldalágig. Az 1982-es kutatási évben további méréseket végeztünk, de a
35. ponttól még 116 m-es szakasz folmérésével tudtuk volna összekötni poligonunkat a
2. oldalág alsó felmért szakaszával, annak utolsó 93- számú pontjával. /Ld. MKoS 1977»
évi jelentésében térkép a II. NY-i oldalágról M = l:k00, melyből "Beszámoló az MKBT
1977. évi tevékenységéről" iip. 1932. p. 208./ Munkánkat az Akácos-akna ácsolatának kor'
haclásából eredő omlás megakadályozta. A további biztonságos közlekedéshez betongyürüs
biztosítás kiópitését tartjuk szükségesnek.
Az
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5,85
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/5,64/
4,65
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5,0

7,91
3,8
3,79
3,347
3,75
5,85
2,19
2,56
0
0,82
О
2,6
0
4,37
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1,235
4,5
1,205
0,10
0,145
+ 0,066
0,2 62
0,116
1,07
0
3,95
0,17
4,67
0
5,64
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7.
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0,00
4,5
3,7
5,8
6,22
6,15
6,41
6,53
7,6
13,6
17,63
17,8
22,47
22,47
28,11
31,96
30,38
32,802
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Az áosolattal biztosított lejárati aknától К-re a dolina oldalában elhelyezett cövektől indítottuk a mérő pollgont, de az "0"-ként az attól 1,23 m-rel lejjebb levő ak
na kezdő peremét jelöltük ki. A kb. l x l m-es szelvényű akna négy sarkában álló 2 ni
es bányafa mögé elhelyezett keményfa deszkák tartják a tömedék anyagot. Lejjebb az om
lás meggátlására keretácsolat van. A 3* sz. pont ^,5 m—ben az E—i oldalon kiálló homok
kő párkány alatti rézsün van. Innen a K-i irányban lapos bejárati nyílás mellett irá
nyoztuk meg a
sz. pontot, melynek továbbviteléhez le kellett vetíteni 0,1—rel. A
miocén homokkő rétegzettsége a kuszoda kezdeténél mérhető. <f,= 130/5 • к bejárati rész
mindössze 30 cm magas és 1-2 m után kezd kissé bővülni, közben a teknőszerü vályúban
felgyűlt iszapos vizbe kell hanyatt előre hatolni. A mederben 20 cm mély az iszap. A
jobbra /D—re/ kanyarodó lapos csőszerű járatban a baloldali fal egy pontját jelöltük
ki 6. pontnak, majd a könyökszerü irányváltozásnál a 7« pontot, ami magasabb helyzetű
az előzőeknél. Itt az utóbbi két poligon oldal iránymérése a leolvasási nehézségek mi
att még ellenőrzést kiván. Tovább négykézlábra emelkedve elhagyhatjuk a "disznófürösztőt", melyből az átkuszók a magas küszöb felett egy-egy adag iszapot kiszorítanak és
ezzel a kuszodában a vizszint néhány cm-rel csökken. A homokkőben kialakult folyosó
szelvénye egyre bővül, majd felállva haladhatunk tovább a 9* sz. ponttol, melyet a bal
oldali homokkő kiszögelésen 75 cm magasan jelöltük ki. Alig 4 m—re innen kutszerü akná
hoz érünk. A folyosóban a homokkő rétegzettségének iránya változik / ( S ’ = 3°0/5°/ és az
aknában láthatóan ellenkező irányúvá válik.
Az akna függőleges letörése 6 m mélységű. A 10. sz. mérési pontot a folyosó végén
a vízfolyás medrében a szakadék előtt kialakult ovális lyuk középső részén jelöltük ki,
ami innen levetíthető. Az itt kialakult kőhidra erősítették a hágcsót. Lent kb. 5 m át
mérőjű az üreg«melynek alját leszakadt homokkotömbök borítják. A D—i részen a rézsűben
már mészkő van.
A homokkő aknából a D-i irányú lejtő folytatásában levezető üreg fölötti kiálló szik
lán a 12. sz. ponttól a poligont ogy újabb szikláéiig vezettük. A 13» sz. ponttól 30
cm—re a fal borsóköves, nagy diónyi gömbökkel díszített felület- Itt szürke mészkő és
a K-i oldalon dolomit is van. A dolomit szikla alatt kaloitlemez látható és mindkét
oldalon a párkányra lesodort homokkő-kavicsok találhatók vékony mangánkéreggel bevonva.
A 13. sz. pont nem szálban álló sziklaélen van. A l^í. sz. pont az akna falából kiálló
egyik sziklaél, ahonnan a következő pont lefüggőzve az aknát kettéosztó kőhidra esik.
Itt két tektonikus litoklázls irány figyelhető meg: 17° és 79° csapással. A mészkőfa—
lak mosottan karrodáltak / ( Г = 365/5°/- A tektonikus hasadókot vörös agyag tölti ki. Az
aknában terpesztóssel könnyen lejutunk a kőhidig. A szálban álló mészkő alkotta hidtól
K—re a nagyobb átmérőjű ikeraknába vizszintesen "lebegő pontot" képeztünk /15/а/, a—
melyről levetítettük a ló. sz. pontot az aknafenék fölött, 2,2 m—rel magasabban a fal
ból kiálló kőcsucs oldalára.
Itt az akna oldalát a lejáratként továbbvezető nyílással szemben nagyobb cseppkőkópdzőraény disziti* Az ikeraknát kettéosztó kőhid a fenék fölött kb. 6 m magasan végző
dik, igy attól lejjebb már az egységes akna átmérője 2,5 m.
Az akna csaknem szintes fenekén a D—i oldalon ferdén levezető nyiláson egy omladé—
kos medrü hasadékba csúszunk, ahol felállva DK—i irányban h m után elérjük a Könyvtárioldalág vizfolyásos medrét. A 19. sz. pont a meder K—i szélén a fal síkja. A mérés füg—
gőkompasz és fokiv használatával készült. A poligon összes hosszúsága 7^|83 m. Az ol
dalág a nyelő bejáratától 32,8 m mélységűnek adódott. A víznyelő nyitott üregeinek tér
fogatát 220 »’-re becsültük.
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