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ABSTRACT :
Kárpát, J./editor/: ACHERON Caver's Club
The Section produced a 12o m extension to Mátyás-hegyi Cave in Budapest by exploring a 
new branch /Trón-termi-ág/, as well as 7o m to Cserszegtomaj Cave and lo m to Acheron 
Cave opening from wells in the Keszthelyi Mountains. They organised a summer camp to 
Aggtelek Karst, where they explored three new karstobjects in the area of Szelce-puszta 
Alkotmány Cave of 4o m length and 21 m depth, Haló—réti Shaft—cave of 7o m length and^ 
43 m depth, and Lackó Cave of 35 m length and 15 m depth. A cartographical documentati
on of these new wxplorations as well as that of the caverns of the quarry in the south
east part of the Mátyás Hill was prepared. Examinations and observations on morphology, 
hydrology, climatology and biology were also carried out in the investigated caves. 
Their report is supplemented by three special studies.
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A Mátyás-hegyi-barlang DNY-i, tektonikaiig szabdalt zónájában egy omladékos kürtő ki
mászásával 1984. február 5-én egy NyDNy kiterjedésű, mintegy loo m hosszúságú omladékos 
járatrendszerbe jutottunk, amely a Trón-termi-ág elnevezést kapta.
A 155-170 m tszf. magassságban húzódó járat Ny-i végpontja megközelíti a Meteor-ág üre
geit, ill. további lehetőséget kinál a szomszédos Pál-völgyi-barlang összekóttetesenek 
kutatása szempontjából. E szakasz feltárásával bebizonyosodott, hogy a korábbi szakiro
dalom által megjelölt Szépvölgyi törés nem szab határt a barlang kitérjedesenek, így 
DNy-i irányban további járatszakasz létezésével számolhatunk.
E tektonikailag erősen igénybe vett zóna, tekintve relativ felszín közelsegevel /Зо m / 
a terület mérnökgeológiai elemzése szempontjából is kitüntetett szerepet kap.
A járat alját és végét nagy mennyiségű omladék képezi, melynek mozgása napjainkban is 
megfigyelhető. A feltárt szakasz képződményekben szegény. Az omladék között beszivárgó 
vizek nagyban hozzájárulnak a törmelék mozgásához.
A vizsgált zónában érdemi tektonikai méréseket nem tudtunk végezni a nagymértékű ossze- 
törezettség miatt.
Alapvetően három szintre tagolódó járatrendszer legmagasabbra nyiló zónáiban a talán 
felszínig harapódzó omladék a bontási munkákat rendkívül veszélyessé teszi, azonban az 
alsóbb szinteken csekély munkával a barlang fő sikjára illeszkedő további járatrendsze
rek feltárására számíthatunk.
A Kutya-terem főtéjében megjelenő nagykiterjedésü kovás kitöltés irányát követve egy 
kuszójáraton keresztül nagyméretű, oldott formákat tartalmazó, jellemzően hévizes ke
letkezésű terembe, ill. többszörös hasadék kereszteződés által létrehozott romterembe 
jutunk. A terem végét képező igen nagy méretű omladékrendszerben a Meteor-ág fohasadék 
iránya, valamint keskeny kovás kitöltésű "Pál-völgyi-barlang irányú" hasadékok jellem
zőek. Továbbjutás egyelőre a Meteor-főhasadék irányában történt. Tekintve, hogy a fő 
szempont ebben a zónában a Pál-völgyi-barlanggal való kapcsolat felderítése, ezekre a 
munkahelyekre a Meteor-ági bontásainkkal párhuzamosan rendszeresen műszakokat szerve
zünk. Egyelőre szűk, véséssel tágítható huzatos hasadék kinál biztató munkahelyet.
Ezen munkahelyen történő továbbjutás esetén esély van a Természetbaráttól délre a Pál- 
völgyi-barlang irányában, ill. a Szépvölgyi törés további omladékzónájában újabb sza
kaszokba történő bejutásra.
A Trón-termi zónában igen sok helyen találkoztunk nagy mennyiségű - időszakos - víz
folyás nyomaival. A veszélyessége miatt eddig csak egyszer bejárt "Patakmeder" szakasz, 
ami tulajdonképpen a Trón-termi fohasadék alsó szintjét jelenti, egyesülni látszanak 
ezek a vízfolyások. A Trón-terem helyzetét tekintve vetületben a Tavon túl helyezkedik 
el, elképzelhető tehát, hogy a Szépvölgyi törés vizeit részben ez a zóna vezeti el a 
Tóba, ill. amögé. Szándékunkban áll a "Patakmeder" álfenekének lehetőség szerinti meg
bontása és ezzel esetleg a "Tavon túli" szakasz felderítése, amely szintén további le
hetőségeket nyit a Pál-völgyi-barlang - Mátyás-hegyi-barlang összeköttetés kutatására.
Összefoglalva tehát, ez a zóna azon túl, hogy az összeköttetésben kulcsszerepet ját
szik, további igen komoly lehetőséget jelent a Mátyás-hegyi-barlang Szépvölgyi törés
zónán túl esetleg létező szakaszainak megismerésére.
A barlanqszaknsz térképezését elvégeztük, fotódokumentálása pedig folyamatban van. A 
Trón-termi-ág teljes hossza a kutatások jelenlegi stádiumában 12o méter.

Mátyás-hegyi-barlang, Trón-termi-ág
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/Genersich György/
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A Mátyás-hegyi DK-i kőfejtő barlangjai

A Mátyás-hegy DK-i oldalán levő felhagyott kőfejtőben számos hévizes üregrendszert is
merünk .
E kőfejtés során feltárult barlangmaradványok 22o-245 m tszf. magasságban helyezkednek 
el, befoglaló kőzetük aocén mészkő ill. bryozoás márga.
Kialakulásukban a hegység szomszédos barlangrendszereihez hasonlóan a tektonikus pre- 
formáció, ill. a mélyből feltörő hévizek keveredési korróziója játszott szerepet.
A változatos méretű, formakincsü és helyenként képzodményekbfen /barit, aragonit/ gaz
dag járatok arra engednek következtetni, hogy a Mátyás-hegy DK-i zónájában is ma még 
feltáratlan, nagyobb kiterjedésű barlanghálózatra számíthatunk.
Eddigi kutatásaink és dokumentációnk alapján a kőfejtő barlangjairól az alábbi össze
foglalóban nyújtunk áttekintést, melyhez a meglevő teljes térképdokumentációt mellé
keljük.

1-2. sz. barlang

A két barlangot a korábbiakban még különálló barlangként tartottuk számon, azonban 
1984. nyarán egy szűk kürtőn való átjutással /ld. térkép/ sikerült köztük az össze“- 
köttetést feltárni.
A barlang hossza 112 m, mélysége -12,5/+6,o m, legnagyobb vízszintes kiterjedése pe
dig 26,5 m.
Az l.sz. bejárat /volt l.sz. barlang/
A kőfejtő Ny-i sarkában, 15 m relativ, 235 m tszf, magasságban helyezkedik el. Hosz-
sza 68 m és 6 m mély.
Jellegzetesen hévizes barlang, oldott falaival, szerteágazó járataival. Fiai nagy 
mennyiségben tartalmaznak kalcit kristályokat, melyeket már eléggé lepusztitottak az 
idelátogatók. Az É-i részén barit is előfordul.
Az É-i és ÉK-i végén a tektonikus preformáció és a huzat irányát követve vontásokat 
végzünk.
A 2. sz. bejárat /volt 2.sz. barlang/
Az l.sz. nyilás fölött 5 m-rel, 24o tszf. magassában nyílik szűk, nehezen észrevehető 
helyen. Falait kagylós, félholdas oldásformák boritják. Gömbfülkéi is a hévizes kia
lakulásra utal. Ideig felmért hossza 44 m.
A két barlang között feltárt összeköttetés rendkívül szűk, igy csak igen karcsú bar
langkutatók számára átjárható.

3,sz. barlang

Messziről szembetűnő széles szádája a kőfejtő homlokfalán nyílik, a talp felett 15 m 
magasságban. Tágas előcsarnokából a Ny-ra induló járat lapos, kovás törmelékkel fel
töltött folyosója réteglapmenti elválással keletkezett. Az É-ra menő ág meredeken e- 
melkedő csőszerű kürtője szabályos gömbalakot mutató impozáns oldási formákkal tagolt 
terembe vezet. A 2o m hosszú barlangban továbbkutatással a Ny-i ág É-i részén lehetne 
kísérletezni. /A barlang csak kötéllel közelíthető meg/
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4.SZ. barlang

Réteglapmenti korrózióval képződött járatai a 3.sz. barlang alatt 4 m-rel nyílnak. 
Kétfelé ágazó folyosóját erősen feltölti a kovás, finomszemcsés törmelék.
Hossza: 18,5 m

5.sz. barlang

A kőfejtő homlokfalának közepén nyílik 2o m magasságban.
Három lőrésszerű bejárati nyílása egyetlen, szabályos gömbfülkékből felépülő, 6x4 
m-es terembe vezet. Megközelítése csak kötélereszkedéssel lehetséges

6 . S Z .  barlang

A kőfejtő É-i felében, 235 m tszf. magasságban nyílik.
Hasadék mentén kialakult, gömbfülkés, hévizes oldásu. 9 m hosszú, 2 m mély.

7.SZ, barlang

A 6.sz. barlanggal szemben, 235 m tszf. magasságban helyezkedik el. A hasadékirány 
megegyezik a 6.sz. barlangéval, valószínű, hogy egy rendszert alkottak.
Két kürtője a bányafalba nyilik, mig a harmadik felsőbb járatba vezet. Szintén hé
vizes, képződményekben szegény.
Hossza 12 m, 4 m magasságba nyúlik.

8.SZ. barlang

A kőfejtő alsó szintjén, 215 m tszf. magasságban nyilik. 
Hasadék mentén, ferde réteglapot követve alakult ki. 
Képződményei nincsenek, omladékos.

9.sz. barlang

215 m tszf. magasságban található, az alsó szin K-i részében. 
Réteglap mellett kialakult lapos üreg.
2,5 m hosszú.

lo.sz. barlang

A 9.SZ. barlangtól D-re 217 m tszf. magasságban helyezkedik el. Már a bejárata előtt 
megtalálhatok régi gömbfülkéinek romjai. A barlang szűk, oldott falu.
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11.sz. beszakadás

A kőfejtő K-i zónájában, 228 m tszf. magasságban van. 
Bontási munkahelyünk omlásos, huzatos üreg.

/Kárpátné Fehér Katalin/
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MÁTYÁS-HEGYI - DK-i KŐFEJTŐ 
3.SZ. BARLANGJA

Felm.: Varga Eszter

„ A C H E R O N "
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MÁTYÁS-HEGYI DK-i KŐFEJTŐ, 

5. sz. BARLANG

Felmérték; Kárpát József, 
Perenyi Katalin, 
Szilágyi Zsuzsc

.ACHERON 198A aug.
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MÁTYÁS-H. DK-i 6. BG.
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Feltáró munkák a Cserszegtomajl-kutbarlangban

A barlangban 1984-ben is az eddigiekhez hasonlóan a feltáró kutatásra helyeztük a fő 
hangsúlyt, - hiszen mint korábban a morfológiai vizsgálatok kapcsán rámutattunk - a 
dolomit-homokkő réteghatáron minden valószinüség szerint további, kiterjedt üregháló
zatok létezésére számíthatunk.
Ezévben feltáró munkák céljából 5, egyenként 5o-7o órás leszállást végeztünk, alkal
manként 8-12 fő részvételével.
Folyamatos lenttartózkodásaink alatt táborhelyül a Lovassy-termet vesszük igénybe, 
ahol lo fő tábozozása biztosítható. Nagyobb létszám esetén az Elosztó szolgál kiegé
szítő bivakhelyként.
A barlangban a tájékozódás megkönnyítésére számozott aluminium táblácskákat helyeztünk 
el, amelyek munkatérképünkön is megtalálhatók. /Е tájékozódási pontokat az alábbiakban 
az egyes bontási helyek helymeghatározásához is felhasználtuk./

1. Micimackó-terem

A barlang jelenleg ismert legnagyobb termeit magába foglaló Keleti-labirintus folyta
tásának feltárása érdekében a Tarka-terem DNy-i végében /a 38. ponttól 190°-ra, 12 m- 
re/ kezdtünk bontásokat. A rendkívül szűk, omladékos hasadékban november lo-én sike
rült vésések árán az un. Micimackó-terembe jutni, amely nevét igen szűk bejáratáról 
kapta. A Tarka-teremtől NyDNy-ra lo m-re levő terem hossza 6 m, szélessége 3-4 m, ma
gassága 1-1,5 méter körül alakul. A teremből több 4-6 m hosszúságú oldalág indul.
/Ld. térkép/.
Az üregek talpát teljes egészében hatalmas repedésekkel tagolt kiszáradt vörösiszap- 
medencék alkotják, amelyek ezidáig a barlang legszebb ilyen jellegű képződményei.
A sima, iveit boltozatu falak sötétvörös limonitos bevonatuak. A terem bejárati ku— 
szódájának kibontásakor feltárult szűk hasadék egyik mellékága becsatlakozik a már 
régóta ismert Vörös-ágba.

December végi táborunkban a terem bejárati nyitását kitágítottuk, s az igy már minden
ki számára hozzáférhető szakaszban a további bontást folytattuk. Déli irányban széles, 
lo cm magas légrést követve, finom, szürkés kvarchomok kitöltésben 12 métert haladtunk 
előre, ahol a légrés csökken, de a munka folytatható.
A Micimackó-terem és oldaljáratainak felmért hossza 36 méter.

2, Álba Regia-terem

A terem ÉK-i végén /a 4o. ponttól É-ra 6 m-re/ K-i irányú kutatótárót hajtottunk a ho
mokkő fote alatt levő porló dolomitkitöltésben. Sajnos 5 méter előrehaladás után a tal
pon szálban álló dolomit jelent meg, amelynek kézi erővel történő bontása lehetetlenné 
vált, igy e ponton a munkát felfüggesztettük.
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3. Fekete-ág

Az 1983 karácsonyán feltárt barlangszakasz déli végpontján az un. "Koporsónál április 
ban sikerült az összeékelődött omladék átbontásával egy alacsony, 15 m hosszú folyosóba 
jutni, amely sajnos rövidesen már ismert szakaszba csatlakozott vissza. A járat DNy-i 
részén lehetőség lenne bontásra, azonban az erős omlásveszély miatt e helyen ezzel egye
lőre nem kísérletezünk.

4. Oldalágak az Elosztónál

Az Elosztótól D-re /a 34. ponttól 290°-ra, 20 m-re/ haladó folyosó Ny-i oldalában, két 
erősen kitöltött nyílásra lettünk figyelmesek, amelyek kibontásával két, egyenként 7 m 
hosszú dolomitliszttel és homokkőtörmelékkel feltöltött szűk oldaljáratba jutottunk.
Bár e szakasz a Szabó Pál Zoltán, ill. a Lovassy-terem között levő feltáratlan rész fe
lé halad, további bontása a szűk hely és a depózási nehézségek miatt meghiúsult.

5, Nyák-terem < .

A teremből É-i irányban két ponton kezdtünk bontást /14. pont/ ahol idáig 2-2 métert 
sikerült előbbrejutni. A munkákat e helyen folytatni kívánjuk.

Ezévi munkánk eredményeként a fentieknek megfelelően a barlangban 7o méternyi újabb já
ratszakaszt tártunk fel, igy a Cserszegtomaji-kutbarlang hossza 1984. december 31-én: 
2174 méter.

/Kárpát József/
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Az Acheron-kutbarlang további feltárása

Az 1982. tavaszán felfedezett Acheron-kutbarlang további kutatására ezév márciusában 
szerveztünk újabb expedíciót, elsősorban a barlang DK-i végponti zónájának bontása cél
jából .
E végponti zónában a sima homokkő főte alatti széles és lapos járatból két oldalágkez
demény is indul, amelynek talpszintje fokozatosan közelit a homokkő mennyezethez. E he
lyeken már egy műszaki után a szelvény teljesen lezárult, igy erőnket a főág végén le
vő agyagdomb átbontására koncentráltuk, amely szintén a teljes szelvényt kitöltötte. A 
munkát 2-2 fős váltott műszakokkal kezdtük,
A járattalp megbontásával a 4-5 cm vastagságú, okkersárga repedezett agyag alatt porló 
dolomit képezte a kitöltést, amelyben egyre több homokkőtörmelék is előfordult. Mintegy 
másfél méter előrehaladás után kis szabadlégterü üreg következett. Az üregből - amely 
a bontani kezdett talpszint alatt 0,5 m-re nyilt - egy nagy homokkőtömb mellett, agyag
domb felett eddig ismeretlen járatba lehetett átlátni. Az omladéktömb melletti rést ne
héz munkával kitágítva, egy lo m hosszú, 4-5 m széles és 1-1,5 m magas terembe sikerült 
bejutni. A talajt szürke kvarchomok, ill. a terem mennyezetéből levált tömbök fedik. A 
táblásán felszakadozott, sima fotén helyenként 2—4 cm—es limonitcseppkövek figyelhetők 
meg.
A teremből sajnos továbbjutni nem sikerült, mivel a hatalmas leszakadt tömbök minden 
irányban lezárják a folytatást.
A feltárt uj szakasszal a barlang hossza eléri a 215 métert.
Csoportunk a közeljövőben a barlangban nem tervez újabb kutatásokat, egyrészt mivel a 
magántelken nyiló kútba való leszállások körülményesek, másrészt tapasztalataink sze
rint további feltárások csak aránytalanul nagy munkák árán lennének remélhetők.

/Nagy Zsolt - Gárdos József/

33



Uj barlangfeltárások Szelce-puszta térségében a nyári kutatótábor során

Az Aggteleki-karszton tett terepbejárásaink alkalmával figyeltünk fel a Szelce-pusztától 
К-re húzódó Háló-rét /vagy Háló-völgy/ fejlett karsztobjektumaira, amelyek a hosszan el
nyúló dolina,- ill. uvalasorokban helyezkednek el.
A tapasztaltak alapján a területen levő víznyelőkre és beszakadásokra kutatási engedélyt 
kértünk, és 1984. évi nyári kutatótáborunkat e helyen rendeztük meg.

A Szelce-puszta térségében feltárt barlangok topográfiai helyzete



Táborunk helyéül a Szelce-pusztától K-re, 2 km-re a kiválasztott objektumok szomszédsá
gában fekvő tisztást választottuk. A munkahelyek közelségével szemben e helyen hátrányt 
a tábor gépkocsival való megközelíthetetlensége és az ivóvíz 2 km-es távolsága jelentett 
Tisztálkodáshoz és mosogatáshoz az 1 km-nyire levő Ménes-patakot vettük igénybe.
A tábor létszáma 22-25 fő között változott, ami lehetővé tette az egyidejűleg 2-3 munka
helyen, több műszakkal történő bontásokat is. Az MKBT elnöksége részéről táborunkat Vid 
Ödön főtitkár helyettes látogatta meg, két Ízben is egy-egy napra.
A feltáró munkák eredményét és tapasztalatainkat az alábbiakban foglaljuk össze:

1. Az Alkotmány-barlang feltárása

A barlang bejáratát képező időszakos viznyelő-berogyás a Háló-rét dolinasorának K-i vé
gén helyezkedik el, 335 m tszf. magasságban. Az erdei talajjal és vörösagyaggal erősen 
feltöltött kettős berogyás, amely a helyi vízgyűjtő legmélyebb pontján helyezkedik el, 
valószínűleg* a Ménes-völgy jobb oldalán fakadó Fedor-forrással áll hidrológiai kontak
tusban.
A 15 m átmérőjű, 4,5 m mély ikertölcsérhez kb. 2o m hosszú időszakos vizmosás vezet,
- a berogyásban kőzetkibukkanás nem volt tapasztalható.
Tudomásunk szerint a nyelőben 1974-ben próbabontást végzett Szenthe István munkabrigád
ja, de 2-3 m után a kutatóaknát felhagyták.
A viznyelő bontását 1984. augusztus 18-án kezdtük meg.
3 m mélységben elértük az egykori feltárás alját. A kutatóaknát részben agyagos kitöl
tésben, illetve a két oldalról bejövő repedezett, jól véshető mészkőben mélyítettük.
A kőzet magas szervesanyagtartalmát jól mutatta a vésés közben érezhető élénk bitumen
szag. Ennek ellenére valószínű, hogy nem guttensteini, hanem a wettersteini mészkő bi
tumenes változatával volt dolgunk.
4 m mélységben laza omladékban lo-2o cm átmérőjű rések nyíltak és a bontás már szinte 
csak nagy kövek eltávolításából állt. Augusztus 2o-án már belátható, de járhatatlan ha- 
sadekot véstünk és távolitottuk el belőle a nagyobb köveket. Délutánra a 7 m mélyen lé
vő szűkület kitágítása után nyilt lehetőség a barlangba baló bejutásra.
A megnyilt 7 m mély, lefelé táguló hasadék-akna falait éles korróziós formák tagolják, 
erősen lepusztult cseppkövekkel.
Alján a behullott törmelék kis dombot alkot. Déli irányban a hasadékot kitöltő törme
léken felmászva egy kis /3x5 m-es/ terembe jutunk, ahonnan felfelé több kürtő nyilik.
E kürtők a bejárati bontás közelébe nyúlnak fel. A terem alját agyag és kőtörmelék ké- 
pezi.
Továbbjutaásra a 7 m-es akna alján észak felé volt remény, ahol nagyobb kőtömbök szét
verése után 1,5 m-rel lejjebb és 2 m-rel továbbjutottunk újabb vésés és szűkület legyő
zésével egy 1,2 m szeles, 3 m magas koraiakban kiszélesedő hasadékban, ami azonban csu
pán Ю-15 cm szélességben folytatódott és a további bontást lehetetlenné tette.
A barlang egészére jellemzők az élesre korrodált falak, a repedéssé
törmelékkitöltés.
A barlang összhosszusága 4o m, fő iránya 22° /ld. térkép/.
A legmélyebb pont a talaj szinttől -21 m /314 m tszf./

szűkülő főte és a
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ALKOTMÁNY - barlang
■ *—  tszf: 338 m (B)

É-D-i vetített hossz
szelvény

mérte:' Héber Judit 
Holl Balázs 
Varga Eszter
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ALKOTMÁNY -  barlang alaprajz és kereszt-
metszetek

mérte: Héber Judit
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A barlangban megfigyelhető ujraoldott cseppkövek valószínűvé teszik, hogy volt egy el
tűnődött időszak, amikor felülről csak a kőzeten keresztülszivárgó vizek jutottak a 
barlangba és cseppkőképződés indult meg. Később a felszínre nyiló aknán keresztül a be- 
csorgó nagyobb mennyiségű viz a cseppkövek visszaoldásába kezdett, ami jelenleg is tart. 
A végpont szűkületéből arra lehet következtetni, hogy nagyobb vízmennyiség sohasem ju
tott be a nyelőn keresztül, a széles aknák csak korrózió utján jöttek letre.
A barlang további vizsgálatának folytatása a jövő év feladatai köze tartozik.

2. Háló-réti-zsomboly

A tábor során másodikként feltárt barlang bejárata a fentiekben leirt Alkotmány-bar
langtól 50°-ra, 105 m-re található. A lankás völgyoldalban fekvő meredek beszakadásnak 
vízgyűjtője jelenleg nincs; átmérője 5 m, mélysége 3 m. A tölcsér mélypontján, gyöke
rekkel átszőtt humuszos kitöltésben augusztus 19-én kezdtük meg a bontást. Kutatóak— 
nánkban már o,5 m mélységben megjelent a szálkozet és kibontakozott a hajdani nyelő 
1,0x0,8 m-es elliptikus, csőszerű, simára'csiszolt falu aknája. A nyelőkürtő tömör vö- 
rösagyagkitöltésében éjjel-nappal folyó munkával, 3 m mélységig hatolva az aláhaljó 
szálkőfal alatt lazább kitöltést, majd kiszellőző nyílásokat találtunk, ahol a bedo
bott kő hosszasan pattogott.
E tényező nagymértékben fokozta a munka lendületét, úgy hogy kb. 4 óra múlva /du. 4- 
kor/ a nyílás átjárhatóvá vált. Az agyagrézsü egy ovális alakú, kb. -70°-os lejtésű ak
nába vezetett. Lefelé haladva két kanyar és két letörés után egy kupola alakú teremhez 
értünk. A terem talpa a betorkolás alatt mintegy 3 m-re volt. A viz itt egy napon szép 
eróziós csorgát alakított ki, majd balfelé, egy hasadékon át távozott. A hasadékba le
dobott kő további járatot sejtetve sokáig gurult és pattogott, de a bejárat egyelőre 
szálkőben elszükült.
Az első bejáráskor eddig jutottunk el, valamint megpróbáltuk felderíteni a terem agyag
ié jtő-falának felső részében látható nyilasok mibenlétét. Az alsóbb nyilás kb. fél mé
ter után réssé szűkült, a felső pedig a bejárati "cső" felé kanyarodott.
A teremben találtunk cseppkő-lefolyásokat, sztalaktitokat, heliktiteket, szeptáriás a- 
gyagot. Közben a szellőzés hiányában a teremben feldúsult a széndioxid, úgy hogy elin
dultunk kifelé.
Másnap több műszakot terveztünk továbbjutási, valamint CC>2 mérési céllal. A végponton 
már néhány óra munka után 2,5 % CO^-t mértünk, ami azonban - úgy találtuk - a felszini 
időjárástól függően jelentősen ingadozott.
A végpontról kiderült, hogy vízszintesen települt, vastag /kb. lo cm-es/ kalcit-padok 
és törmelék alkotta álfenék, a jobboldali fal pedig agyagra települt cseppkőkéreg, igy 
a járat véséssel valamelyest tágítható.
Tekintve, hogy a felszínre deponálás komoly nehézségekbe ütközött, némi ácsolással a 
helyszínen hoztunk létre depóhelyet, ezen kivül létrát építettünk be a terembe való le- 
jutást elősegítendő. A bejárat kitágítása, valamint a természetes lépések-fogások agyag 
talanitása után a barlang viszonylag könnyen járhatóvá vált. A végponti szűkületet a 
rossz körülmények miatt több műszakon át tágítottuk, és végül a tábor utolsó napján, az 
utolsó műszak egyik tagja átjutott. Az о beszámolója alapján 3 héttel később egy hétvég 
túrát szerveztünk a barlang feltérképezésére, valamint továbbkutatására.
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HÁLÓ-RÉTI-zsomboly alaprajz és keresztmetszetek
mérte: Holl Balázs 

Turtegin Elek 
Vári Attila

„ACHERON” 84.
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Ezen az akción dőlt el, hogy a további munka igen nagy nehézségekbe ütközik, mivel az 
újabb végpont szálkőben elszükülő, agyaggal feltöltött 12 cm széles hasadék, 43 m mély
ségben .
Az alsó szakaszban igen szép eróziós formák, valamint gazdag képződmények vannak. A já
rat egy fő hasadékra illeszkedik, lépcsősen tartva lefelé, majd éles szögben DK-i irány
ba fordul és itt éri el a végpontot is.

3. Lackó-barlang

A helyi lakosok hivták fel figyelmünket arra, hogy a Ménes-völgytől É-ra levő platón is 
számos berogyás található, amelyekhez egyikük el is vezetett.
A próbabontás helyéül kiválasztott objektum a Ménes- és Patkós-völgy találkozásától 50°- 
ra, 550 m-re található, a völgytalptól É-ra 200 m távolságban, és kb. 100 m relativ ma
gasságban helyezkedik el.

A tekintetes méretű, lapos, dolinaszerü mélyedés közepén fekvő időszakos nyelőtölcsér 
melysége 10 m, alján szálkőzet látható. A berogyás mélypontján, az élesre korrodált kő
tömbök között augusztus 23-án kezdtük meg a bontást. Az omladékban rövidesen rések je
lentkeztek, amelyekből erős huzat áradt, és a bedobott kő hosszan pattogott. Négy órányi 
munka árán, mázsás tömbök kihúzása után a lejárat szabaddá vált.
A bejárati nyiláson lecsúszva egy 6 m mély, 1,5-1,8 m átmérőjű, csőszerű akna következik, 
amelynek falain mind az erózió, mind a záporozó vizek korróziós formái jól tanulmányoz
hatók. Az akna eróziós üstökkel tagolt szálkő talpát elérve a folyosó DNy-ra fordul és 
kisebb terembe vezet, ahol cseppkőképződmények is láthatók.
Egy keskeny hasadékon átbújva a járat iszapos talpú lejtős folyosóban folytatódik, átlag 
lxl m-as szelvénnyel.
A falak eróziós formákat mutatnak, több szinlő is felismerhető. A nyelő szakaszos műkö
désére a kitöltésbe vágódott teraszok utalnak.
15 m mélységben érjük el a barlang jelenlegi végpontját, ahol a kitöltés felett csupán 
néhány cm-es légrés látszik. Számottevő légáramlás nem érezhető.
A barlangban alapvető kiima és C02 méréseket végeztünk, felmérést végeztünk, térképet
mellékeljük.

A tábor során a bejárati kutatóaknát ácsolattal biztosítottuk, - a további kutatás lehe
tőségét a jövő évben megvizsgáljuk.

/Gerierslch György - Holl Balázs - Kárpát József/
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A Kopolya-forrâs barlangban végzett kutatások

Az 1984-es év tavaszán két alkalommal történt bontás a barlang tavaly elkezdett végponti 
szűkületében. 8 m-nyi előrehaladás után a járat magasabb lett, de a szélessége nem válto
zott, majd 1 m-nyi hasadék után tarthatatlanul szűkké vált és jobbra kanyarodott.
Ez aztán lehetetlenné tette az amúgy is nehéz munkát.
A bontások alkalmával /a hideg időjárás miatt/ csak kis mértékű huzatot észleltünk.
A bontás után megnéztük a vizes-ágtól balra néhány méterre levő végpontot, ahol vélemé
nyünk szerint érdemes a munkát folytatni. Bár ezen a részen nincs légrés, igy huzat sem 
tapasztalható/ de a szelvény méretei lehetővé teszik a munkát.
A jövő évben a barlangrendszer feltárását célzó munkákat elsősorban e ponton szeretnénk 
folytatni.

/Holl Balázs/
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ÁRVÍZI FORRÁSSZÁJ A MÉNES-VÖLGY JOBB OLDALÁN
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mérte- Holl Balázs 
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