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II. rész. Napjaink katasztere 2005-ig

ÖSSZEFOGLALÁS

Az új barlangkataszteri lista bemutatása a 2005 évi Karsztfejlődés Konferencia X. kötetében olvasható 
előadás anyagát hivatott az addig ismert barlangok felsorolásával alátámasztani. A jelen munka az I. rész 
folytatásaként kétféle kataszteri szám feltüntetésével segít eligazodni a különböző kutatók által adott bar
langnevek sűrűjében. Szabó Pál Zoltán (1961) kataszterét követően a szerző által kezdeményezett folya
matos munka a kataszter 2005. januári állapotáról ad áttekintést Ez -  mint az alábbi területi felsorolásban 
részleteiben követhető -  394 darabszámot mutat, eltérően a Konferencián közölt számtól, a  felülvizsgá
lattal szűrt adatok miatt. Ebből 57 nem bejárható vagy megsemmisült barlang. E  tanulmány lektorának 
figyelemre méltó véleményét felhasználva igen jelentős rövidítéssel és kiegészítéssel átdolgozott szöveg 
kerülhetett ezúttal nyomdába a figyelmet érdemlő -  többnyire annotált -  irodalomjegyzékkel.

Itt mondok köszönetét Bolner Katalin lektornak, dr. Bukovinszky Annának és Lotz Tamásnak az önzet
len segítségükért.

Bevezetés

Az I. rész a 2008-ban megjelent Karszt és Barlang 2004-2005-ös számában található. Ez a „kez
deti barlang kataszter ”, melyben két térképen látható a Dél-Dunántúl területén lehatárolt karsztterüle
tek kataszteri számozása. Az ismertetett kronológia a szerző munkáját megelőző katasztereket tárgyalta, 
mégpedig főleg az 1952-61 közötti időszak során megismert barlangokról adott részletesebb áttekintést. 
Az 52 ’-as dátum  a Kevi László kéziratos munkáját felhasználó, Szabó Pál Zoltán által nyomtatva első 
esetben publikált kataszterre utal, de valójában a dolgozat képet ad Kadic 1768-1952 közötti kéziratában 
nyilvántartott barlangméretű üregek adatairól is.

Itt a 11. részben a korábban tárgyalt objektumokkal együtt (azokra is utalva: „Szerepel az 1. részben.” 
megjegyzéssel) a jelenlegi teljes ismeretanyag vázlatáról kívánunk leltárszerű felsorolást adni a temati
kus fejezetekben.

A jelen összeállítás alapja a szerző folyamatos kiegészítéssel készített Dél-Dunántúl karszt- és bar
lang-katasztere c. kéziratos munkája, melyből itt nem térünk ki a karszt-kataszterre, csak a barlangok 
felsorolása olvasható. Alább felsoroljuk a jelen munka alapját képező korábbi alapdokumentációinkat és 
katasztereinket részleteiben, mely az irodalomjegyzék szűk kritériumait annotációként meghaladja.

Rónaki László:
Terepfüzetek 1—13. (1965-2004) és a Kataszteri lapok -  munkajelentések -  iratrendezői I—II—III. (1965- 
2004) objektumonként A15 formátumban
[1.] .In: Lorberer Arpád-Rónaki László: A Villányi hegységi karszt vízföldtani és szpeleológiai viszonyai. 

Kézirat három kötet. p. 121 + 49 ábra + mellékletek, fotók. 1978. dec. (Az 1. rész [Kötet] Dr. Lorberer
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munkája: A Villányi-hegység és környékének hegységszerkezete, fejlődéstörténete és karsztvízföldtana 
Bp.1978. p. 69 + 56 ábra -  köztük az eredetileg 10 OOO-es léptékű térképek a III. rész [Kötet]-ben, 
melyek fotó kicsinyítéses példányai láthatók a mappába fűzött 1. rész [Kötet] szöveges anyagá
ban. A II. rész [Kötet] A Villányi-hegység és környékének szpeleológiai viszonyai. Barlangkataszter 
p.49 + 26 ábra. Műbőr mappában.) Kézirat. Készült a Központi Földtani Hivatal megbízásából.

[2.] R. L: A Mecsek hegységi karszt (Első rész három kötet 1979. szept. dec. I. Tettye, II. Kőlyuk, Mély
völgy, Melegmány III. Fotó dók.) (Második rész két kötet 1980 I. Mészégető, Toplica, II Vízfő) Kéz
iratos monográfia, p. 393 + 137 ábra + 1 8  térkép + 60 fotó. Műbőr mappákban. Kézirat. Készült a KFH 
megbízásából.

[3.] R. L: A Villányi-hegység karsztobjektumainak és vízmegjelenéseinek katasztere három kötet Pécs 
1982. márc. (I. p.36, 23 ábra, 3 tábl., 1 mell. 11. p. 85, 26 ábra. 111. fotó dók. Műbőr mappákban. Kéz
irat. Készült a Környezet és Természetvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Felügyelősége számára.

[4.] R. L: A Mecsek hegység karsztobjektumainak és vízmegjelenéseinek katasztere (négy kötet 1982-84) 
1.(1982. dec.) Tettye, Kőlyuk, Mélyvölgy, Melegmány. 11/a.Vízfö, Mészégető, Toplica, Paplika, Kispap- 
lika. IIA). Abaliget 111.(1984. aug.) Kiskőhegy, Nyárásvölgy, Hetvehely, Gorica. Kézirat, p.222 + 16 ábra 
+ 16 mell. Műbőr mappákban. Kézirat. Készült a Kömy. és Term. véd. Hiv. D-dunántúli Felügy. részére. 

[5.] Mecsek-Villányi-hegység. Barlangkataszteri törzslapok (2 oldalon) magyarázóval 1989.(Kartonozva 
Tettye 14 lap, Kőlyuk 28, Vízfő 69, Bános 4, Abaliget 18, Mészégető 13, Villány 31. Magyarázó p.25 
+10 old. tábl.+2 térkép) Készült a Déldunántúli Vízügyi Igazgatóság megbízásából. (R. L. munkája 
nyomán az összeállítás közreműködői: Kassai M .-Konrád Gy.-Kraft J-T örzsök  Á.)

[6.] A Villányi-hegység barlangjai 1978-1999. Barlang nyilvántartólapok (4 oldalas) 58 db. +33 rajz, 22 
térkép, 50 fotó, 10 irat és 2 publ. Másolata floppy-lemezen (a lényegtelen rovatok törlésével) 127 oldal 
Készült a KöH.TvH Barlangtani Oszt. számára Havasi Ildikó (DDNPI) társszerzővel.

[7.] R. L: A Dél-Dunántúl karszt- és barlang katasztere MKCs. Pécs Kézirat 1965-től folyamatos kiegé
szítéssel. Időközi adatközlések a csoport évi jelentéseiben találhatók.

A jelen munka nyomdába adása az I. rész után több év elteltével valósult meg, így a lektorálást követő 
átdolgozás során (2011. márc.) esetenként az objektumoknál és az irodalomjegyzékben szögletes zárójel
ben kiegészítő adatközléssel éltünk.

A barlangkataszterben ismertetjük a karsztos és a nem karsztosodé képződményekben keletkezett ter
mészetes, valamint egyes mesterséges üregeket (lakóüreg, pincelyuk, bánya maradvány bejárható emlékei). 
Utóbbiakat a kataszterünkben mint a barlangokhoz némileg hasonlóan járható földalatti tereket tartottuk 
fontosnak nyilvántartásba venni. Alább felsoroljuk az eddig megismert létező, vagy már megsemmisült (be
járati omlás, lebányászás, föllelhetetlen) különböző fajta barlangokat, (cseppköves barlang, aknabarlang- 
zsomboly, patakos barlang, mészkő- v. homokkőbarlang, víznyelők, kőfulkék) és mesterséges üregeket.

Némileg hasonló, de más formában szerkesztett felsorolást ismerhettünk meg területünket is érintően 
Kordos L. 1984-es könyv alakban megjelent munkájaként. (Ez nagyrészt a néhai Bertalan Károly MAFI 
geológusának hagyatékára épült, akinek az adatgyűjtésénél jelen szerző is tevékenyen részt vett.) Ez is 
a napjaink első kataszteréhez tartozik. Kordos a barlanglistán a Mecsekből 85-öt, míg a Villányi hegység
ből 41-et sorol fel. Részletes leírást is ad az Abaligeti-barlangról, a Mánfai-kőlyukról, a Tettyei-mésztufa- 
barlangról és az orfűi Vízfő-forrás barlangjáról. így alkalmanként az érintett objektumoknál röviden „K” 
jelzéssel utalunk a 307-309. oldalakon előforduló barlang-felsorolásokra. A szükségszerű hibajavításokat 
itt első esetben adjuk közre a tematikus összeállításunk „XVI. rész”-ében.

Az általunk folyamatos készítés alatt levő „Karszt- és barlangkataszter. A Mecsek hegység karszt-objek- 
tumainak és vízmegfigyeléseinek nyilvántartása” sok szempontból eltér a Barlangtani Osztály (BO) ’’közhi
teles” kataszterétől. Egyes objektumoknál feltüntetett „O-K” rövidítés értelmezését ld. a forrásmunkáknál. 
Jelentős barlangismertető jelent meg a területünket is érintően Székely (2003) könyvében. Itt kell még ernlí-
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A Dél-dunántúli kataszteri munka fél évszázadának áttekintése
összeállította Rónaki L. 2003.okt.
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2. ábra. 1945. után a Mecsekben működő barlangkutató csoportok tevékenységének időtartamai és az elkészült
kataszterek (Karsztfejlődés X. p. 366.)
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tenünk Ország (2004) publikációját a megbízásos munkaként összeállított kataszterezésének eredményeiről, 
ami Rónaki (2001) hivatkozás nélküli munkáján alapult. A 2001. 02. 23. dátummal átadott, 862 objektum
ként felsorolt adat (ebből 144 barlang) a térképmellékletekkel a 18 oldalon szereplő alábbi szövegrésszel 
zárul: „Tamai Tamás kérésére készült barlang elnevezési kigyűjtés, nem kataszter és nélkülem ilyen célra 

fe l  nem használhatód Ezzel szemben megbízásos munkaként ennek felhasználásával készítettek katasztert, 
melyhez a GPS mérésekhez helyszíni bejárásokkal további segítséget adtam. Mindezek után csoportjuk -  
a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület -  saját eredményeként publikálta az elkészült „közhiteles 
barlangkatasztert”. Erre reagálva tartottam előadást Szombathelyen a 2005-ös Karsztfejlődés Konferenci
án. Sajnos, a nyilvánvaló eltérések célszerű korrigálására történt kezdeményezésünk Pécsett és Budapesten 
a „hatóságoknál” nem talált megértésre, mint ahogy ennek hangot adva a dolgozatban is jeleztük.

Az általunk bevezetett és a BO-tól különböző -  de nálunk is jegyzett -  kataszteri számokat az objek
tumok. azonosíthatósága miatt az I. és II. részben egyaránt feltüntettük. Az 1972 óta működő Mecseki 
Karsztkutató Csoport (MKCs) mellett egyéb barlangkutató csoportok is végeztek feltáró munkát, mely 
csoportok részletes ismertetésétől eltekintve, azokat név szerint csak az ábráinkon szerepeltetjük. így az 
1. és 2. ábrán látható a kataszterezés időbeli kiteljesedése, a kataszterek elkészítése és a feltárást végző 
csoportok megnevezése.

A területek meghatározása és a kataszteri számozás

A „Dél-Dunántúl” meghatározás, a Magyarország barlangkataszteri felosztása (Kordos 1972) szerint, 
két nagy egységet fog át. Ezek: a 4100 kataszteri számmal a Villányi-hegység, a Mecsek hegység, valamint 
a Zselic és környéke, a 4200 számon pedig a Somogy-Tolnai dombság. Utóbbi terület barlangos vonatkozás
ban ugyan jelentéktelen, viszont a Dél-Dunántúl tartozékaként nem mellőzhető. Térképi ábrázolásuk egy-

A kis-táj kataszteri számozást lásd a források mellett 
(4121-4128) azok vízgyűjtő területeire vonatkoztatva. 
A fenti vízgyűjtőkön kívüli karsztos objektumok 4129 
számmal, a nem karsztos objektumok 4120 számmal 
vannak jelölve. _

(A szektorok számozása a koordinátában azojtngk a 
rámái számmal je lö lt kezdőponttól az irányát es a 
távolságát is jelöli.)

A kezdő pontok is  számuk* 
Tettyef. (4126)
Kőlyuk bg. (4125)
Vízfő f. (4124)
Abaligefl t>g (4121) 
Földtani határ 
Topográfiai határ 
Karszthídroláglai határ

Vázlat a Ny-mecseki karszt polár koordinátás kataszteri 
beosztásáról

S z e rk . R o n a k f  L á s z ló  1979

3. ábra. A Ny-mecseki nagy karsztforrások polár-koordinátás kataszteri beosztása Rónaki L. 1979.
(Id. Karsztfejlődés X. p. 369.)
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részt az 1. részben másrészt az interneten is fellelhető.
A barlangkataszteri felosztás határai nem mindenhol 
követik a MTA Földrajztudományi Kutatóintézet 
1990-es köteteiben rögzített „Magyarország kistá
jainak katasztere” munkában meghatározott lehatá
rolást, ami kritikai észrevételre vezethet, pl. a „Nyil
vántartás” 1 és VTI. tematikus fejezet részeknél.

A kataszterek számozási rendszerének bemu
tatása már az I. részben a 64. oldal alján olvasha
tó. Itt csak némi kiegészítéssel élünk. A számozás 
módja alapvetően eltérő a legterjedelmesebb feje
zetnél, mely a tematikus III. részben „A Ny-Me- 
cseki nagy karsztforrások vízgyűjtő területén meg
ismert barlangok” címet viseli. A polárkoordinátás 
kataszteri számozást a nyolc nagy mecseki karszt- 
forrás vízgyűjtő területein oly módon alkalmaztuk, 
hogy az Abaligeti-barlanggal együtt ábrázoltuk 
a Kispaplika-forrás vízgyűjtőjét, a Vízfőhöz csatol
tuk a Mészégető- és a Toplica-források vízgyűjtőit, 
valamint a Kőlyukhoz a Mélyvölgyi- és Melegmá- 
nyi-forrás területeit. E koordináta-rendszer képe 
a 3. ábrán szemlélhető. Erről és a „BO” jel értelmezéséről az előző cikk végén (p. 64.) csillagos lábjegy
zetekben adtunk tájékoztatást. (Részletesebben ld. Rónaki 2005.) Célja, hogy az adott karsztforrás víz
gyűjtő területének térképén az objektum sorszáma jó l körülhatárolt részen, az égtájnak és a távolságnak 
megfelelő kód-számok alatt megtalálható legyen, miközben a sorszámok eltérő időbeni bővülése ellenére 
egymáshoz közel, csupán két jeggyel szerepeljenek. A 4. ábra térképrészlet (Vízfő-forrás vízgyűjtő terü
lete, Karszt- és Barlang Kataszter Rónaki L. 1980-2003) a Vízfő 500 méteres körzetének nyilvántartott 
objektumairól, ahol a felderített számozatlan lyukak mellett a barlangokat ábrázoltuk. (Ezek a 305-ös 
szektorban: 01. Tátrai féle lyuk. A  405-ös szektorban: 01. Mamutos-lyuk, 02. Jószerencsét-aknabarlang, 
03. Korsós-zsomboly, 04. Szifon-barlang, Az 505-ös szektorban: 01. Tátrai bontás. A 605-ös szektorban 
pedig a karsztkataszterben 01. alatt nyilvántartott Pécsi barlangkutatók forrása és az EOV koordináta háló 
Y= 582, X= 89 látható. Utóbbi a leírásokban 4124.605.01-ként szerepel.)

Mivel a kataszteri számozás fent ismertetett két variációja van használatban, ezért a jelen munka alap
ját képező „Dél-Dunántúl karszt- és barlangkatasztere” c. 2005-ös összeállításban a saját számozást kö
vetően a másikat a „BO” jel után tüntettük föl, mint a Barlangtani Osztály által nyilvántartott kataszteri 
számokat. Utóbbi a Mecsekre általánosan utaló 4120 kát. sz. után adja az objektum sorszámát. Fontos te
hát a fenti jellel történő elkülönítés, főleg a „II. Nyugat-Mecsek nem karsztos és mesterséges üregei” című 
fejezet kataszteri számozásánál, mert e fejezet kataszterünkben hasonlóan a 4120 számcsoporttal kezd, 
és a sorszámokkal végződik. A két helyen lévő nyilvántartás kataszteri számait összehasonlítva azok jól 
ellenőrizhetők és egyértelműen visszakereshetők. Hasonló eltérésre kell még felhívni a figyelmet a Bar
langtani Osztálynál a Villányi-hegységre általánosan utaló 4150-es kataszteri számra, mely az MKCs-nál 
a Mecsekhez hasonlóan kis tájegységekre is lebontva tagolódik, és így ott a 4150 csak a mesterséges 
objektumok (bauxitbánya) nyilvántartási sorszámaival szerepel.

Az alfabetikus (használt vagy használatra javasolt) barlangnév után -  mint az 1. részben is -  szere
pel az általunk bevezetett kataszteri szám, illetve a Barlangtani (Intézet) Osztály által használt szám is 
„BO” megkülönböztetéssel. Majd a feltüntetett jellemző „hossz / mélység” mint nyilvántartott adat olvas
ható. (A feltárás során folyamatosan bekövetkező változások és a különböző forrásmunkákban eltérően
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4. ábra. Részlet a tízezres barlangkataszteri térképből. 
Szerk. : Rónaki L.
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megadott méretek miatt csak tájékoztatóként lehet figyelembe venni. Szögletes zárójel között esetenként 
a legújabb adatra is kitértünk.) Ezeket esetlegesen még követi néhány fontosnak vélt kiegészítés.

A  barlangkataszter ismertetése az alábbi részfejezetekre osztott tematikus és területi felosztásban ké
szült: Ezeken feltüntettük a felsorolt barlangok számát is.

A 2005 januárban nyilvántartott barlangok listája és darabszáma, ezek ismertetése az alábbi táj
egységek, a genetika és a vízgyűjtők szerinti részletezésben

I. (4110) Gorica-Hetvehely (Zselic) környékén ismert barlangok és mesterséges objektumok (bejárható vagy megsem
misült stb.). Az objektumok száma: 11 db. (Ebből 2 megsemmisült.)

II. (4120) Nyugati-Mecsek nem karsztos és mesterséges üregeinek száma 20 db. (Ebből 1 megsemmisült.)
Ili. A Nyugat-Mecseki nagy karsztforrások vízgyűjtő területén megismert barlangok (a kistájakra utaló kataszteri szá

mokkal.), mint (4121) Abaligeti-barlang, (4122) Kispaplika-forrásbarlang, (4123) Mészégető-források-barlangja, 
(4124) Vízfö-forrásbarlang, (4125) Kőlyuk, (4126) Tettye-forrásbarlang, (4127) Mélyvölgyi-forrásbarlang,(4128) 
Melegmányi-forrásbarlang. Összesen 249 db. (25 megsemmisült.)

IV. (4129) A 8 nagy karsztforrás vízgyűjtőjén kívüli Nyugat-Mecseki barlangok. Számuk 23.
V. (4331) A Keleti-Mecsek nem karsztos és mesterséges eredetű üregei. Számuk 5.
VI. (4131) A Keleti-Mecsek karsztbarlangjai. Számuk 2 db.
VII. (4140) A Dráva-völgy (és Zselic) környéke. Nincs barlang vagy felszíni karszt objektum.
VIII. (4150) A Villányi-hegység karbonátos kőzeteiben lévő mesterséges létesítmények. (A szársomlyói bauxitbánya 

maradványai: tárók, gurítók, vágatok) Ezek száma 24 db.
IX. (4151) A Villány környéki barlangok (A Villányi-hg. K-i része: Harsány-hegy, vagy más néven Szársomlyó, a vil

lányi Templom-hegy és a Somssich-hegy) Ezek darabszáma 20. (Megsemmisült 9.)
X. (4152) A Tenkes-hegy környékének barlangjai. (A Villányi-hg. Ny-i része: Csamóta, Tenkes, Máriagyüd). Számuk 

4 db.
XI. (4153) A Beremendi-rög barlangjai. Számuk 29 db.(Megsemmisült 20.)
XII. (4154) A siklósi barlangok. Számuk 4 db.
XIII. (4155) Villánykövesd-Palkonya környéke. (A Villányi-hg. É-i előtere.) Itt még nincs bejegyzett ismert üreg.
XIV. (4160) Mohács környék (Geresdi dombság) üregei. Számuk 2 db.
XV. (4200) A Somogy-Tolnai dombság kataszteri egység objektumai 1 db. a Kaposgyarmati-barlang névvel publikált, 

de nem barlang méretű objektum.
XVI. Barlangmaradványok és azonosítatlan vagy téves megjelölésű objektumok, esetlegesen feltáruló barlangok. 

Megjegyzések Szabó P.Z.1961 évi és Kordos L.1984 es kataszteri listájához.

A BARLANGKATASZTERI LISTA

I. Gorica-Hetvehely környékén ismert barlangok és mesterséges objektumok

Goricavölgyi-zsomboly, Rákvölgyi-zsomboly (4110.09) 13/9 Vértes (1952) Kordos (1984). Szerepel az I. részben.
Hetvehelyi kőbánya zsombolya (4110.10) 6 / 6 A DELKO bányaudvar művelés alatt álló D-i fal É-i részén találtam (R. 

L. Terepfüzet 1970 VI. 8.) Azóta lebányászták.
Megyefai-zsomboly (4110.08) Az I. részben szerepel. Kadic (1952) Azóta a bányaműveléssel megsemmisült. A már 

felhagyott Bükkösd-megyefai kőfejtő későbbi bejárásairól (R. L. Terepfüzet 1980 és 1984 Vili. 30.) készült leírás 
vörös agyag kitöltésű üregek, tektonikus hasadékok, cseppköves és borsóköves falfelületek létét rögzítette.

Tatárlyukak.* Kárpáti G. (1958) nyomán Kishajmáson történt 2003 okt. 19-i MKCs feltárás alapján rövidített felsoro
lásban áttekinthetők. (Akkor történt kataszteri számozás a területtel szomszédosán téves volt 4120-19 tői 4120-28-ig, 
ami helyesbítésként alább átszámozva szerepel.)
A „Tatárlyukak” felsorolása:

Kálvária É-i barlangja (4110.15) 5 / 0 m 
Kálvária D-i barlang-fülke (4110.16) 4 / 0  
Kálvária D-i barlangocska (4110.18) 2 / 0 
Kálvária D-i lakóüreg (4110.19) 4,7 / 0,6 
Kálvária D-i Út alatti barlang (4110.20) 4,7 / 0 
Kecske-háti 1. pince (4110.21) 7 ,9 /0 .
Kecske-háti 2. pince (4110.22) 5,4 / 0
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Rokonyiga nagy kőfülke (4110.23) 7,2 / 0
* Ábrák és fotók a MKCs 2003 Évi Jelentésben, valamint az interneten Eszterhás I.-Szentes (2004) elérhetőség 

a „Forrásmunkák”alatt.

//. Nyugati-Mécsek nem karsztos és mesterséges üregei

Abaliget kiskőhegyi barlangocska (4120-08 BO 4120-11) 6 / 0 m, (MKCs 1981 Évi Jelentésben rajzok A kát. sz. ott 
tévesen 4520, de a leírásoknál helyes. Öt fotómellékleten szerepelnek.)

Abaliget kiskőhegyi barlangrom (4120-09 BO 4120-12) 23 m hosszú árokszerű (mesterséges ?) alakzat Ny-i végén 
egy kőfülke van. A D-i függőleges fala alatt (a 18. m-nél) 1,5 m széles, 5 m hosszú barlangüreg található. A két 
üreg bejárható térfogata kb. 12 m3

Abaliget kiskőhegyi Rókalyuk-barlang (4120-06 BO-4120-9) 3/Om
Abaliget kiskőhegyi Sziklafülke (4120-07 BO 4120-10) 1 /0 m 1 x 0.3 m-es üreg.
Jakabhegyi I. kőfülke -Ny-i, Jakab-hegyí l.sz. kőfülke, Jakabhegyi mesterséges barlang. (4120-03 BO 4120-178) 

2 ,1/O m K
Jakabhegyi II. kőfülke - K-i, Jakab-hegyi 2.sz. kőfülke (4120-04 BO 4120-177) 5,3 / 0 m K.
Jakabhegyi Remete-barlang, Remete-barlang, Zsongorkő alatti barlang (4120-14 BO 4120-171) 10,6 / 0 m Jámbor 

(1965). K.
Jakabhegyi Horhosparti-barlang (4120-15 BO 4120-176) 5,4 / 0 m Eszterhás (1998)
Jakabhegyi Forrás-kőfülke (4120-16 BO 4120-175) 4,6 / 0 m. Eszterhás (1998)
Jakabhegyi három barlangocska. Ezek:

„A” ü reg (4120-17/a BO 4120-172) 2 / 0 m 
„B” üreg (4120-17/b BO 4120-173) 2,8 / 0 m 
„C” üreg (4120-17/c BO 4120-174) 3 m / 0 m

Kantavári sziklaüreg (4120-13) ? / 34. Irodalmi adatok 1930-tól ismertek, melyek alapján Kadic leirása szerint 1929 
után történt feltárással 34 m hosszban járhatóvá vált. A jelenlegi eltömött (1979) állapotáról készült térképvázlat 
van a hivatkozott kataszterben. Rónaki 8. terepfüzetében 1978-as információ olvasható. K. Szerepel az I. részben.

Kővágószöllősi* táró-maradvány, Kővágószöllősi*-táró, Böckh János-táró (4120-02) 12/0  Rónaki (1963)
* a helyesírás változtatás előtti helynév kiírás.

Magyaregregyi pirittáró, Aranybánya , (4120-18) 48,5 / 0
MEGJEGYZÉS: Amecseki aranykutatásra és termelésre vonatkozó írásos emlékek már 1464-től ismeretesek. Meg
említhető, hogy 1927-ben az óbányai Winterberg Ny-i oldalában 30 m hosszú tárót hajtottak, melynek pirittelér- 
jéből nyertek aranyat. Az utóbbi táró bejárata beomlott. Helye általam ismeretlen.

Tcttyei barlang-üreg. Barlangüreg márgában (4120-11) 2 /3 m Garázs építéskor elfalazták.
Tettyei m árga-barlang (4120-10) 7,5 /5 K.
Tettyei mésztufabarlang, Tettye barlangja, Tettye-barlang, Rhé Gyuri-barlang, Gyuri úti mésztufabarlang, Tettyei- 

pincebarlang (4120-01 BO 4120-170) 218 / 6,3 K. Szerepel azl. részben. Az első átfogó publikáció Rónaki (1976). 
[243,8 / 6,2 Havasi 2007 Az új vágattal 251/6 R.L.] Nyerges A. 2004. Szabó 1961 anyagában megnevezés nélkül 
szerepel mint „A Gyuri út elején, a K-i oldalon, óholocén mésztufában 133 m hosszú, többször megtört irányú, 
tágas folyosó halad (Tel)”. (Figyelem! Pincebarlang névvel jelölt objektum van még a Tettye-forrás vízgyűjtőjén, 
lásd „ül” alatt!)
[Az árvízi túlfolyó alagút nyílása mellett a barlang alatt újabb Tufa barlang tárult fel a környezet rendezése során 
2009-ben. Ld: DDNPI.j

111. A Nyugat-Mecseki nagy karsztforrások vízgyűjtő területén megismert barlangok

Kataszterünkben a forrás vízgyűjtő területre utaló számozás az alábbi: 4121 Abaliget, 4122 Kispaplika, 
4123 Mészégető, 4124 Vízfő, 4125 Kőlyuk, 4126 Tettye, 4127 Mélyvölgy, 4128 Melegmány.

Mivel a polár koordináta rendszerek egyszerűsítésével Abaligethez a Kispaplika, Vízfőhöz a Mész
égető, míg a Kőlyukhoz a Mélyvölgy és a Melegmány kapcsolódik, ezért utóbbiak számcsoportjának 
utolsó tagját idézzük törtjeinél. ( Pl. a Bolond-lyuk-nyelő 4124.720.3/1 száma a Vízfőtől bejelölt 720-as 
szektort és a Mészégetőhöz tartozásra utalunk a „3” -as számjeggyel a számlálóban, majd a 01-es sor
számmal szerepel -  a „0” elhagyása mellett -  zárjuk a szám-csoportot. Ugyanakkor ezen objektum még 
az országos nyilván-tartásban általunk itt az „BO” jellel megkülönböztetett 4120-40 számot viseli.) Mivel 
a Kispaplika vízgyűjtő területének határa még nem egyértelmű, ezért itt az előbbiek mellőzésével csak
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az Abaligeti-barlangtól felvett polár rendszerben történt a sorszámozás.) E területen számos barlang eseté
ben elhagytuk a szöveges ismertetést, csupán a H/M szám adatait adjuk a kataszteri azonosítót követően.

Abaligeti-barlang -  Pap-lyuka, Abaligeti-forrásbarlang, Abaligeti-cseppkőbarlang, Nagy Paplika, Paplika, Paplyuk, 
Pfaffenhöhle, Pfaffenlich nevekkel is előfordult. (4121.000.00 BO.4120-1) 1750 / 7 1500 / 5,5) [>1750/48,7 Ter- 
mészetvédelem.hu 2007] K Az I. részben is szerepel.
(Az Abaligeti-karszt 1:5000-es rétegvonalas térképén Abaligettől Száraz-tóig, illetve Kispaplika-forrástól és attól 
D-re a kutatási terület a barlang-nyomvonalakkal Abaligeti-bg, Akácos, Törökpince-szemlélhető. Ld MKCs 1982 
ÉJ.) A barlang rekonstrukciós munkákat követően a kivitelezők újabb részletes térképet készítettek 2001-től két 
rész-letben.[Ld. I. r-ben] Török-pince-víznyelőbarlang, Török-pince, Abaligeti víznyelőbarlang. (4121.710.01 
BO.4120-13) 109/7 Szerepel az I. részben. Külön kát. számot kapott, de az Abaligeti-barlanghoz tartozik, hason
lóan mint az Akácos-víznyelő (4121.705.01) 71,1 / 32,8 Az Abaligeti-barlang Ny-i 2. sz. mellékágába csatlakozó, 
-  végig bejárható -  csak időszakosan aktív rányelője.

Abaligeti-zsomboly. (4121.610.01 BO 4120-20) 15 m mélynek tartja nyilván a BO. Szatmári-Szávai-Vass 1958-as 
feltáró munkájukat 16 m mélyen történt omlás miatt felhagyták Újabb kutatást kezdett Rónaki 1969-ben. (Leírás 
és térkép MKCs 1982 ÉJ.)

Abaligeti-zsomboly melletti bontás. (4120.01/a)12/12 Szabó Sándorék (Szabó Pál Zoltán Barlangkutató Cs.) 1972- 
ben a kalcitos litoklázist dolomitban bontották.

Achilles-víznyelőbarlang. (4121.615.02 BO.4120-90) 100/47 (129/47 )Az 1964-ben Rónaki állal talált lyuk meg
bontása után A sikeres 14. sz. víznyomjelzést követően a BIH barlangkutatói közismert eredményekre jutottak. 
Bejárat lezárva.

Achilles lejtakna és barlang. (4124.615.02/a) 82 / 35,4 Az Achilles-víznyelőbarlang feltárt talpa alá a MÉV. III. sz. 
Bá-nyaüzeme 1975-ben lejtaknát mélyített. Ennek 60. fm-ében elért hasadék bontását éveken át Vass B. vezeté
sével a BIH barlangászai folytatták, miközben a kitermelt tömedék helyét a nagy csapadékok beömlő vize rendre 
eltömte. Végül a kézimunkával elért 20 m hosszú barlangi hasadékban a munkát felhagyták, ami később nagyrészt 
beiszapolódott.

Agancsos-zsomboly, Lóri-barlang. (4124.315.09 BO.4120-102) 35 ./ 16, Az MKCs 1965-től indított 25 m hosszban, 
16 m mélységet elért munkáját 2002-ben a Pro Natura folytatta az általuk átkeresztelt néven. (Ld Évi jelentésük)

Akvárium-víznyelőbarlang. (4124.520.24 B0,4120-127).20 / 9 Földtani érdekessége miatt további kutatást igényei. 
A kőzet ugyanis vitatottan ladini vagy miocén korú.

Alig zsomboly. (4125.720.02) A 2 m mély száda 1500-os csapású litoklázis mentén 5=160/15 helyzetű dolomitban 
alakult ki.

Almássy-zsomboly. (4125.625.7/6. ..BO.4120-163) 2,3 / 2,3 A szegedi barlangkutatók által 2000-ben térképezett ob
jektum, Ország J . Ld: O-K

Asztallap-zsomboly. Tuskós-zs. (4121.505.03...BO.4120-18) 9 / 9  Ld. MKCs 1984 ÉJ. Ezt (Ország J. Katasztere 
továbbiakban ”0-K”) átkeresztelte.

Bagoly-zsomboly. (4125.715.02 BO.4120-150) K. 6,5 / 6 (8 / 7) MKCs általi feltárás 1969-ben.
Barátok-barlangja. (4124.730.04 BO.4120-50) 31 /26 Pro Natura kutatói 1992-ben tárták föl.
Békás-zsomboly. (4124.515.08 BO.4120-117) 23 / 13 MKCs 1978.
Birkás-zsomboly. (4124.820.3/1 BO.4120-43) K. 4 / 3,2 Rónaki 1968.
Bodó-hegyi-barlang. (4124.735.06 BO.4120-52) 15 / 8 A Pro Natura csop. 1990-ben kezdte feltárását. Ld: PNBC’s. 

É.J: 1992
Bodó-hegyi-zsomboly. (4124.730.12 BO.4120-58) 3,3 / 3,3 O-K által 2000-ben térképezett objektum.
Bolond-Iyuk-nyelő. (4124.720.3/1 BO 4120-40) Az 5 m átmérőjű, 8 m mély nyelőtölcsér alsó részén 3 m hosszan 

szintesen járható üreg képződött az időszakos víznyelés folytán.
Bontott-zsomboly. (4125.620.7/1 BO.4120-162). 8/5,5 K. Rónaki 1969-es dokumentáció.
B.R.B.5-ÖS zsomboly, Fejbeverős-zs.(4124.620.09 BO.4124.620.09) 60/34 .MKCs kutatói (Bodrog-Raus-Előd) 

1977-ben 3,5 m mélyen lejtős üregbe jutottak, majd a JATE BCs átkeresztelve tovább bontotta.
Borostyán-barlang. (4121.415.02 BO.4120-34) O-K által 2000-ben dokumentált objektum.
Borsóköves-zsomboly. (4125.725.02 BO.4120-196) 18/18 Zalán B. által 1983-ban tektonika mentén kibontott barlang.
Borz-nyelő, Borzas-ny. (4124.615.06 BO.4120-213) 9 /9  MKCs 2003, majd PN.KBE.2003 ÉJ.
Bot-lyuk. (4124.625.11...BO.4120-67) O.K által bemért objektum.
Bujdosó-barlang. (4124.510.01 BO.4120-108) 2,5 / 2,5 O-K által 2000-ben térképezett objektum.
Büdöskút-forrás barlangja, Büdöskúti-forrásbarlang. (4124.425.01 BO.4120-136) 18 / 14 [Rónaki (2009)] K.
Büdöskúti kis-zsomboly, Musztafa-zsomboly. (4124.425.04 BO.4120-192) 5 /5
Büdöskúti-víznyelőbarlang, Büdöskuti-víznyelő. (4124.420.03 BO.4120-134) K. 22 / 8
Büdöskúti-zsomboly. (4124.425.02 BO.4120-133) K. 40 / 20,5. Szerepel az I. részben.
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Cigányföldi-zsomboly. (4124.410.02 BO.4120-107) 5/4,6
Cigány-hegyi-aknabarlang. C/3 (4124.315.03 BO.4120-101) K. 6,3 / 5,5 Szerepel az 1. részben.
Cigány-hegyi-nyelő. (4124.310.02 BO.4120-98) 12 / 9.
Cigányhegyi sziklaüreg. C/l (4124.310.03) K. 3 / 4 Szerepel az I. részben. Vértes és Kevi említi. Szabó(1961) „Cl”- 

el jelölte. Ország által sikertelen volt a beazonosítása.
Cigányhegyi-zsomboly. Ráuberloch, Raberloch, Reberloch, Rablólyuk, Zsivány-barlang C/2 (4124.310.01 BO 4120- 

99) K. 15/9 Szerepel az I. részben.
Csengő-zsomboly. (4124.625.08 BO.4120-79) 33 / 16,7
Csemetés-zsomboly. (4121.520.03) 15 Elaggott-részben beomlott -  víznyelő dolomitban van. Rónaki által ’82. okt. 

25-én bejárt álfenékről a függő még 11,5 m-ig leengedhető volt.
Cseppköves-zsomboly. (4124.620.06 BO.4120-85) 30 / 20,5
Csiga-lyuk, Csigalyuk, Csiga-zsomboly (4121.510.02 BO.4120-19) 20 / 12-20 (Elnevezés a megtalálójának -  Zsilic 

G. -  becenevéről)
Csillag-zsomboly. (4125.725.03 BO.4120-194) .../ 8
Csilla-zsomboly. (4124.515.12 BO.4120-119) 13,4 / U K  (Elnevezése megtalálójáról, Bodrog J. leányáról)
Csodabogyós-barlang (4124.730.11 BO.4120-56) 2,2 / 2,2 O-K által 2000-ben térképezett objektum.
Csontos-zsomboly. (4124.610,01 BO.4120-94) K27 / 20 A felső 10 m-ben mamut csontokat tanulmányozhatott 1977- 

ben Kordos L.
Csőlyuk-zsomboly. (4124.415.03 BO.4120-106) 14 / 13,8
Dagonyás-barlang. (4124.730.05 BO.4120-49) 6,6 / 6,
Darázskúti-zsomboly. (4125.625.7/2 BO.4120-164) K. Mészkőben 320°-os csapású litoklázis keskeny hasadékában 

1969-ben 3 m mélységig jutottak le. A K-i irányú szűk folytatásba ledobott kő 3 másodpercig csapódva hallható.
Délifény akna. (4124.510.01) A MKCS 1984 ÉJ.-ben híradás a Zalán B. által feltárt 8 m mély objektumról.
Délinapiény-zsomboly. (4124.520.32 BO.4120-122) 7 /7
Denevéres-zsomboly. (4124.520.17 BO.4120-185) K  9 / 7 Az MKCs kutatói 1977-ben tárták fel. Összes térfogata 

15 m3-re tehető.
Dongó-nyelő, Cholnoki-dongó-nyelő. (4124.520.25) 8/4 Kevi-Vass régi bontása. Szerepel az 1. részben. Bejárata el

tűnt. Pontos helyét Vass B. nem tudta meghatározni.
Duó-zsomboly, Duó-barlang. (4124.415.04 BO.4120-104) 74,9 / 30,8 Zalán az élettársával találta és tárta föl, majd 

a DDNPI által lezáratták.
Dübörgő-barlang. (4124.515.15 BO.4120-109) 43,5 / 36,7 Csaknem tragédiával végződött a feltáráskor a Mecsekben 

első esetben észlelt szén-dioxid.(Zalán B.-Kiss P.)
Dzsungel-nyelő (4125.730.01 BO.4120-142) 5 / 5 és környezete e számon jelölten dokumentálva van a karsztkatasz- 

terben.
ENVICOM-1. nyelő. (4126.955.06 BO.4120-205) 6,5 / 6,5 A közeli „Dolina fenekén Pikkely inaktív víznyelőnek 

nevezett lyuk (4126.945.01)” 1965-ös 12. sz. sikeres víznyomjelzésének megismétlését (41. sz.) célzó MKCs fel
tárás során 2001-ben 6,5 m mélyen kibontott inaktív víznyelő járatában a dolomit és mészkő sziklák között álló 
cseppkőre találtak. A fenék szűkületében huzat volt észlelhető. Az ENVICOM vizsgálati programjában itt is sikeres 
víznyomjelzésre került sor. (Ld. Évi Jelentés.)
Megjegyzendő, hogy még két helyen volt mesterséges feltárás hasonló céllal inaktív nyelőkben a Tettye-forrás 
víz-gyűjtőjén, de ezek az ugyancsak ENVICOM -2 és -3. számmal nyilvántartott (Mecseki kemping, Állatkert) 
1-2 m mély -  barlangnak nem minősülő -  objektumok a szálkő elérését követő nyomjelzés után betemetéssel 
megsemmisüllek.

Esegy-zsomboly, S-l-zsomboly, Névtelen-zs. I. (4124.620.08 BO.4120-86) 18 /. 10 Előd Szaniszló 1976-ban talált, 
majd feltárt barlang.

Északi lénia-zsombolya. (4125.715.04) 5 m mély ’79-ben bejárata elzáródott.
Fejbeverős-zsomboly, BRB-5, (névtelen). (4124.620.09 BO.4120-84) 60 / 34 MKCs 1977 ÉJ., majd ’86-ban Zalán 

Béla a fejére esett kő emlékére átkeresztelve tovább bontotta. Ld. térképe PNBCs. ÉJ. 1996.
Félötös-barlang. (4124.730.10 BO.4120-55) 25 / 18 A BIH BCs. ’80-as évekbeli feltárása. Térképét Ld: PNBCs. 

ÉJ. 1995.
Festett nyelő-barlang, Dolina fenekén megnyílt lyuk sikeres vízfestéssel. (4126.945.01) 2,5 / 2,5. A barlang feltöltődött.
Fogadás-zsomboly. (4125.625.7/3) 25 / 25 A Mátéfi testvérek 1968-as bontását a MKCs 2001-ben folytatta, de omlás- 

veszély miatt a kutatást felhagytuk, annak ellenére, hogy a fenék sziklái között huzatot észleltünk..
Füstös-zsomboly. (4124.520.13 BO.4120-128) 4 / 3 Az MKCs 1972-ben feltárta. Fenék hasadékban a függő még 

13 m-ig ereszthető volt.
Gilisztás-víznyelőbarlang, Szuadó-völgyi 2. nyelőbarlang, Gilisztás-nyelő. (4124.630.05 BO 4120-70) 30 / 18 A BIH 

csoport által korábban vizsgált nyelőt a „2. sz.”-mal a szegediek feltárták.
Gomba-zsomboly. (4124.625.12 BO.4120-72) 17 / 12,1 O-K által 2000-ben térképezett objektum.
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Gubacsos-víznyelőbarlang, Gubacsos-víznyelő. (4124.715.3/1 BO.4120-47) 60 / 8 Szerepel az I. részben. Kezdeti fel
tárása Kevi L. által elvégzett víznyomjelzéssel. Bejárható állapotba került Zalán munkájával, majd a DDNPI. lezárta. 

Gyökeres nyelőlyuk, Névtelen nyelőlyuk. (4124.520.18) 7 / 6LD ’80-as Kataszterben.
Hágcsós-zsomboly, Tanköteles-zs. (4124.620.05 BO 4120-83) 19/14, 21 / 13 A ’60-as években téli felvétel során 

a MKCs kutatói által talált nyílás felderítésére 1970-ben került sor. Rónaki 13 m-ig dokumentálta. A Pro Natura 
általi továbbkutatás során átkeresztelték.

Hajtűkanyar-lyuk. (4124.515.06 BO.4120-120) 2,1 / 2 A szűk nyílása mészkőben van. Nem tartottuk bontásra érde
mesnek.

Hannibál-nyelő. (4121.510.05 BO.4120-21) O-K által 2000-ben dokumentált objektum.
Határ-zsomboly. (4124.725.3/2 BO.4120-36) 5 / 3
Hátas-víznyelőbarlang. (4124.420.07 BO.4120-132) 7 / 11 Az MKCs 1997-ben kezdte bontani.
Hatos-nyelő. (4124.615.01 BO.4120-91) 12 /12 Jelenlegfeliszapolódva megsemmisült.
Henrik -  barlang. (4124.625,10...BO.4120-66) 15,5/15 A szegediek által talált és térképezett barlang.
Héttörzsűfa-zsombolya. (4125.610.03 BO.4120-153) 5,5 / 4,2
Hetvenhetes-zsomboly. (4124.525.06 BO.4120-139) 7 /7
Heuréka-bontás. (4124.630.07 BO.4120-60) 2.5 / 2,5
Hidas-zsomboly. (4125.615.01 BO.4120-151) .18 / 14
Horgász-barlang. (4124.520.22 BO.4120-125) 11 /11
Hosszúcseri-zsomboly. (4125.905.01 BO.4120-157) 40 / 32. Szerepel az I. részben. (Megjegyzés: Korábban tévesen 

az 1936-os „Repesz-zsomboly”-lyal azonosnak véltük.)
Húsvéti-zsomboly. (4125.720.06 BO.4120-201)
Huzatos-zsomboly. ( 4124.620.12 ) 26 m mély.
Jámbor-lyuk (4121.515.01 BO.4120-28) 2 /2 Jámbor Áron 1960-ban találta, majd Rónaki által történt bontás során 

a talpi hasadékba engedett függő 12 métert jelzett.
Jószerencsét-aknabarlang, Koch-zsomboly. (4124.405.02 BO.4120-97) 65 / 54 A MKCs térképezte és a korábbi 

48 méter mélységről Rónakinak sikerült továbbjutni. Szerepel az 1. részben. A szegediek továbbkutatáshoz a szű
kületet kibontották, de nem jutottak lejjebb.

József-lyuk. (4124.515.05 BO.4120-114) 26,8 /19 Kezdeti 1949-es megbontása a Lendület kutatócsoporthoz köthető. 
(Az I részben ez nem szerepel.) MKCS 1976-os feltárása Radon mérésekkel és zoológiái kutatásokkal egészült ki. 
Ld '80-as kataszter.

Kaszálói-barlang. (4124.625.15 BO.4120-76) 2,3 / 1,8 O-K által 2000-ben térképezett objektum.
Kétágú völgyi-zsomboly, Kétágú réti zsomboly, Kétágú völgy, oldalában lévő zsomboly, Nyáras völgyi inaktív nyelő, 

Inaktív-víznyelő, Abaligeti inaktív-nyelő. (4121.520.02 BO. 4120-32) K. ,?./5 Szerepel az I. részben. 
Kétlyukú-zsomboly. (4125.725.01 BO.4120-195) Egymástól 6 m távolságban azonos litoklázis mentén kialakult szűk 

nyílásoknak az 1983-ban Zalánnal történi bontásakor a függőt 9 m-ig ereszthettük.
Kétlyuk-zsomboly. (4124.625.16 BO.4120-74 ) 20,4 / 20,4
Kilométerköves-nyelő, Szárazkúti II. víznyelő. (4124.520.04 BO.4120-187) ? / 6 Szerepel az I. részben.
Kis Fáni-nyelő. (4124.520.23 BO.4120-113) 4,5 /4,5
Kiss-barlang, Kis lyuk-zs. Névtelen kis barlang-lyuk. (4124.315.05 BO.4120-204) 6/5,
Kis-lyuk-barlang. A PNKBE.2003 ÉJ.-ben.
Kis-kőfülke. (4125.505.01) Leírása, rajza és fotója a’79-es kataszterben található. Feltehetően elaggott forrásmaradvány. 
Kis-zsomboly. (4125.610.02 BO.4120-154) K 6 / 3
Kispaplika, Kispaplika-forrásbarlang, Abaligeti kisebb forrásbarlang. (4122.000.00 v. ld. feljebb! helyesen: 

4121.305.01 BO.4120-22) K. 40 / 8 Vízalatti barlang. Évekig törpevízműként működött a forrásfoglalást követően. 
Szerepel az I. részben.

Kispaplika-zsomboly. (4121.305.02 BO.4120-183) A BETE naplóban Abaligeti-zs.-ként, vázlatrajzzal, 12 m mély
ségűként szerepel. Miskovszky (1907) feltehetően e szűk, 25 m-ig bejárt zsombolyról ír. Sok keresés után 1968-ban 
találtuk meg a lejtőtörmelék alatti korhadó rönkökkel fedett 3,5 m mély üreget. Az I. részben sajnos nem szerepel. 

Klári-lyuk. (4124.515.10 BO.4120-116) K 6 /15 
Korall-zsomboly. (4125.715.01 BO.4120-149) K 23 /22 
Korsós-zsomboly (4124.405.03 BO.4120-96) / 3
Kozári-zsombolyok, Kozári barlang, Kozári vadászház kőfejtőjének zsombolyai, Kozári kőfejtő hidrotermális bar

langjai. (4125.425.8/1) K. Szerepel az I. részben. A környezetéről bőven ld. Rónaki 1969.
Kő csúcs-barlang. (4124.515.16) 30/13 
Kőlap-zsomboly 4124.725.3/1 BO.4120-37) K. 20/17 
Körtvélyes litoklázis-nyelő, Litoklázis-víznyelő. (4124.620.14)../3 
Körtvélyesi-zsomboly. (4124.625.02) 12/10
Körtvélyesi 2. zsomboly, Körtvélyesi II.-zs. (4124.625.03 BO.4120-68) 9,2 /7,2
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Köteles-zsomboly. (4124.525.05 BO.4120-140) K. 40/33
Kút-barlang. (4124.415.05 BO.4120-105) 25,3 / 23,6
K ú t-o y e lő . (4124.420.05 BO.4120-191) 0 / 3,6
Labirintus-barlang, Hasadéklyuk. (4124.620.07 BO.4120-88) 150/20
L a c i- lu k  ( BO.4120-131) A szegediek által kutatott majd feltöltődött barlang. Megsemmisült
Lánipavesztő-barlang. Zalánék (PN.BCs) kutatása. Mély hasadék. Nem járható
Lapisi barlang. (Kát. szám nélkül !) Bank István nyug. erdész közlése alapján a Római őrtorony közelében a „ 0 „ 

turistaúthoz is közel az 1930-as években történt erdőirtáskor a vontató ló beszakadt egy barlang nyílásba, melyet 
azonnal rönkökkel befedtek. Az elmondottak alapján 1981 januárban -  és azóta néhányszor megismételve -  hiába 
kereste e sorok írója. Talán majd újra beszakad? Feltételezett barlang. Az I. részben nem szerepel.

Lendület zsomboly (4124.620.01) 15 / 10 Tátrai Péter közlése nyomán ld.’80-as kataszterünkben. Eltömődölt. 
Az I. részben nem szerepel.

Lipóc-nyelő, Lipóci-víznyelő. (4124.825.3/3 BO.4120-41) 35 / 16
Lóré-úti-víznyelő-aknabarlang. (4124.315.01 BO.4120-197) 12,5 / 9AIX. számú sikeres víznyomjelzés helye.
Lóré úti alig zsomboly. (4124.415.01) 0 /2
L y u k . (4124.520.15) 4 /4  A fenékről a hasadékba dobott kő még 6 m-ig zuhant.
Lyukas dolina barlangja. (4124.520.09) 9 /3  1980-ban dokumentált objektum. Azóta elzáródott. 
Madárka-zsomboly. (4124.620.03 BO.4120-82 ) 42 / 21 (35/21 ) K. AzMKCs 1977-es ÉJ.-ben térképe megtalálható.

Majd a szegediek térképével a barlang jellemző adatai változtak.
Magasles 1. sz. zsomboly. (4124.625.10 B0.4I20-208) 14,7 /  10 Balázs Laciék által talált, majd megbontott lyuk 

2001-ből.
Magasles 2. sz. zsomboly. (4124.625.11. BO.4120-209). Az MKCs 2002 ÉJ.-ben szerepel.
Mamutos lyuk, „Vízfő” feletti akna. (4124.405.01) 4,5 / 4 1962-ben a BIH csop. bontotta. Az üreg azóta beomlott. 
Mánfai-kőlyuk, Kőlik, Mánfaí-barlang, Gyula-forrás-barlangja. (4125.000.00 BO.4120-2) 180/2 K. Részletes leírása 

olvasható Székely (2003) munkájában, ami bő kiegészítéssel az 1979-es és a 2005-ös kataszterünkben szerepel. 
Meglepetés-barlang. (4121.520.10 BO.4120-33) O-K által 2000-ben dokumentált objektum.
Melegmányi vízfolyásos-barlang. Melegmányi forrásbarlang, Melegmányi-barlang, Melegmányi kettős szifonú bar

lang, Mélyvölgy II. sz. barlang. (4125.420.8/1 BO.4120-161) 57 / 8 K. Az I. részben szerepel. 
Mélyvölgyi-kőfülke, Mély-völgyi-kőfülke, Felső-mély völgyi sziklafüike, Nagy-mélyvölgyi kőfülke. (4125.520.7/2 

BO.4120-159) 7 / 0. K. Az I. részben is szerepel.
Mélyvölgyi-kőfülke vizes barlangja, Mélyvölgyi- v. Nagymélyvölgyi-forrásbarlang, Mélyvölgyi sziklaüreg. 

(4125.520.7/1 BO.4120-160) 61 /2  (82 / 15) K. Utóbbi elnevezés Ozanich (1931) nyomán került Kadic (1952) 
kataszterébe. Az I. részben szerepel.

Mélyvölgyi-rókalyuk. (4125.610.01) K. A Szikla-forrás felett lévő barlangba Vértes (1952) leírása szerint 6 m-re 
tudtak bekúszni. Az I. részben szerepel.

Mészégető-források-barlangja, Mészégető-barlang és a kőbánya víztároló ürege, Mészégető-forrás barlangrendsze
re, Orfüi kőbánya forrásbarlangja, Orfűi kőbánya barlangrendszere és víztároló ürege. (Eredeti kát. sz: 4123.00. 
összevontan: 4124.910.3/1 BO.4120-4) 330 / 0 K. Az I. részben szerepel. Vértes (1952) helyesbítetten tájolt térképe 
a víztároló üregről Rónaki 1980-as kataszterében van, valamint az alatta lévő árvízi forrásjárat feltárásárról készült 
’67-es térkép is. Továbbá kiegészül a forrásdelta vízmegjelenéseinek elhelyezkedéseiről. A bejárható patakos bar
lang ág a „Víztározó üreg” feltárásával nyílt meg Zalán B. munkája nyomán.[ Ld: PNBCs ÉJ 1990-2001.] 

Mésztufás-zsomboly. (4124.520.28 BO.4120-190) A 2002-ben történt bontáskor 2,5 m alatt mésztufát találtunk.
A mérőón 6 m-nél beszakadt.

Mohás-zsomboly. (4124.415.02 BO.4120-103) 9 / 7 K.
Mohos-szikla-zsomboly. (4124.620.04 BO.4120-81) 14,3 / 10,
Mosógépes-lyuk, Mosógépes időszakos víznyelő. (4125.625.7/4 BO.4120-198) 6m mély. A 42. sz. víznyomjelzés helye. 
Nagy-faragó-barlang. (4124.735.05 BO,4120-53) 53 / 26
Nagymélyvölgyi-zsomboly, Mélyvölgyi l.sz. zsomboly. (4125.525.7/1 BO.4120-165) K. Az I. részben szerepel. Kevi 

17 m-ről ír, míg 1969-ben Rónaki 15 m-ig jutott le. Bejárata elzáródon.
Nagymélyvölgyi 2. sz. zsomboly,Nagymélyvölgyi Il.-zs. (4125.625.7/2 BO.4120-210)5/10 K. Az I. részben szerepel.

Mára már bejárata az omlás miatt eltűnt.
Nagyszombat-barlang. (4124.315.10 B0.4120-100) 32,4 / 18 
Napfény-nyelő-barlang. (4125.815.3/2 BO.4120-46)/ 5
Négy-bükk-megabarlang (4124.620.13 BO.4120-87) 5,6 / 4,8 O-K. által 2000-ben térképezett objektum. 
Négylevelű-zsomboly, Szárazkúti III.-zs, Vöröshegyi-zs„ Vak-zs. (4124.520.27 BO.4120-189) / 4,5 K. Tovább ve

zető aknáját 4,5 m-nél egy bezuhant kőtömb zárja le. Említve az I. részben, hogy részletes történetét itt adjuk 
közre. Az MKCs 2003 ÉJ.-ben tisztázva a 3 külön név és a 05, 06 sorszámmal jelölt helyek. Vak-zsomboly-ként 
(4124.520.06 BO4120-188) Rónakitól 1965-ből származó térképe a’80-as kataszterben leírásával megtalálható.
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Ez objektumról a 2003 évi azonosítás eredményeként kiderült, hogy a jelenlegi időszak munkahelyeként jelen
tett elnevezés azonos a „Négylevelű-zsomboly”-lyal. Az eredeti elnevezés szerint a Vértes által név nélkül emlí
tettre hivatkozó Kevi ka-taszterében téves hely meghatározással, mint „Vöröshegyi-zsomboly” (4124.520.05) és 
szinonimaként „Szárazkúti III. zsomboly” névvel is szerepel. Kevi kataszteréből történt helymeghatározás az 1965- 
ös dokumentációnkban 1 x 1,8 m és 1 m mélységű alakzatra esett A téves adatokra alapozva így mint elzáródott, 
nem barlangként nyilvántartott objektumként kezeltük. Legutóbbi adategyeztetések során kiderült, hogy valójában 
e téves ponttól keletre 450 m-re még 1965 V. 9.-én dokumentált Vak-zsomboly-nak nevezett, 4124-520.06.katasz- 
teri számmal nyilvántartásba vett objektummal azonos. Mindezeken túl még az is kiderült, hogy utóbbi objektum 
később újabb néven, mint Négylevelű-zsomboly szerepel a MKCs 2003 E.J.p.5. Ez a „krimi-zsomboly” tehát két 
helymeghatározással, három kataszteri számmal felruházva, négy névvel fordult elő. A Kevi által (1956) megadott 
elnevezések tévesen feltételezett és bejelölt (kát. számmal is ellátott) hely, tehát nem barlang!
A végleges megoldásként a legutóbbi névadás és helymeghatározás él.

Névtelen. (4124.415.05) Az MKCs 1984 ÉJ.-ben híradás Zalán B. által feltárt 22 m mély objektumról. (Még tisztázan
dó !) PNBCs.ÉJ:1989 -ben 7/7 m szerepel.

Névtelen. (4121.510.04) A MKCs 1984 ÉJ.-ben mint 2,5 m mély üreg az Asztallap-zs. közelében Zalán B. feltárása. 
PNBCs.ÉJ:1990.

Névtelen barlang. (4124.820.3/4) 2,5/2,5 Ld: PNBCs 1990 ÉJ.
Névtelen barlang I., Névtelen barlang, BRB-5-ös-zsomboly. (4124.620.09) 6 / 4 Az MKCs 1977 évi jelentésében 

(Bodrog-Rausch-Besze vezetéknevekre utalással) szerepel.
Névtelen barlang II., Névtelen barlang. (4124.520.19) 7 / 6 Az 1978-as téli felvételkor talált barlang leírása és rajza 

a’80-as kataszterünkben van.
Névtelen-barlangocska. (4124.520.08 BO.4120-124) 12 / 3,Térképe a ’80-as kataszterünkben van.
Névtelen lyuk. (4124.725.02) A 2 m mély, 2580-os csapású tektonika mentén kialakult üreg falait erősen korrodált 

mészkő alkotja. A feneket lezáró omladék agyagos.
Névtelen-nyelőlyuk II., Névtelen lyuk, Névtelen kis barlanglyuk. (4124.315.05 BO.4120-207) 3 / 2,5
Névtelen-zsomboly II.,Névtelen-zsomboly. (4124.525.06) 7 /7
Név nélküli I. lyuk. (4124.725.08) 1978-ba az MKCs kutatói 2,5 mélyen fülke szerű üregbejutottak.
Nyárás-völgyi-víznyelő barlang, Nyáras völgyi víznyelő, Nyáras völgy felső nyelője, Viganvári nyelő. (4121.520.01 

BO.4120-31) 25 / 17,5 Az I. részben szerepel. Két sikeres víznyomjelzést (IV.-XVII.) követően ajelentős feltárás
ról adtak ismertetőt 1998-99-es PNBCs.ÉJ. -ben.

Nyelőlyuk, Festett nyelőlyuk. (4126.955.01) 2,5/2,5 Az időszakos víznyelőt 1965-en kibontva sikeres víznyomjelzés 
történt XII. sorszámmal. Miután a bg. beomlott, az ENVICOM a víznyomjelzés megismétléséhez a közelben újabb 
nyelőt (Envicom-1) bontottunk meg.

Nyerges-barlang. (4124.520.20) 28 / 8,5
Omladékos-barlang. (4124.525.08 BO.4120-137) 8,8 / 7,6 O.J. felvételéből.
Omladékos-zsomboly, Omladék-zs. (4125.615.02 BO.4120-152) 6,5 / 3,8 K.
Orfűi-hegyi-víznyelőbarlang, Orfíí-hegyi nyelő. (4124.715.3/2 BO.4120-48) 23 / 17
Orlüi-hegyi-zsomboly. (4124.815.3/1 BO.4120-45) 7 / 7 K. Az I. részben szerepel.
Orfűi Vízfő-barlang, Vízfőforrás barlangja, Orfűi-barlang. (4124.000.00 BO.4120-3) (150 / 18) [330 / -24 + 26] K. 

Az I. részben szerepel. Az első publikáció Myskovszky (1905), az első feltárás Kessler (1953), majd a búvár felde
rítéseket követően Vass Béla nevéhez fűződik. [Bő leírása Székely (2003) munkájában, majd a további feltárásról 
2003-ban Szabó Zoltán által készített legkorszerűbb térkép ad áttekintést. Ezen feltüntetett 328,53 m hosszban nem 
szerepel a 3. szifon és előtere, mely a gát mögötti részen további adatokként figyelembe veendő. A barlang mély
ségét 0,94 m-ben adja, míg magasságát 26,10 m-nek tünteti föl. (A kiinduló 0 pont a bejárati táró kb.+l,60 m-én 
van. A kifolyó víz jelenleg a táró szintjén történik..) A gát után még 59 m hosszúságú volt a szifon korábban száraz 
előtere. Kiegészithetők tehát a hosszelvény vertikális adatai Rónaki (1962) nyomán, az első térképezéskor szer
kesztett rajzok alábbi adataival: A barlang 2. szifonjánál mért legnagyobb mélység 6 méter volt. A Zuhatagos-terem 
vízszintjéhez viszonyítva a 3. szifon eredeti vízszintje +3 m volt és innen a merülési mélység 21 m. így a barlang 
mélysége (21 -3+6) kb.24 m-nek adódik.]

Öt perces-barlang, 5 perces-bg. (4124.515.17 ) 5/5
Ördög-lyuk(ak), Két ördöglyuk, Zsidóvölgyi ördöglyuk, Mecsek Egyesület-zsomboly, Zsidóvölgyi-zsomboly. Zsidó

völgyi 1-es és 2-es víznyelőbarlang. (4125.705.02 BO.4120-155) 4,2 / 3,5 AzI. részben szerepel. Bőven ld. Rónaki 
’79-es kataszterében.

Öreg-lyuk. (4124.725.04 BO.4120-64) 14,5 / 10,5
Öregmunka helye. (4125.620.02) A Bontott-zs.-tól Ny-ra 150 m-re korhadó ácsolat maradvánnyal az akna ’69-ben 

csak 1 m mélyen volt járható. Bontása nyilván barlangméretű, 15 évnél korábbi lehetett. Irodalmi utalást nem talál
tunk, így az I. részben nem szerepel. Megsemmisült.

Őzláb-nyelő. (4124.515.16 BO.4120-115) 3 /3  O-K által térképezett objektum.
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Pajzán-barlang. (4124.625.13 BO.4120-77) 29/22 A BIH kutatói 1979-ben tárták fel, majd térképét a PN BCs 1995- 
ben készítette el.(Ld: ÉJ:)

Palermó-víznyelő. (4124.420.06 BO.4120-135) 0 / 4 
Párkányos-zsomboly. (4125.720.05 BO.4120-144) 11 / 10 
Paszta-zsomboly. (4125.730.03 BO.4120-143) 13 / 8 K.
Pax-zsomboly. (4126.940.05 BO.4120-168) 20 /.15 K. Nem szerepel az I. részben, bár a régi kutatásra utaló nyomok 

és térképe a MKCs ’79-es EJ.-ben olvasható. A tarvágás során bejárata megsemmisült.
Pekingi-zsomboly. (4124.725.07) A „Vásáros út” melletti három lyuk (ld: a zs.-tól D-re 10+10 m-re Név nélküli 1. és 

II. lyuk.) közül az É-i egy 6 m átmérőjű kis dolinában a szintes helyzetű mészkő száda megbontásával a MKCs-tól 
Borsos és „pekingi barátja”, valamint Rónaki 1978-ban 4,5 m-ig lejutott.

Pengő-zsomboly. (4124.625.09 BO.4120-78) Nincs adat.
Penicillin-zsomboly. (4124.315.02) 12 / 7 Bő leírás és térképe a ’80-as kataszterben van. Bejárata megsemmisült. 
Pietró-barlang. (4124.725.3/3 BO.4120-38) 110 / 27,6
Pince-barlang, Karg Norbert-féle kürtő (4126.810.01) 8 /1  Szerepel az I. részben.
Pókos-zsomboly. (4121.410.02 BO.4120-24)
Ponor-nyelő. (4124.825.3/3 BO.4120-42) / 7
Rejtett-zsomboly. (4124.415.07) 0/3 Felfedezésekor 2003-ban a fa tövében lévő gyökerek között nyílt ökölnyi lyukon 

leeresztett függő 8 métert jelzett.
Remény-zsomboly. (4124.515.09 BO.4120-118) 100 / 75 K.
Repesz-zsomboly. (Kát sz. nélküli ) A BETE naplóból (126. oldal) -  feltehetően a rajzokon szereplő név ( L. Gy. = 

Lakenbach Gyula) által ismert, kézzel írt szöveggel és rajzzal is bemutatott barlang helyét még nem sikerült azo
nosítani. Ld: XVI. alatt.

Rézsűs-zsomboly, Név nélküli zsomboly. (4124.5)5.13) ../5 Ld. MKCs 1976 ÉJ.
Rózsa-nyelő, Névtelen barlang, Névnélküli zsomboly. (4124.520.10 BO.4120-121) 5 /4
Rövid-zsomboly. (4121.510.03) Az 1983-ban felmért 5 m mély hasadékbarlang. a Csiga-lyukkal azonos dolinában, 

közel azonos magasságban van. (Tisztázandó esetleges azonossága az Asztallap-zsombollyal.) 
Rumba-víznyelőbarlang, Pécsi Vízmű nyelő. (4124.615.05 BO.4120-92) 14,5 / 12,4 
Sándor lyuk (4124.515.4) 2 /2 
Sasréti-zsomboly. (4124.625.01 BO,4120-73) 36/25
Sózó-víznyelő-barlang, Aszó-nyelő. (4124.735.01 illetve a barlang. 4124.375.1/b ez: BO.4120-54 kát. sz.) 22 /17 
Spirál-víznyelő barlang (4124.420.04 BO.4120-130) 392 / 101 K. Az első mélységmérések egy svéd gyártmányú 

aneroiddal történtek. A poligon szerint mélysége kevesebb. [A Mecsek legmélyebb és legnagyobb termet rejtő 
barlangja.(Rónaki 2009) Az újabb feltárásokkal a poligon összhossza 984 m. Glöckler 2011. 03.15. ] 

Stiglicfogdosó-nyelő. (4126.1045.03 BO.4120-166) .3 / 3
Szabó bontás, Csikalyuka-víznyelőbarlang. (4121.605.01 BO.4120-14) .../10 Szabó S. által 1970-ben az Abaligeti- 

barlang nyomvonalán talált, 9 m mélységig megbontott szellőző lyuk, beomlását követően átkeresztelve a PNBCs 
tovább mélyítette.

Szabó Pál Zoltán-zsomboly. (4126.1045.01 BO.4120-167) 21 / 18 K.
Szajha-barlang, Örömlány-barlang. (4121.505.04 BO.4120-15) 25/13 
Szajha-első-barlang, Szajhafelső-víznyelőbarlang. (4121.505.05 BO.4120-16)
Szárazkúti II. zsomboly (4124.515.02 BO.4120-110) 3,7 / 3 K. Kevi 6 m mélységűnek irta. 
Szárakúti-ikerlyuk-víznyelő, Szárazkúti nyelő ikerlyuk, Szárazkúti-iker nyelő-lyuk. (4124.520.02 BO.4120-202) 6 /6  
Szárazkúti-régi-nyelő. (4124.520.26 BO.4120-203) 50 / 27 
Szárazkúti-szűk-lyukacska. (4124.520.03 BO.4120-186) 3 /3  Teljesen ehömödött.
Szárazkúti-hasadékbarlang (4124.520.07 BO.4120-129) 19/ 11 Leírása és ’72-es térképe a ’80-as kataszterünkben 

található.
Szárazkúti víznyelő, Szárazkúti 1. sz. víznyelő, Szárazkúti aktív [? Időszakos!] víznyelő, Szárazkúti víznyelő-barlang. 

(4124.520.01 BO.4120-112) 25/20 K.
Szárazkúti II. víznyelő, Szárazkúti 2.sz. víznyelő, Kilométerköves víznyelő. (4124.520.04) K. Eltömődött. 
Száraztói-víznyelő, Száraztói időszakos víznyelőbarlang, Száraz-tói-nyelő, Száraz-tó-zsomboly. (4121.615.01 

BO.4120-26) 4/4,8
Szarvas-viznyelőbarlang. (4124.730.06 BO.120-51) / 3
Százhatvannyolcas-zsomboly, Szárazkúti I.-zs, 168-as-zs. (4124.515.01 BO.4120-184) 20 / 16 K.
Szellőző-lyuk. (4124.615.03) 3 / 3
Szifon-barlang. (4124.405.04 BO.4120-95) 10/9(11/10)
Sziklás-víznyelő-barlang, Sziklás víznyelő, Sziklás-zsomboly. Névtelen nyelő a 13-as km-könél. (4124. 820.3/4 

B04120-44) K.
Szorító-zsomboly. (4124.515.03 BO.4120-111) 5 / 2,6
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Szuadó inaktív nyelője, Szuadó-völgyi inaktív nyelő, .Szuadó felső inaktív-rányelő, Laci-nyelő. (4124.620.02 
BO.4120-89) K. Apoligon: 36/26,3 (31,7 / 23) Az utolsó szinoním elnevezés a kutatás megszűntével Vass Bélától 
származik, és a helyet megmutató erdész nevére utal. Részletesen szelvénnyel ld Rónaki 1980. 

Szuadó-völgvi-víznvelöbarlang, Szuadó-völgyi 1. sz. nyelő, Szuadó víznyelő barlangja, Szuadó-barlang.
(4124.630.01 BO.4120-69) 185/52 K.

Születésnap-zsomboly. (4124.725.03 BO.4120-63) 7,5 / 7
Tátrai-bontás. (4124.505.01) / 2,5 m-nél omlás (Helyszínelés során Tátrai közlése.) Elzáródott.
Tátrai fele-lyuk. (4124.305.01) 38 /.15 1952-ben a mamut csontok között 25 kg-os álkapocs darabot találtak. 

Beomlott.
Téglás-lyuk. (4124.725.02) 2 / 2
Teleki-nyelő. (4121.420.01 BO.4120-35) 4,5 / 2,4 O-K által 2000-ben dokumentált objektum.
Téli-bontás. (4124.735.07 BO.4120-59) / 3,5 
Terrárium-víznyelö. (4124.520.16 BO.4120-126) 6 / 5
Tettye-forrásbarlang, Tettye forrás barlangja, a Tettye-forrás szifon járataként feltárt barlang.(4126.000.00 BO.4120- 

169) 40/ 16 [Rónaki (2008)]
Tibor-zsomboly (4124.610.02 BO4120-93) 20 / 15
Tomika-zsomboly, Száraz-zsomboly. (4125.725.05 BO.4120-145) 11,5 /11,5
Töbörben lyuk-barlang bontás. (4121.405.02) K. Bgkut. Táj.1962. márc, p. 27. „Eddig 6 m mélyre jutottunk le.” 
Többlyukú időszakos-nyelő dolina barlangjai. (4124.425.03 BO.4120-193) Első ismertetése a MKCs 2001 ÉJ.-ben 

olvasható. Az erdei út menti dolinában négy nyelő-lyuk bontásával 3 barlang feltárása történt meg. Az E-i lejtőn 
levő 1. sz.-ba csak 1 m mélyre lehetett becsúszni, melyet nem tartottunk érdemesnek kutatni, így ez nem számít 
barlangnak. A másik három a dolina K-i részén egymás mellett helyezkedik el. Nyilvánvaló, hogy a mélyben egye
sülnek, ezért nem jelöltük külön kataszteri számokkal. A 2. sz. függőleges vízjárat 4. méterében szálban álló dolo
mitban néhány köbméteres üreg alatt 8 m-ig lehet lejutni. Az elszűkülő, mélyben folytatódó résben huzat észlelhető. 
A 3. sz. nyílás van legközelebb az úthoz, mely 4 m mélyen szűkül járhatatlan méretűvé. A 4. sz. lyuk az előbbiektől 
É-ra, gyökerektől tartott fedő humusz alatt lejtősen 6 m mélységig járható. A három üreg eddig összesen 18 fm. 
bejárható barlang- hosszat képvisel.

Törpe-barlang. (4125.725.04 BO.4120-206) / 2,5
Trió-barlang, Trió-víznyelő, Triónyelő. (4124.630.03 BO.4120-71) 230 / 54,8 
Tubes-zsomboly. (4126.1035.01) 9 / 5 K.
Turista-zsomboly. (4124.525.04 BO.4120-138) 4 / 4 (3,3 / 2,5 
Tuskós-zsomboiy. (4121.505.03 BO.4120-18) 14/8 
Tüskés-zsomboly. (4124.725.3/4 BO.4120-39) 27 / 21 
Új víznyelő. (4125.530.01) 2 / 1 Mint bg, szerepel a Pro N.1989 ÉJ.
Útmenti-felszakadás, Régi víznyelő útmenti felszakadása. (4124.530.05) 6,5 / 5. Eltömték.
Útmenti-zsomboly, Szépnyelő-zsomboly. (4124.725.05 BO.4120-65) / 9 K.
Vacak-nyelő, Waczak-nyelő. (4124.520.14 BO.4120-123) / 14
Vadászházi-lyuk. (4121.410.01 BO.4120-23) / 6. Az 1962-ben feltárt üreg ’69-ben összement.
Vaddisznós-barlang. (4124.730.03 BO.4120-57) 12,7 / 10,3.
Vadetetős-víznyelő-barlang. (4121.620.02 BO.4120-27) 30/ 17.
Vakunyelő-zsomboly. (4121.415.04 BO.4120-25) 2,1/2,1 O-K által 2000-ben dokumentált objektum. 
Vándortábor-nyelő. (4124.720.3/3) 6 /6
Vásáros úti nyelő. (4124.725,06 BO.4120-61) 6 / 5 PN BCs bontása.
Vásáros-úti-víznyelő-barlang, Vásáros úti-zsomboly, Maszek-barlang, Házavató-zsomboly, (4124.725.01 BO.4120- 

62) 50 / 30 K.
Vértesék bontása. (4125.420.8 / 2) Vértes reménybelinek tartotta továbbkutatását, mint a forrás egyik hajdani kifolyó

ját, de ismeretlen mélységnél felhagyták. 1982-ben észleltük, hogy betemetődött.
V'irágos-völgyi-barlang. (4121.515.03 BO.4120-29)
Virágos-völgyi-víznyelő. (4121.520.09 BO.4120-30)
Vízmű-nyelő. (4125.720.01 BO.4120-148) 17 / 13 A 21.sz. víznyomjelzés helye. A Vízfőtől átemelt, a Kőlyukhoz 

vezetett vízellátó rendszer része. Széndioxiddal telt a felszínig !!
Vödrös-zsomboly. (4124.625.14 BO.4120-75) 10 /8
Vörös zsomboly. (4124.525.01) 2/2.  Téli felvételkor 1965-ben mintegy 2 m3 agyag kitermelése után egy jelentéktelen 

oldalfülkébe jutottunk.
Zoú-zsomboly, Zoo-barlang. (4121.505.02 BO.4120-17) 11/12
Zsidó-hegyi-barlang. (4125.725.06 BO.4120-147) O-K nyilvántartásában, a szegediek 2002 ÉJ.-ében szerepel, mint 

a Vízmű nyelőtől D-re levő, bontásra érdemes szűk üreg.(Talán még nem barlang !?)
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Zsidó-hegyi-zsomboly. (4125.715.07 BO.4120-146) 8,5 / 8,3. O-K által 2001-ben térképezett objektum.
Zsidóvölgyi-barlangfolyosó. (4121.705.01 BO.4120-156) 2,1 / 1,8. Az Ördöglyukaktól É-ra kb.30 m-re a vízmű- 

vesítés duzzasztása során feltárult 6 m mélységben a D-i irányban mintegy 30 m hosszú folyosó, melyet a közeli 
buzgárokkal együtt tamponáltak. (Vass B. közlése 1979. XII. 10.)

Zsidóvölgyi „Mecsek” víznyelő, Mecsek-víznyelő, Zsidóvölgyi víznyelő, Zsidó völgyi III. víznyelő, Zsidó völgyi 
3.sz barlang, Zsidóvölgyi rézsútos-zsomboly, Zsidóvölgyi zsomboly (4125.01). BETE Naplóban szerepel először 
az 1930-ban kutatott barlang. A hossz és mélység adatai a további szerzők publikációiban változnak. így Pokorny 
(1938) írja, hogy kb. 25, majd 40 fokos lejtővel ” ... kb. 40 m mélységig hatoltunk be...” Ez az adat, úgy vélem, 
inkább a hosszúságra vonatkozhat. Vértes 1952-ben 18 m hosszat jelez, míg Kevi 1956-ban 4 m mélynek, Rónaki 
pedig 1980-ban teljesen betemetettnek találja. Az 1. részben szerepel K.

Zsuzsa réme-barlang. (4124.620.11 BO.4120-80) 9 / 9

IV. A nagy karsztforrások vízgyűjtőjén kívüli Nyugati-Mecseki barlangok

Barlang-rés (4129-40). A husztóti völgyben 0,4 x 2 m-es réteglap mentén kialakult, 2,5 m-ig benyúló, a végén 0,6 m-re 
magasodó üreg.

Fülkécske szerű üreg. (4129-40/b). Ennek mérete: 0,4 x 2 x 2 m
Barna-kőfülke (4129-33/a B0.44120-200). A Bama-kő nevű sziklaszirttől É-ra, a patak melletti Ny-i hegyoldal alján 

van. Az előtere 5,5 m széles, tektonika mentén 1,5 magas. Összeszűkülve 4,5 m-nél végződik.
Barnakő-barlang, Betyár-lyuk, Zsivány-barlang (4129-33 BO.4120-7) 65 / 3. K. Az I. részben szerepel. A hajdani 

forrásbarlang a völgytalp fölött 20 m-rel magasabban van. Az MKCs 2000 évi feltáró munkáját megelőzően csupán 
18 m hosszban volt bejárható.

Bányatetői Rókalyuk-barlang (előtere kőfülkével), Tekeresi rókalyuk, Bányatetöi-barlang, Kovács-szénájai róka
lyuk bg. (4129-16 B0.4120-180)43 / 5 K.

Cseri-hegyi 1. üreg. (4129-58)*
Cseri-hegyi 2. üreg. (4129-59)*
Füstüs-köfiilke. (4129-17 BO.4120-181) 5/1.

Alább hat kőfülke leírását soroljuk a Husztóti-völgybe torkolló „Kőfülkék völgyében” (általunk történt elnevezés!). 
A térképezett objektumok a folyás iránnyal (nem abc-rendben) Ny-ra haladva (a sziklaereszek elhagyásával) sze
repelnek. A kataszteri szám után a bejárati magasság x szélesség x szintesen a max. mélységadatok feltüntetése 
szerepel. (Ld. MKCs 2001 évi jelentés.)

Kis kőfülke. (4129-34/a) 1,5 x 8 x 2.
Nagy kőfülke. (4129-34 ) 2 x 7,5 x3.
Repkénves kőfülke. (4129-35) 1,8 x 6 xl,6.
É-i kőfülke. (4129-36 ) 2 x 1 x 6.
Fülkécske. (4129-30/b) 0,6 x 2,3.
Megizzasztó kőfülke. (4129-30) 1 x 3,5 x 2.
Két részes fülkés kőeresz. (4129-41) A Husztóti-völgy K-i oldalán időszakos vízeséssel betorkolló mellék-völgy 

a teljes -  közel 20 m -  mederszélességet átfogó karélyos természeti látványosság. A fehér sziklákról zöld borostyán 
függöny mögött sétálhatunk az É-i oldalon 5-6 m hosszan, míg D-re 10 métert is meghaladóan a kőeresz alatt, 
helyenként fülkeszerű bemélyedések mellett haladhatunk

Kis fehér-kőfülke. (4129-26). Kovácsszénája külterületén. A Füstös-kőfülke és a Füstös-likak között, azoktól mintegy 
50 m-re 3 m széles, 1 m mélyen kiüregelődött objektumot 1997-ben vettük nyilvántartásba.

Kis Füstös-lik (Kőfülke), Tekeresi kőfülke, Kovácsszénájai-köfülke. (4129-15 BO.4120-5) 4 / 0.95. AKovácsszénájai- 
füstös-lik-barlang mellett attól alig 2 m-es kőzet választja el. A 4 m-re szintesen benyúló üreg talpát 95 cm mély 
feltáró árokkal mélyítették a MKCs által szervezett komplex vizsgálat során. (A kezdeti állapotokról és a környező 
objektumokról is bővebb ismertetés és rajzok találhatók a Mecseki Karszt 1980.11. rész I. kötetben.)

Kis vízesés alatti-kőfülke (4129-28). Kovácsszénája külterület Merság-völgy É-i részén, a „Szem-kőfülke” közelé
ben, attól É-ra 1999-ben felmért objektum (Ld. 11 ,sz. munkafüzet) A lajta mészkőben erodálódott vízmosás 3,5 m-es 
lépcsője alatt kialakult fülke a vízesést indító párkánytól közel 29 fokos dőlésű mennyezettel 2,5 m-el üregelödött. 
(Korábbi publikációban szerepel ezen alakzat a kőzettani leírással: Chikán 1991.)

Kovácsszénája! Füstös-lik (Füstösük), Bolhás-barlang, Tekeresi füstös-lik. (4129-14 BO.4120-6). 50/ 1,6. A barlang 
és a szomszédos kőfülke komplex kutatásáról a komlói folyóiratban részletes ismertetés található, Ld több szerzőtől 
témánként külön-külön. Köztük Rónakitól (2001) a szpeleológia fejezet. A régészeti célt is szolgáló kutatással meg
ismert és térképezett barlang 50 m hosszan kúszva bejárható. Az inaktív forrásbarlang a völgytalp fölött 25 m-el 
magasabban nyílik a hegy D-i oldalában. A miocén lajta mészkő itt megjelenő jellegzetes „darázskő”.formája ta
nulmányozható
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Kovácsszénájai-kőfülke. (4129-27)
Mély völgyi kis-kőfülke. (4129-42)
Mélyvölgyi Rókalyuk-barlang, Mélyvölgyi rókalyuk. (4129-44 korábban: 4125.601.01 BO.4120-211.) K. Az I. rész

ben szerepel. A Kőlyuk Gyula-forrás vízgyűjtőjén kívüli objektum Vértes és Kevi anyagában szerepel, melybe 6 m 
hosszan lehetett bekúszni.

Szem-kőfülke. (4129-29) 9,7 / 0 A hegységben eddig megismert legnagyobb méretű alakzat. Nyílása 3,7 magas, mely 
felett középen egy időszakos vízesés működik. Szélessége 24,4 m. Az emelkedő aljzat maximálisan 9,7 m-re a bel
ső falnál végződik. Elnevezése a formája alapján általunk történt. Megemlítendő továbbá a Mecsekben első esetben 
-  1999. szept. 18-án -  Gál György által -  fotódokumentáció készítése közben -  itt talált stromatolit-előfordulás. 
(Ld. MKCs 1999 ÉJ, majd a 2000 ÉJ. 5. leporelló mellékletének Rónaki 2001 színes fotói.) Figyelmet érdemel 
a kőzettani viszonyokat és egy másik közeli objektumot is említve rögzítő korábbi publikáció [Chikán 1991J, mi
szerint ez a Pécs-szabolcsi formáció „4,5 m vastag lajtamészkőréteg a bodolyabéri szinklinálisban.”

* Megjegyzés: Sásdi L.-tól eredő fotókat juttatott el 2005-ben azonosítás céljából Eszterhás I. két objektumról: 
a husztóti Cseri-hegy Ny-i oldalán kialakult vízmosásokban észlelt sziklapárkányokról v. szikla-ereszekről, melyek 
hasonlóak a „Kőflilkék völgye” leírásban szereplőkhöz. Még helyszínelésre vár az általunk eddig csak térképen 
feltételezett helyű két objektum. Feltehetően még további hasonló alakzatok lírására van mód.

V. A Keleti-Mecsek nem karsztos és mesterséges eredetű üregei

Kárászi-zsomboly. (4130-01). A lőszkút, mint zsomboly került Nyerges A. (1999) nyilvántartásába, melyet megtaláló
ja, Dobosi Tamás vázlatrajzban rögzített 1988-ban. A községtől DK-re 2 km távolságban van.

Máré-vár kútja. (4130-05 ). A belső várudvaron a ’70-es években történt felújításkor feltártak egy 5 m átmérőjű, 8 m 
mély ciszternát, melyből öt sziklába vájt alagút vezetett az É-ra elterülő előudvar felé. A ciszternában egy kutat mé
lyítettek 17 m-ig, majd még tovább két ferde vágatot hajtottak le a kb. 20 m-en elérhető karsztvízszintig. Irodalom: 
Fazekas tsa. (2005) Tímár (2005).

Réka-táró. (4130-02). Barta Károly által a Réka völgyben 2002-ben dokumentált 24 m hosszú mesterséges üreg sze
repel a SzKBE Évi Jelentésében.

Zengővárkonyi vasércbánya közbelne tárója. (4130-03). Az 1942-ben nyitott és 1956-ig működött bánya kiterjedt 
vágatainak egyetlen még nyitott tárója 30 m hosszan az alatta húzódó (berobbantott bejáratú + 243,24 m szinten 
nyitott névtelen táró hajdan 45. méterénél) vágat kereszteződésénél kialakult omlásig bejárható. A közbelne bejárat 
absz. magassága +251,5 m.

Zengővárkonyi vasércbánya III. sz. légfeltörés aknája ereszkével. (4130-04). A felhagyott bánya egyetlen nem 
szintes vágatának felszínről 29 m kötélhosszban a vízzel elöntött szintes vágatot megközelítően még bejárható 
része. Bejárata +266 m absz. mag. A 6 m mély függőleges aknából 308/42°-os 1,8 x 1,8 m szelvényű ferde vágat 
vezet a vízzel elárasztott folytatásában lévő szintes vágatig. Ennek főtéje fölött lévő víztükör állja útját a légfeltö
résben leereszkedőnek. A légfeltörést a vékony vasérc telepben hajtották trachidolerit tufa feküvel, kréta crinoideás 
mészkő fedőben.

VI. A Keleti-Mecsek karsztharlangjai

M árévári-barlang. (4131-02 ). Barta K. által 2002-ben talált barlangocska, melyről térkép is készült a közhiteles 
nyilvántartáshoz.

Várvölgyi-kőfiilke. (4131-01). K. Atiton mészkőfal mentén lévő patak által erodált kőfülke bejárati szélessége 3 m, 
míg mélysége 2 m-re tehető Kevi L. 1956-os naplójában. Az I. részben szerepel. A 2003. márc. 12,-i felmérés 
(R. L.) alapján a bejárati nyílás 45°-os dőlésű alakzata 6,5 m vetületet mutat, míg szintes mélysége 2,3 m-nek 
adódott.

VII. A Dráva-völgy - Zselic (4140 kát. sz.) környéke

Felszíni karbonátos képződmények és barlangok e területen nem ismeretesek. A területet feltárt mélyfúrások isme
retanyagának nyilvántartása a karszt-kataszterbe tartozik.

VIII. A Villányi-hegységben lévő  mesterséges létesítmények (A szársomlyói bauxitbányák *)

(I.) Antal-táró. (4150-01) kb. + 195 m absz. mag. Az altáró csapás vágatában az 1936-ban történt kihajtása során 
30^10. m-nél a telepbe forduláskor feltárult egy 25-30 m3 térfogatúnak becsült barlangüreg. (Csabai .1. lőmester 
közlése.) Jelenleg megközelíthetetlen a berobbantott kőzettorlasz miatt.
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(X.) Első külszíni fejtés. (Nincs kataszteri száma.) +299,8 m Bfm.
(IX.) Behúzó léggurító, (n. k. sz.) kb. + 315 m absz. mag.-gal szerepel a MK.Cs 1978 É. J.-ben. A bányatérképen ké

sőbb azonosítottuk az Élemér-táró bejáratától 330 m-re a vágatba kapcsolt, -  de a napszinti nyílás jelölése nélkül -  
a „1941 XII.31” feliratú ferde vágattal.

(IV.) Elemér-táró, annak gurítója és közbelnéje. (4150-03) A táró kb.280 m absz. m. A közbelne + 290 m. A meddő
hányótól Ny-i irányba vezető berobbantott -  jelenleg kissé kibontott -  vágatba be lehetett menni. Innen a napszintre 
vezető feltörés vizsgálhatodLd. lejjebb ,,gurítók”-nál.)

(V.) Elemér szinti alsó Ny-i-táró. (4150-06) + 291,4 + 283 m Bfm. K-i irányú feltáró-vágat. (A felette K-re 300 m-re 
lévő +291,4 m Bfm gurítón lehet a vágatba lejutni, mert a táró bejáratot berobbantották) A vágat kanyargósán követi 
a telepet, melyben leereszkedve az Elemér szinten mindkét irányban járható vágat van.

Gurítok v. feltörések, melyek a külszínnel összeköttetést létesítettek. (Ez első feltáró szinttől a 40 m kiosztású 
tárószintek feletti meglevő-, vagy a bányatérkép alapján feltételezett lyukadások.

Az Antal-táró fölött nincs tudomásunk felszíni lyukasztásról.
A Lajos-táró bejárattól (+235m) Ny-ra 18 m-re a XIV. sorszámú felszíni bauxitkibúvás fészkéből induló gurító, (sor

száma. 1.) Az 1941. Xll.-i állapotot rögzítő 500-as léptékű bányatérképen a Lajos-táró bejáratától 140 m-re ábrázolt 
feltörés a két oldal ágával nem tudni, hogy felszínre lyukadt-e.

A Lajos-táró bejáratától Ny-ra hasonló helyzetű gurító ábrázolás van, a táró-szintre két helyen lyukasztva, az 1940- 
ben letermelt lencse mellett. Bizonytalan a külszínre lyukasztás léte. Tovább Ny-ra még hat olyan gurító ábrázolás 
van, melyek a fölötte lévő szinti telepeket kötik össze, de nem felszíni lyukasztásúak.

Az Elemér-táró fölött, attól Ny-ra 18 m-re a XIII. ssz.-ú felszíni érckibúvásból indított gurító ssz. 2.
Elemér-tárótól Ny-ra 32 m-re az 1939-ben letermelt tömzsnél a bányatérkép gurítót jelöl felszíni nyílás nélkül.
Az Elemér szinti alsó Ny-i tárótól 30 m-re K-re +291,4 m-el gurító jel van a „Nagyharsány Kőbánya felmérése 1973. 

nov.” térképén (1:1000 m. a.) mely téves ábrázolás lehet. Ugyanis itt nyitották a K-i irányba hajtott (V.) Elemér 
szinti felső Ny-i táró bejáratát.(ld. feljebb)

Az I. érctömzsből a feltörés (léggurító?) felszíni nyílása +293,6 m-en, van az Elemér alsó Ny-i táró bejárattól ÉNy-ra 
35 m-re, mely a külszíni fejtés csapás menti 25 m hosszú mélyültének K-i végén található.(Vl) Nyilvántartásunk
ban a gurító sorszáma 3.

Az Elemér szinti alsó Ny-i tárótól ENyNy-ra kb 70 m-re, +293 m-en mélybe vezető gurító (ssz. 4.) van párás levegő 
kiáramlással.

Elemér szinti Ny-i II. sz. érctömzsre hajtott lég (?) gurító (ssz. 5.) az előzőtől nyugatra mintegy 30-40 m-re, + 296 
m-en van, nagy lyukakkal ellátott vaslemezzel fedve. A bányatérkép itt sem jelez egyértelmű külszínre lyukasztott 
gurítót, csupán a ferde vágat jele mutat erre, mely a megtalálásával egyértelművé vált.

Elemér-táró bejáratától Ny-ra 32 m-re, az 1939-ben lemüvelt fejtés mellett gurító jel van a térképen, felszíni nyílás 
jelölése nélkül. így nem regisztráltuk, de Rónaki (2000) munkájában bejárását említettük.

A Károly-tárótól Ny-ra 65 m-re, az 1940-ben kihajtott gurító felső vége nincs külszínre torkolattal jelölve a bánya
térképen, viszont a külszíni fejtés sziklái között fellelhető. A gurító sorszáma 6.

Előzőtől Ny-ra, ugyanezen gurító egyik oldaljárata is megtalálható 17 m távolságra az 1940-ben lefejtett tömzs szikla 
maradványai között 1 x 1 m-es nyílással. Környezete a kigőzölgéstől mohás. A  gurítónyílás sorszáma 7.

Károly-tárótól Ny-ra 190 m-re 1941-ben mélyített gurító a tömzs lefejtésekor nyilván a külszínig nyitott volt. Esetleg 
a sziklák között kérdéses eredménnyel még nyomozható, (ssz. 8.)

Három bizonytalannak ítélt, a bányatérképen a Károly-táró bejáratától 232, 255, 285 m-re, ferde vágat jellel ábrázolt 
bányatér található. Ezeket így nem sorszámoztuk.

A Károly-táró szintjéhez kötött, felszíni attól 350 m-re felszíni egy - később létesült - így a rendelkezésre álló térképen 
nem ábrázolt- két nyílású légfeltörés van. Sorszáma 9.

Előzőtől Ny-ra kb.200 m-re+320 m-en nagyobb külfejtés nyomai között van a + 290-es szintre levezető gurító (ssz. 1.)
(VIII.) Károly-táró és a mellette lévő gurító (4150-04) kb.+ 310 m absz. mag. A táró 50. méterében a D-i oldalon, 

E-D-i hidrotermális litoklázis 0,5 m hosszan látható. A vágattalpon több cm vastag guanó van.
(II.) Lajos-táró (4150-02) Kb. + 235 m absz. mag. A telepben nyugati irányban hajtott vágat rövid szakaszon bejár

ható. (1978)
(XIII.) Legfelső külszíni fejtés és gurítója (n.k.sz.) kb. + 400 m absz. mag.
(XIII.) Nagy légfeltörés ( nincs kát. sz.) kb. + 405 m absz. mag.
(III.) Nyugati keresztvágat tárója (4150-05) + 237,0 m Bfm (A táró a „Bagolyvárától ÉK-re 460 m-re, illetve a 4151- 

15 ksz. bg-tól ÉKK-re 370 m-re van.) Bejáratától a 30. méternél 15-20 m hosszban hasadékbarlangot harántoltak. 
A keresztvágatban E-D-i litoklázist vizsgálhattak, mely nagyrészt vörös agyaggal van kitöltve. A bauxittelepben 
azzal egyező irányú kalcitos litoklázis van. Részletes leírás Rónaki (2000) könyvében olvasható.

(VII.) Nyugati légfeltörés (nincs .kát. sz.) + 296 m Bfm.
(XI) Nyugati rész nagy külszíni fejtése a gurítóval (n.k.sz.) kb. + 320 m absz. mag.
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* Megjegyzés: Kordos(1984) könyvében a barlang-felsorolások között találjuk a „Nagyharsányi bauxittárók üregei" 
megnevezést, de nem találunk Villányi-hg. fejezetet, így a bauxitbányászatról sincs említés,
A bánya vázlatos leírását megtalálni az 1978-as bejárás alapján térképpel Rónaki (2000) könyvében. (A bányabeli 
karsztobjektumok felajánlott dokumentálása a megrendelés elmaradása miatt nem történt meg. Azóta a bauxitbánya 
Ny-i részét az utóbbi évek során a kőbánya művelés elérte és a fejtés révén megsemmisítette.)
AMK.Cs 1978-as évi jelentésében kataszteri számozás nélkül római sorszámozással szerepelnek a kataszteri táblá
zatban, amit itt a név előtt zárójelben jelöltünk.

IX. A Villány környéki barlangok (A Villányi-hegység Ny-i részén)

Borpince barlangja, Villányi-borpince barlangja. (4151-14 BO 4150-13)
Kőkút-barlang. (4151-07 BO.4150-7) K.
Lapos-barlang (4151-06 BO.4150-6) K.
Nagyharsányi hegycsúcs-barlangja. (4151-09 BO4150-8) K. Az I. részben szerepel. Kretzoi (1956) után tévesen 

a Nagyharsány 6. számú lelőhelyként említik. Bertalan katalógusában mint Nagyharsányi 1 .sz.barlang, Szabó P. Z. 
(1961) téves tájolással és távolság-meghatározással Nagyharsányhegyi keleti-barlangnak nevezi, jóllehet a hegy
csúcstól (háromszögelési pont) Ny-ra 48 m-re van. Kordos (1984)-nál is így -  tévesen -  szerepel. Helyreigazítása és 
részletes ismertetése Rónaki (2000)-tól. (Ld. még lejjebb a XVI. részben !) A barlang kiterjedése 4 m mélységgel, 
mintegy 15 m hosszban, kb. 10 m5-ben regisztrálható.

Nagyharsányi hegycsúcs ürege, Nagyharsányi 2. sz. barlang, „Nagyharsányhegyi nyugati barlang” (4151-10) K. Utób
bi névnél, mint az előzőnél is, téves tájolású a bg. helyzete. Valójában a hegycsúcstól K-re, 9 m távolságban találjuk, 
és Kretzoi 6. sz. lelőhelyeként azonosítva az általa „kis barlang”-ként említett üreg a barlangmaradványként meg
határozott szakadék falú teknő közel 10 m hosszú Ny-i végében, az aláhajló fal tövében van. Rajzokkal bővebben 
Rónaki (2000) könyvében található. (Ld. még a XVI. tematikus részben!) Mélysége 6,5 m, térfogata kb. 280 m\

Nagyharsányi-kristálybarlang. (4151-16 BO.4150-4) 600 / 59
Nagyharsányi kőbánya épület alapozásánál megnyílt barlang. (4151-05) K. Kb. 1956-ban feltárult barlangot azon

nal betömedékelték, így felmérése elmaradt.
Nagyharsányi 1954-es barlang. (4151-03) K. Lerobbantva.
Nagyharsányi 1960-as barlang. (4151-02) K. Korábban a ’60-as évekre datált, de utóbb a feltárás évét 1957-ben 

meghatározva nevét meghagytuk. A barlangot felmérés nélkül berobbantották. Rekonstruált szelvény rajzát a ka
taszterben lehet follelni. A művelési szint fölött 3 méterrel magasabban volt a lefelé irányuló üreg bejárata. Vass 
Béla (1962) két fényképet közölt e barlangról. Megsemmisült.

Nagyharsányi kőbánya lerobbantott barlangja, 1954-es barlang. (4151-03 Megsemmisült.
Nagyharsányi kőbánya újabb barlangja. K. (Kb.’60-as években.) Helye ismeretlen. Lerobbantva.
Nagyharsányi kőbánya 1971-ben feltárt barlangja. K. Nincs dokumentálva. Lerobbantva.
Nagyharsányi kőbánya 1979-ben feltárt barlangja. (4151-15 ) Ld: MKCs 1979. ÉJ. Lebányászták.
Nagyharsányi kőbányában barlang maradvány. (4151-04) Részletezve a kataszterben. Megsemmisült.
Művésztelepi-zsomboly, Nagyharsányi hegy K-i kőfejtőjének aknabarlangja. (4151-08) K. Az I. részben szerepel. 

Betemetve.
Régi-barlang, Harsányhegy Régi barlang, Nagyharsányi 3.sz. barlang, Nagyharsányi kőbánya hasadék barlangja. 

(4151-01)K.
Réteglap menti barlang, Réteglap menti kisbarlang, Nagyharsányi barlang maradvány. (4151-12 BO.4150-12)K.
Somssich-hegyi-2. sz. barlang, Somssich-hegyi 2. sz. őslénytani lelőhely. (4151-18 BO.4150-2) A törmelékdugótól 

Jánossy Dénes-Topál György által 8 m mélységig megtisztított, pleisztocén ősgerinces lelőhely, ami valójában egy 
eltemetett zsomboly. Barlangtani leírása Rónaki (2000) után Székely (2003) könyvében az előző érdemi publiká
cióra hivatkozás nélkül olvasható.

Templom-hegyi kőfejtő aknabarlangja, Templom hegyi aknabarlang, Villányi 8. sz. barlang. (4151-11 BO.4150-3) K.
Templom-hegyi barlang maradványok. K. Jellegük miatt részletezésétől itt eltekintünk, de Rónaki (1978) munkájá

ban fellelhető. Említésre érdemes, hogy 1997-ben 3 oldalas kéziratban rögzítettük a két barlangon kívül előforduló 
21 objektum leírását térképpel, keresztszelvényekkel. Itt említhető Kordos (1984) munkájában a „Templom-hegyi 
réteglap menti barlang” az 1. szinti bányafalou.

X. A Tenkes-hegy barlangjai (A Villányi hegység K-i részén)

Csarnótai-barlang. Kretzoi nyilvántartásában a 4.sz. [csontbreccsa] lelőhely [barlangja], Kis lapos barlangüreg 
(4152-01 BO.4150-16) K.

Máriagyűdi-barlang, Gyűdi-barlang, (Macskalyuk ?) (4152-02 BO.4150-17). K. Az I. részben szerepel.
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Tenkes-hegyi-zsomboly (4152-03) K. A bányaművelés során 1975-ben feltárult 38 m mély zsomboly jellegze
tes hidrotermális nyomokat mutatott, képződményekkel gazdagon díszítve. Geológiai felmérése, bő leírása és 
fotódokumentációja, a barlang térképe az 1978-as kataszter révén e rendkívül jelentős objektum emlékét megóvja 
a feledéstől. Ugyanis a bányászattal (sajnálatosan az OTVH 1975. jún. 18,-i helyszínelésével a képviselőjük meg
kérdőjelezhető hozzáállása miatt) megsemmisült. A zsomboly térfogatát a felmérés alapján 1400 m’-re becsültük. 
A zsomboly jelentősége, hogy a hegységben feltárható legmélyebb és legnagyobb bemutatható barlangüreg lehet
ne, ha az általunk javasolt pillérként a bánya meghagyta volna.

Rózsabányai-barlang (4152-04) A bg. térképe és leírása a Barlangtani Intézet megbízásából 1987-ben elkészült. 
A +255 m absz. magasságban feltárt zsombolyt lezárták, de a +228 m-en folyó alsó szinti bányaművelés további 
feltárással járhat (Juhász Márton megállapítása 1987.). A 9 m mély, tektonika mentén, főleg hidrotermális hatásra 
a jura mészkőben kialakult barlang felületeit igen dúsan fedték a borsó- és cseppkövek. A Barlangtani Osztály lis
táján nem szerepel, mert a bányászat során az üreg 1997-ben lebányászva teljesen megsemmisült.

XI. A Beremendi-rög barlangjai*

Aragonitos üreg (4153-21)
(Beremend, Blau Rezső kőfejtőjének barlangja, Beremend 10. sz. gerinces lelőhely. K. Ld. a nem azonosítottaknál 

a XVI. részben és alább a Beremendi-Ördöglyuk-nál.)
Beremendi 13. számú barlang, 13. sz. zsomboly. (4153-13) K. E jelentős objektum leírása rajzzal részletesen ld. 

a kataszterben. Lefejtve.
Beremend 14. sz. barlang, 14. sz. zsomboly. (4153-14) K.
Beremend 15. sz. barlang. (4)53-15) K.
Beremend 143-as szinti 1976-ban feltárult, és részben lefejtett aknabarlang. (4153-09 ) K. 25 / 14 A bányafalon 

3 m magasan megnyílt üreg. Megsemmisült.
Beremendi 143-as szinti 1978-ban feltárult és lefejtett kis barlang. (4153-10) 2 / 0 K. Részletek a kataszterben. 

Megsemmisült.
Beremendi 116-os szinti barlangüreg. (4153-06) K.
Beremendi 1972-es aknabarlang, (4153-08) 28 / 28 K.
Beremendi kőfejtő 1935. évi hévizes barlangja, Régi elfelejtett vizesbarlang, Régi lefejtett vizesbarlang. (4153.07) 

K. Bendefy (1974) által megismert és vázlatos metszetben ábrázolt 13 m mély zsomboly alsó harmadát 38 °C víz 
töltötte ki. A név és az első szinonima Kordos (1984) anyagából van, mig a második Rónaki (1978) által megadott, 
mely elírva alakult -  tévesen -  „elfelejtettének Kordosnál. Lefejtették.

Beremendi 1992/l.sz. barlang. (4153-25) A kőbányászat során Dobosi Tamás természetvédelmi felügyelő leírása 
szerint „...a 100-as szinten annak Ny-i falán a 116-os szint [...] alatt 2,5 m-re, a Kristálybarlang bejáratától számí
tott 162 m-re, és 255 fokra, egy szűk barlangbejárat nyílott meg.” Ennek megbontásával 2,5 m hosszú, meredek 
lejáraton kis terembe jutott, melynek a robbantásból eredő sziklaomlás álfeneke a továbbjutást elzárta. A bejárat 
után az üreg 2,8 m magasra nyúlt, így kiterjedése (hossza) a 3 m-es mélységével 6 m-ben határozható meg. A csepp
köveken kívül a szokásos hidrotermális képződmények borították a 330-22 fok irányú litoklázis mentén kialakult 
üreget. Térképvázlatot és metszetet készített, majd engedélyezte a barlang letermeléses megsemmisítését. Rónaki 
a bányatérkép alapján Magusics M. üzemvezetővel a bg. helyét azonosította és koordinátáit megállapította. Ezek 
után került a „Barlang nyilvántartólap”-ra. (Ld. B0.1999. nov.) Lefejtették.

Beremendi kút-zsomboly, Beremendi 1. sz. barlang, Kút-barlang, Kút-zsomboly, Cementgyár barlangja, Karsztakna, 
Kút zsomboly a BCM kőbányában. (4153-02 BO.4150-14) K. Az 1. részben szerepel.

Beremendi-kristálybarlang, Beremendi 16. sz. lelőhely. (4153-16 BO.4150-1) 700 / 38 A barlang a bányaművelés 
során 1984-ben nyílt meg. Az 53 m függőleges kiterjedésű, 700 méter összhosszúságú barlang Dél-Dunántúl máso
dik leghosszabb objektumaként szerepel. A szinonima a későbbi őslénytani kutatások révén alakult. Első szakmai 
leírását Takácsné Bolner (1985) adta, majd Székely (2003) könyvében is bő leírást találunk. Mivel az első publi
kációban nem került rögzítésre, így itt kiegészítésként megjegyezzük, hogy a MKCs kutatói ’84 dec. 1 -én elsőként 
járták be kisebb bontások után a Vizes-járatot, a „Mosóporos”, a „Cseppkő-terem” és a „Kút” nevű részeket. (Ld. 
MKCs 1983. Évi Jelentés.) Egyéb évi jelentésekben is vannak adatok: (PNBCs: 1997,-98.)

Beremendi-Ördöglyuk, Ördöglyuk, Beremendi 2.sz.barlang, a Blau féle, majd a Baranyavári cukorgyár kőfejtőjének 
„Czukker-bánya” ürege, Cukkergyári üreg. (4153-01 BO.4150-15) K. Az I. részben szerepel. Lefejtették.

Beremendi Nagy vizes barlangüreg, Nagy vizes üreg a BCM kőbányában, Bermendi Nagy-Vizes-üreg. (4153-03 
4150-10)K.

Beremendi Vizes-üreg, Vizes üreg a BCM kőbányában. (4153-04) K. Lefedve kőrakás alatt.
Hasadék-barlang, Hasadék-barlangra utaló nyom a 100-as szinten. (4153-26) K. Később Pongrácz L.-tól kapott in

formáció szerint 2002-ben megnyílt, majd 2005-ben lebányászták.
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Kistapolcai melegíorrás-barlangja. (Kataszteri szám nélkül) Eddig nem szerepelt publikációban, vagy egyéb nyilván
tartásban, csak kéziratban. (Rónaki-Szederkényi-Kassai 1968) A Beremendi-röghöz tartozó, Beremendtől ÉK-re 
a felszínen tanulmányozható kréta mészkő hasonló, sasbérc szerű alakzatát átszövő egymást keresztező törésvonalak 
mentén tör felszínre a 24 °C-ú melegforrás. Ennek jelenleg vízzel elárasztott barlangjáratait csak geofizikai mérések
kel (Baranyi I.) sikerült kimutatni. A szűk szifon forrásjáraton keresztül még nem volt próbálkozás kibontása révén 
történő behatolásra. Ezzel szemben a vizsgálatok során még 1967-ben megismert -  inaktívvá vált -  hajdani forrás
jára t barlangját járhattuk be a melegforrástól (+96 m Af.) D-re 20 m távolságban, attól 1,5 m-el magasabban. Ennek 
bejárata -  mint régi forrásfoglalás -  téglával boltozatosán kífalazva látható. Inaktívvá válása óta törmelékkel részben 
feltöltődött, így csak hasoncsúszva lehetett az enyhe lejtésű szűk hasadékban mintegy 6 m távolságig behatolni.

Látens barlangüregek (Nincs kataszteri számuk) I—II. sz. A BCM kőbányájának +116-20 m Bfm. művelési szintjén, 
majd további kitűzött helyeken 1985-ben a Nukleon Gmk. a BCM Rt. megrendelésére több terítésű szimmetrikus 
szelvényezés módszerét alkalmazva geoelektromos mérést végzett üregkutatási szándékkal. Az eredmények ellen
őrzésére és a Kerületi Bányaműszaki felügyelőség utasítása alapján ún. porfúrásokat végeztek különböző hálósüríi- 
séggel. A harántolt kisebb üregeken kívül két egymás melletti nagy méretű rejtett üregrendszer felderítésével járt. 
(Rónaki 2001)*. Talán az országban egyedülálló volt e kutatás és annak eredménye. Lebányászták.

* Megjegyzés: A könyv 76. oldalán három helyen előforduló sajtóhiba korrigálandó: „KW” „ Kilo Ohm” -ra. A 80. ol
dalon helyesen „...mintegy 19,6 m-es magasságú...” A karszt kataszterünkben számos lefejtett barlangra utaló 
nyom dokumentálása szerepel, melyek eredeti adatainak ismerete nélkül itt barlangként nincsenek bejegyezve. Majd 
a Rónaki közreműködésével 2000-ben megjelent könyvben az itt felsoroltak közül is néhányat kihagytunk. A kiegé
szítő szöveg nélküli objektumok a katasztereinkben részletesen megtalálhatók, indokolva a kataszterbevételt.

Paxitos luk. (4153-22) A 116-os szinti fejtési falon 1997-ben bontott barlang maradvány a talp fölött 4 m-el magasab
ban 1 m-re behatolva 5 m mélyen lehetett lemászni. Lefejtették.

XII. A siklósi barlangok

V árkút I. barlang, Siklósi vár kútjának l.sz. barlangja. (4154-01 BO.4150-19) Az I. részben szerepel.
V árkút II. barlang, Siklósi vár kútjának 2.sz. barlangja. (4154-02 BO.4150-20) Az 1. részben szerepel.
V árkút III. barlang, Siklósi vár kútjának 3.sz. barlangja. (4154-03 BO.4150-21)
Váraljai-barlang, Vár melletti zsomboly. (4154-04 BO.4150-18) 24,5 / 40

XIII. VUlánykövesd-Paikonya környéke 4155 kát. sz. (A Villányi hg. E-i előtere)

Erdész kutyája-zsomboly, Tutyi-lyuk. (4155-01)
Taranyi Ádám erdésztől kapott információ alapján 1983. okt. 8-án a MKCs kutatói megtalálták és fölmérték. 
Az 1 m átmérőjű nyíláson 2 méter mélyre lehet lemenni az álfenékre, mely a K-i falat képező 55/75°-os tektonikus 
mészkőfal felé lejtve 3 m mélységig vezet. Újabban (2005. máj. 15.) a jelenlegi erdész megmutatta helyét Lotz 
Tamásnak és kutatótársának, akik az erdész becenevére keresztelték a jelenleg 0,5 m-re feltöltődött lyukat.

Megjegyzés: Feltehetően majd a későbbiekben sor kerül e területen is további barlangméretű karsztobjektumok 
nyilvántartására, ugyanis Palkonyán és Bissén még kutatásra váró objektumokról van tudomásunk. Bejelentésre 
Palkonyán 2001-ben szemlézett Havasi Ildikó a DDNPl-tól, de mint 2005 jan. 26-án személyesen közölte, doku
mentációt az észleltekről nem készített.

XIV. Mohács környék 4160 kát. sz. (Geresdi-dombság) üregei

MEV lejtősakna Bátán. (kát. sz. nélkül) A község belterületén a 633 hsz.-lakóháztól D-re 50 m-re van. A kutató 
létesítmény 22 m hosszú, melyben anízuszi dolomitot is feltártak. Lezárásának jelenlegi állapota ismeretlen.

Török-lyuk (4160-01) Ld: Rónaki L.-Gábor O. (2006)

XV. A Somogy-Tolnai dombság (4200) kataszteri egység objektumai

„Kaposgyarmati-barlang” (KKT Szentbalázs) Újságcikk (Somogyi Hírlap 1994 máj. és június) „cseppkőbarlang”- 
ról adott hírt, de a helyszínre Vukov P.-rel történt kiszállással bebizonyosodott, hogy a neogén forrásmészkőben 
lévő üregek mérete nem éri el a barlangként való minősítést, tehát nem barlang. Hasonló mészkő-előfordulás ismert 
korábbról a Zselicben Nagytótvárostól E-ra, a Csepegő-kő-forrásnál. (Információ Kraft J.-tól. Kataszteri számot 
ezek nem kaptak.)
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Még azonosítatlan, de talán majd később felfedezésre kerülő objektumként említettük a Repesz-zsombolyt, melyről 
a „Barlangkataszter III. rész”-ében bő leírást adtunk, valamint ugyanitt a Laspisi-barlangot is tárgyaltuk.

Szabó (1961) cikkében (p. 3-20.) a „V3” [Szuadó inaktív nyelő] megfestése helyesen a „V4”-re vonatkozik. 
Az „Orfűi kőbánya barlangja” valójában a víztározó üreg, melynek Vértestől téves tájolású rajzán az É-i irány he
lyesen déli. A „KI és K2” térképi jelölés fordítottan helyes, ugyanis az É-i a kőftllke helyére, míg a D-i az alatta lévő 
forrásbarlang helyére utal. így a szövegben is az 1930-ban feltárt [Mélyvölgyi-kőíulke vizes barlangja] mint „eltömő- 
dött” barlang. A„K2”-nél ugyanezen objektumról ír, mint a Kőfölke alatt 6 m-el „...kisebb forrás vize lép ki.”[Azóta 
az MKCs feltárta és a bejárható rész végét záró szifonban búvár merülések voltak.] Figyelemre méltó a Vízfő-forrásról 
készült fotó, melyen a jelenleginél mintegy méterrel mélyebben volt a forrás tölcsérben a vízszint, ugyanis most a tárón 
át lép felszínre.

Kordos (1984) által közölt „Országos barlanglista” (p. 281-309.) valójában dr. Bertalan Károly által a MÁFI- 
ban vezetett „Barlangkataszteri törzslapok” (1977) adatai, melynek mecseki részéhez Rónaki L. is számos adattal 
járult hozzá 1965-66-ban. Sajnálatos módon a könyvben közzétett nyersanyag lektorálás híján hibákkal terhelt. Ezek 
feloldására teszek kísérletet az alábbiakban. E könyv volt hivatva -  egyebek mellett -  Szabó Pál Zoltán (1961) munkája 
után felgyorsult mecseki kataszterezés eredményeinek közreadására. így itt az abban barlangmaradványokként szerep
lő helyeket megismételjük, de jellegük nem engedi a barlangok közötti felsorolásukat.

A könyv „Mecsek” c. részében kisebb hibaként jegyezzük meg, hogy az Abaligeti-barlang II. oldalágának hossz 
adata a 245. oldalon (368 m) ami még a nem teljes felmért hossz. A 247. oldalon viszont sajnálatosan szarvas hibaként 
olvasható „...mésztufa alól eredő Tettye-forrás”.

Kordos hivatkozott könyvében szereplő „Országos barlanglista” p. 307-309. felsoroláshoz fűzött további meg
jegyzések:

„A Mecsek barlangjai” alatt (p. 307-308.) olvasható magyarázatra, vagy helyesbítésre szoruló tételek: 
Achilles-nyelő ( = Békás-nyelő) Nem szinonim név a zárójeles meghatározás. E néven más helyen barlang van. Ld. 

feljebb.
Bánya-tetői-barlang Ld. Kovácsszénáján a „Bányatetői rókalyuk-barlang”
Gyuri úti befalazott barlang (= Tettvei tufabarlang) Ld. Tettyeí mésztufa-barlang.
Mély-völgyi 1. sz. zsomboly (Zsidóvölgyi zsomboly) A Mély-völgy és a Zsidó-völgy egymástól távol van! így ez 

hibás szinonima.
Nagy-Mélyvölgyi-forrásbarlang azonos a „Mély-völgyi-kőfulke vizes barlangjá”-val 
Sátán-kő üregei Nem azonosított objektum! (Nem tudni, hogy hol van? Talán a K-i Mecsekben.)
Sziklás-zsomboly valójában a „Sziklás-víznyelőbarlang”
Tettyei-mésztufabarlang (Tettyei forrásbarlang, Tettye barlangja) Valójában a Gyuri úti befalazott barlanggal azo

nos, viszont a zárójelben adott egyik szinonima. A „ Tettyei-forrásbarlang” azóta föltárt vízalatti barlangrész ajelölt 
mésztufa-barlangtól északra lévő forrás mögött egy másik létező barlang. [Ld. Rónaki (2008)]

Zsidó-völgyi 2. sz. barlang (Zsidóvölgyi zsomboly, Mecsek Egyesület zsomboly) Nem azonosított!
Zsidó-völgyi 3. sz. barlang (= Mecsek víznyelő, Zsidóvölgyi rézsútos zsomboly) A Mecsek víznyelő részletes is

mertetőjét ld. feljebb a III. részben. Lehet, hogy a „zsomboly” elírás, akkor viszont a „Zsidóvölgyi-barlangfolyosó” 
lenne?

További megjegyzéseink a „A Villányi-hegység és a Beremendi-rög barlangjai” alatt (p. 308-309.) olvasható téte
lekhez:

Beremend, Blau Rezső kőfejtőjének barlangja (= ’’Beremend lO.sz.gerinces lelőhely”) A barlang az általa „Bere- 
mendi 2. barlang”-ként két tétellel korábban nyilvántartott, más néven „Ördöglyuk”-nak is nevezett barlanggal 
egyértelműen azonos, de a „lelőhely”-et nem lehet beazonosítani, ugyanis űz nem a barlang! Pongrácz (1999) -tói 
olvasható a lelőhelyek ismertetésénél a 10-essel kapcsolatban (p.25) hogy „A kőfejtő falain vörös agyaggal kitöl
tött hasadékok voltak láthatók, melyekből Kormos szerint törpehörcsög- és nyúlmaradványokat lehetett gyűjteni.” 

Beremend, hasadékbarlangra utaló nyom a 100-as szinten. Ezt jellegénél fogva már itt nem vettük nyilvántartásba, 
jóllehet Rónaki (1978) anyagában 4153-11 kát. számmal szerepel.

Beremendi kőfejtő 1935.évi hévizes barlangja (=”Régi elfelejtett vizesbarlang”) Az „elfelejtett” szócska a szinoni
mában elírás, ugyanis Rónaki (1978) anyagából eredetileg „lefejtetf’-ként szerepel a barlang megnevezéseként, 
amit dr. Bertalannak szolgáltatott.

Beremendi lefejtett kürtőmaradvány Az előzőhöz hasonló okkal a nyilvántartásunkból itt kihagyva.(4153-05) 
Nagyharsányi bauxittárók üregei Konkrétumok nélkül van említve. A VIII. részben összeállításunk bőséges ismer

tetéssel szolgál.
Nagyharsányi l.sz. barlang Lehet, hogy az „1954-ben feltárt barlang” ? Ld: IX rész.

XVI. Barlang maradványok és azonosítatlan, vagy téves megjelölésű objektumok
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Nagyharsányi 2. sz. barlang Talán a „Régi barlanggal azonos? Ld: IX. rész.
Nagyharsányi barlangm aradvány (4151-04 adathiányos jellegénél fogva nem szerepeltetjük.)
Nagyharsányi kőbánya újabb barlangja Nem sikerült beazonosítani, így összeállításunkban adathiányosság miatt 

sem szerepeltetjük.
Nagyharsányi kőbánya 1971-ben feltárt barlangja Schmieder József üzemvezető nem tudott adatokkal szolgálni 

a beazonosítási kísérletünk során, így itt nem szerepeltetjük.
Siklósi-alagút Nem tudtuk azonosítani, összeállításunkban nem szerepeltetjük.

Forrásm unkák  Az irodalomjegyzék részben annotálva

A n o n i m : Budapesti Turista Egyesület [BETE] Napló Bp.1936 Kézírásos részletek a Mecsekről pp.121-125 + 3 oldal 
ábrákkal.

A n o n im : 4120 kataszteri egység [Mecsek hg.J barlangjai [KVM.TH..B.O.] Kézirat 2002. június 27. p. 1-7.
B e n d e f y  L á s z l ó  (1974): Hévizes barlang és természetes vízgőz-exhaláció a beremendi kőbányában -  Földtani Köz

löny 3. sz. Továbbá még ugyanaz: -  Hidrológiai Közlöny 1974. 8. sz, p. 384.
C h ik á n  G é z a  (1991): Jellegzetes lajtamészköfeltárás a bodolyabéri szinklinális D-i oldalán, a Mersáng-völgy völgy- 

főjében -  MÁFI. Évk. p. 247. XXIV. tábla, 1 fotó.
E s z t e r h á s  I . - S z e n t e s  Gy. (2004): Magyarország nem karsztos barlangkataszterének digitális feldolgozása VII.

Karszt-fejlődés Konferencia, Szombathely, (http:// georgr. elte.hu/nonkarstic - Netscape forma)
F a z e k a s  I m r e - S o ó s  J - n é  (2005): Középkori templomok és várak In. Fazekas I. szerk: A komlói térség természeti és 

kultúrtörténeti öröksége, Komló. p. 201-213. színes ábrákkal.
J á m b o r  Á r o n  (1964): Nem karsztos barlangüregek a Jakab-hegyen -  Karszt és Barlang II. f . Bp. 1965 p. 56-58. 
K a d ic  O t t o k á r  (1952): Ld. I. é sznél.
B a r l a n g k u t a t ó  C s o p o r t o k  (v . E g y e s ü l e t e k )  É v i  J e l e n t é s e i : Mecseki Karsztkutató Csop. 1973. Pro Matúra 1989-Sze- 

gediek -  (JA. TEBCs.-SzK, majd MEBO és SzK Bgkut. E. Bgk. E.) 1995-. J. P Pécsi Tudományegyetem 1999- 
(Fellelhetők: a DDNPl-nál,, KM.Barlangtani Osztályon és az MKBT-nál, továbbá a jelentések kivonatai az MKBT 
„BESZÁMOLÓ” köteteiben 1976-1988. évek során olvashatók.)

Gál B e n e d e k  (1999): Tomika-zsomboly -  Kézirat pályázathoz, Pécs. máj. p 16, 5 ábrával + térkép és 19 fotó 
Gál B e n e d e k  (2001): Ld: I. részben.
G á l  B e n e d e k  (2001): A Spirál-víznyelő -  Természet Világa 132. évf. 2. sz. pp. XXIII-XXV1I. 1 ábra, 6 kép.
G á l  B e n e d e k  (2003): A Remény-zsomboly -Természet Világa 134. évf. 3. sz.. pp. XLI-XLV. 1 ábra, 2 kép.
G l ö c k l e r  G á b o r : A Barnakő-barlang -  In: MKCs 2000 évi jelentés 3. sz. melléklet p. 6 + 3 térkép 
H a v a s i  I l d ik ó  (2007): A Tettye mésztufabarlang -  Mecsek E .  Évk. pp. 47-54 (A megnyitása előtti felújítás munkáiról és 

a 2004-es térképe, melyen nem szerepel a később kihajtott 17 fm-es vágat a Gomba terem és a Lakófülke között.) 
K á r p á t i  G á b o r  (1985): Az emberi élet régészeti jelei -  Mindszentgodisa pp. 35-47.
K e v i  L á s z l ó  (1956): Ld. I. résznél.
K e s s l e r  H u b e r t : Előzetes jelentés a mecseki karsztvízkutatásokról -  Kézirat p. 15+2 melléklet Bp. 1953. jan. (Az 1. mel
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Kaszap András

HOL AZ A BARLANG?

Az MKBT és folyóirata(i) az általam figyelemmel tartott csaknem hatvan év alatt eléggé nem di
csérhető figyelemmel kísért minden barlanggal kapcsolatos dolgot, vonatkozást. A nevek etimológiájától 
a törzs-ismereteken át a történetig, sőt a bélyegen történt ábrázolásig. Ez az ismeret késztetett a címbeli 
kérdésre!

Történt ugyanis, hogy a mindmáig igen rangos társadalmi folyóirat: a Mozgó Világ 1983. évi 11. 
füzetében figyelemre méltó barlangos cikken akadt meg a szemem.* A 16 oldalnyi tanulmány történeti 
keretbe helyezve tárgyal egy barlangot Budán. Mivel a szakterületének perspektíváját általában up-to- 
date pásztázó jelen folyóirat erre -  ismeretem szerint -  a mai napig nem reagált, bátorkodom felhívni rá 
a figyelmet. És lesni a reakciót!

A képalkotást elősegítendő pár sort idézet itt a cikkből (124. oldal):
„7944 m ájusa és október 15-e között a  szervezet tevékenysége a m ár körvonalazottform ákban folytatódott. 
Emellett a  különböző m egszerveződött csoportok több akciót hajtottak végre ném et katonai teherautók, 
személygépkocsik és m ás já rm ü vek  ellen. Ezekben fő k é n t D ávid  Tamás tűnt ki, aki a robbanószerkezetek  
mesterének bizonyult. A tevékenykedő akciócsoportok elhelyezkedésük szem pontjából a  következőképpen  
oszlottak meg: Pécsy és csoportjai; illetve D á v id  Tamás akciózói a  Tauruszban, Istókék Budán, m ég bázis 
nélkül helyezkedtek el. Is tók  és B okody rájött, hogy a  tagok lakásai nem fe le ln ek  m eg a  biztonsági intéz
kedéseknek. Többszöri terepszem le után úgy döntöttek, hogy a  Ferenc-hegyen, a Zöldm áli út fe lö li részen, 
egy eddig f e l  nem tárt barlangban építenek fegyveres bázist. A  barlang egyik be nem om lott já ra tá t úgy 
lehetett megközelíteni, hogy kötélhágcsón körülbelül harm inc méternyire kellett leereszkedni a  mélybe. 
Az innen a fö ld  alá vezető úton m integy tíz m éter m élységben volt egy nagyobb alapterületű terem. A te
remből több szobaszerű  helyiségbe vezettek utak, s  ezeket a helyiségeket az ellenállók lakhatóvá tették. 
A barlang vízellátását a  közeli H alász-villából nyert vízvezetékkel oldották meg. A barlang egyik helyisé
gében volt a  fegyverraktár, ahol a  szerzett és kapott fegyvereket, lőszereket, petróleum ot, étert, lám pát és 
robbanóanyagokat tárolták.

A barlang kiépítésében Bokody ... vett részt. A barlang a  Várnai-csoport egyik f ő  fé szke  volt. Története 
jelképpé magasodott. 1944 decem beréig a barlangból indultak a  csoport tagjai a németellenes bevetésekre, 
és ide tértek v issza ."

A rövid idézetből látható, hogy a címben említett Szent-Györgyi Albert, és a többször említett (Várnai 
Zsenihez köthető) Várnai-csoport tekintélyt sugalló neveihez kapcsolt történet helyszínét a barlangok 
tekintetében kiválóan ismert Ferenc-hegyre helyezte a cikk.

Történelmet írt, de a helyszín lokalizálását elmulasztotta. Pedig emleget valami Halász-villát. Annak 
pedig volt postacíme, utca-házszáma, helyrajzi száma! De volt arrafelé villája Németh Lászlónak is? aki 
mellesleg Sátorkő-pusztán is birtokolt házat-telket azidőtt.

E sorok írója 1998-ban megpróbált az idézett szerzőtől bővebb ismeretekre szert tenni a helyszínről, 
de választ nem kapott.

A Karszt és Barlang folyóirat iránt táplált réges-régi rokonszenvem és tiszteletem által felbátorodva 
terjesztem olvasói elé -  megismételve -  a címben feltett kérdést!

* M. Kiss Sándor: A politizálgatástól az ellenállásig. A Szent-Györgyi Albert vezette politikai mozgalom 
és ellenállási csoport történetéből -  Mozgó Világ IX. 1983. ll.sz.pp. 113-128.
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