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ABSTRACT:
Eszterhás, I,/editor/: ALBA REGIA Speleological Group
The group carried out exploratory work in lo caves of the Tés Plateau in the Bakony 
Mountains. Their new discoveries are the Veterán Shaft-cave of 16 m depth, the Pahonyai 
Shaft-cave of 19 m lenght, 8 m depth and the Ruska Shaft-cave of 46 m length, 21 m depth 
The re-excavation of the Pula Cave /in basalt/ of lo4 re length and 2o m depth was accomp 
lished in the Southern Bakony, and Kutya Cave of a 11 m passage was opened in the Pilis 
Mountains. Their explorations were documented in full detail.
In addition, observations and examinations were made on the geology, hydrology, climato
logy, biology and archeology on the investigated caves and other karst objects, Signifia 
cant documentation was also prepared on their work on technical advancement with in the
field.
The report is supplemented by four special studies.
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Németh Tibor - Zentai Ferenc:
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Függelék
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Lugos oldódással keletkezett barlangok
Eszterhás István:
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Zárszó

Feltáró kutatás
1984-beri a Tési-fennsikon lo objektumban folytattunk feltárási és állagvédelmi munká
latokat. Éhnek során kb. 6 m-t mélyítettük a Csengő-zsomboly végpontját, acélácsolat 
biztosítása mellett és közlekedést könnyitő eszközöket szereltünk be.
Uj feltárásunk a 16 m mélységű Veterán-zsomboly /1.-15./, a 19 m hosszú és 8 m mély 
Pahonyai-zsombóly /1.-46./, valamint a 46 m hosszú és 21 m mélységű Ruska-zsomboly. 
kisebb jelentőségű feltárások voltak az Alba Regia-, a Doboshegyi-. Gillotin-, és a 
Kréta-barlangban, továbbá az I.-75. sz. nyelőben.
Л fennsiktól távol is folytattunk kutatást, igy a Pulai-bazaltbarlang ujrafeltárását 
/1о4 m hosszú és 20 m mély/ és a pilisi Kutya-bg. /11 m hosszú/ feltárását végeztük el.
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1. Alba Regia-barlang /1.-44. I.-45./
Az elmúlt év során megismert "Gubanc" járatrendszerének egyik legalsó és legtávolabbi 
részében, a Tulok-teremben kezdtük feltáró kutatásunkat, egy É-i irányú kitörési lehe
tőséget keresve. Ennek során a Tulok-terem első részének jobb oldalán, lefelé mélyítet
tük az omladékot és nagyobb kövek között sikerült lebujni egy 4 m mélyen lévő kisebb 
szabad üregbe, amelynek alja szintén omladékos, közte finomszemcsés hordalékkal. A fül
ke É-i oldalán csppkőkérgeződés, valamint egy keskeny hasadék látható, amelyből élénk 
huzat jött fel.
Próbálkoztunk még bontással a Tulok-terem alsó részén is több helyütt, de mindenhol 
több méter vastag omladékba, elvált táblákba ütköztünk, Így egyenlőre nincs meg a tovább
vezető járat. Sikerült ugyan a terem bal oldali részéből egy erősen feltöltődött kuszodá- 
ba jutni, de az csak igen "vékony" kutatótársainknak járható.
A hatalmas omladéktömbök, táblák szétszedéséhez az X.-45-bol induló II. sz. bejáraton 
keresztül kiépítettünk egy négyeres kábelt, ezzel lehetővé vált a villamos furókalapács 
használata.
Átvizsgáltuk továbbá a Kombinált-szakasz és a Kupola-terem közötti zóna É-i oldalát is, 
amely sajnos mindenütt járhatatlanul ellaposodik.
Ugyancsak alaposan átvizsgáltuk a Bertalan—ág első szakaszát is, ahol az Orrszarvú 
előtt kb. 5 méterre balra felfelé kb. 2 m-es omladékos rész kitisztításával egy 4x5 m 
területű, o,5-o,8 m magas lapitóba jutottunk, amelynek bal oldali zárófala erősen csepp- 
köves, valamint mennyezetében egy járhatatlan kis kürtő tart felfelé.
A fentieken kivül a II. sz. bejáratában végeztünk stabilizálásokat és tágitási munkálato
kat .

2. Csengő-zsomboly /1.-51./

A barlang Kistésen található. Feltárását 1979-ben kezdtük, s még az évben sikerült lejut
ni 53 m mélységig, ahonnan folyamatos faácsolat készités mellett 1981-ben újabb tágas sza
kasz feltárásával elértük a jelenlegi végpontot a -86 m-es szinten. 1983-ben a közbenső 
faácsolatot acéllemez biztosítással váltottuk ki. Ezzel lehetőség nyilt a végpont intenziv 
feltáró kutatására, amelyet a nyári időszakban kezdtünk meg.
A munka előkészítése során a Hamvas-akna falétráját 4 m—es szögvas támasztólétrára cserél
tük ki, felül 2 db nittel rögzitve a falhoz. Az 53 m-es szinti lejárati akna lefedésére 
egy acéllemez csapóajtót szereltünk fel, amely az alsóbb szakaszokat hivatott megvédeni a 
kőhullástól.
A bontási végpont előtti meredek vetőfal tetejére egy kötélgyürüt nitteltünk, alá pedig 
egy 6 m hosszú laposvas létrát, amely a közlekedést biztonságosabbá és gyorsabbá teszi. 
Meghosszabbítottuk a 4-eres telefonvezetéket a munkahelyig. Ezek után kezdtük meg a bon
tási munkálatokat a legmélyebb végponton, a vetősik alján felhalmozódott hatalmas omla- 
dektomegben szalkoboltozat alatt, ahol a barlangszakaszt predesztináló hasadékok oldalfa
lai kb. 50-60 -os szögben találkozva zárják le a szelvényt ÉNY-DK irányból.
Mivel a jelek jelentős vastagságú omladékra utalnak, a további feltárást szintén acélle
mez biztositásu kutató aknával terveztük, a már bevált "varia" ácsolattal. A háromszög 
szelvényű ácsolatot úgy állitattuk be, hogy két oldalát az ék alakban találkozó szálkő- 
falak alkotják, Így e két oldal mentén az egy méterenkénti vízszintes távtartókat és a 
függőleges sarokoszlopokat ekllett beépíteni. A harmadik oldalon az omladék felől, mint
egy" védőpajzsként", hézagmentesen szereltük be az looox2oo mm-es bordázott acéllemezeket, 
mindkét végén M12-es csavarokkal erősítve a függőleges tartókhoz.
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A legfelső háromszög keretet laposvas távtartók segítségével a szálkőfalakhoz nltteltük, 
és gondosan körülékeltük. /Az ácsolateleinek csereszabatosak, mivel a barlangi munka gyor- 
ditására egy sablon alkalmazásával még a felszínen lettek kifúrva./ Az ácsolat által vé
dett szelvényben folytattuk a mélyítést lefelé, és a kitermelt köveket az ácsolat mögé, 
illetve a végpont előtti melléküregekbe, később pedig 15 m-rrel feljebbre, a vetőtükör 
aljára depóztuk.
A folyamatos ácsolatkészités mellett öt méter mélységben a szálkőfalak DNY-i irányban 
aláhajlottak, és NY-i irányba a biztosított részből ki is tudtunk bújni, egy tágasabb ol
dalüregbe. Ennek jobb felében egy hatalmas kőtömb képezett- védőpillért az oldalról és fe
lülről betódulni készülő görgeteggel szemben. Az oldalfülke legnagyobb vízszintes kiter
jedése kb. 4 m, szemközti oldalfalait szálkő alkotja, alja mindenütt omladék. Belső felé
ben erős cseppkövesedés tapasztalható és a huzat is intenzív, amely egy kb. 5 m magas el
hajló és beszűkülő kürtőn áramlik felfelé a talp omladékából. A cseppkövek fejlődő stádi
umban vannak, vizszivárgás és csepegés tapasztalható. Fehér, zöldes-fehér, hamvas és üde 
cseppkő csapok, kérgeződések láthatók, továbbá a kürtő alatt a talpon levő omladék is erő
sen összecementálódott. Az egyik munkabrigád ezt a talpi zónát kezdte bolygatni lefelé, 
követve a huzat irányát, azonban az alászedett omladék megindult, a pillért képező hatal
mas kőtömb is megbillent, igy a mögötte és felette lévő görgeteg a fülkébe nyomult. Sze
rencsére a nagy kő felső része az aláhajló bal oldali falon feltámaszkodott, amely alatt 
igen gyorsan sikerült egy nyílást átbontani és a fülkéből kimenekülni. Az omlás hatására 
az ácsolat előtti teljes omladéktömegmo-du1t, morajlások és dübörgések jelezték a görge
teg "igazodását". Az ácsolat tetejét /5 méterrel feljebb/ az omladékszint kb. 1 m-t süly- 
lyedt, de szerencsére az acélácsolat nem sérült meg.
A viszontagságok közepette kihajtott és beácsolt kutatóaknánk az év végéig hét méter mély 
lett, azonban alattunk még további jelentős omladék látszik.

3. Doboshegyi-barlanq /1.-43,/

A rekviéniás kréta mészkőben lévő időszakos víznyelőben évek óta szívós munka folyik a 
feltételezett barlangrendszerbe való bejutásért, ezidáig kevés eredménnyel. Idén tovább 
folytattuk az 1983-ban elvégzett tengelyirányú lyukasztás bővitési munkáit, ennek követ
keztében lehetővé vált az egybefüggően történő bontási anyag kiadás a végpontról a fel
színre .
Az omlásveszélyes tömböket cementtel és idomkővel aláépitettük, alul pedig vasúti sin át
hidalókkal, vasakkal és cementezéssel stabilizáltunk. Az 1983—ban kihajtott 4 m—es víz
szintes táró továbbhajtását abbahagytuk és folytattuk a végponti Szita-terem aljának mé
lyítését kb. 1,5 m átmérőjű kutatóaknával.
Itt: b-DNY-i irányból 3 kisebb vizbefolyás nehezitette a munkát, mivel az egyre mélyülő 
bontási helyről a felduzzadt vizet ki kellett vödrözni a szifongáton túlra, a táróba.
A bontás sem haladt könnyen a kékes-szürke szinü, helyenként kavicsos hordalékkal tarkí
tott agyagban és az erősen beágyazódott kövek között.
A kutatóakna ÉK-i oldala még jelenleg is löszben halad, továbbá egy furcsa alakú kőtöm
böt letisztítva és megvizsgálva kiderült, hogy fosszilis állócseppkő darab. Mindez azt 
bizonyltja, hogy itt még mindig kitöltést harántolunk egy hajdani járatban. A barlang 
függőleges kiterjedése a mélyítés után 16 m.
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4, Veterán-zsomboly /1.-15./
Minimális vizgyüjtő területtel rendelkező, vízválasztóra helyeződött időszakos víznyelő, 
amely lösszel erősen fedett felső triász mészkőben alakult ki.
A kb. 4 m mélységű nyelőtölcsér alján már a korábbi években is történt próbabontás, amely 
az előbukkanó nagy kövek miatt abbamaradt.
Az idén "gépesítve" láttunk intenziv feltárásához a tavaszi-nyári hónapokban. Az omladék 
kitermelését faltól-falig végeztük kézicsőrlő segítségével, a depót a felszíni nyelő töl
csér ÉNY-i peremén alakítottuk ki. Lépcsőzetesen, viszonylag tágas szelvénnyel haladtunk 
lefelé, de a bontás igen "emberigényes" volt, mivel 6-lo fő kellett egy teljes "szállí
tási lánc" kialakításához. Mindemellett a szabad üregtérfogat minimális volt, hatalmas 
omladékhalmazt, nagy kőtömböket kellett a felszínre hozni.
Az utolsó szaksz tágas függőleges aknája a végpont előtt kb. 5 m magasan kezdett beszű
külni, ahol egy szálkőben kialakult, járhatatlanul keskeny hasadék jött létre, a főszel
vény pedig egyre kisebb keresztmetszettel, zsákszerűén ért véget 16 m mélységben. A ki
töltést képező vörös agyag és feliszapolt lösz kitermelése után előtűnt egy kb. 4o cm 
széles és 6-8 cm magas vízszintes nyílás a K-i fal alatt a talpon, ahol friss iszap, le
velek és egyéb szerves hordalék jelezte a nyári áradmányvizek eltűnési helyét.
Számunkra a feltáró kutatás ezen a ponton befejeződött.
Emlitést érdemelnek a falból helyenként előtűnő kagylóhéj metszetek és a harántolt réte
gek fehér, okker és vörös szinü kőzettípusai.
A barlang nevét onnan kapta, hogy bontásában főként idősebb kutatók vettek részt. 
Felmérése megtörtént, térképét mellékeljük
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5. Pahonyai-zsomboly /1.-46./
/Kistésen, az I.-46. sz. objektumból feltárt barlang, amely nevét a közhasználatú es 
térképen is jelölt Pahonya-dülorol kapta./
Felszíni formákkal is jól jelzett tektonikai főirányra illeszkedő karsztobjektum, me
zőgazdaságilag müveit tekintélyes vízgyűjtő területtel, kb. 2-5 m vastagságban fedett 
kőzetben, a fődolomit és a felső triász mészkő határátmenetén.
Feltárását a nyári táborban kezdtük az időszakos víznyelő középpontjában kialakult nye
lőpontnál, egy korábban mélyített kutatóakna helyén.
A kibontakozó közetfelszint villamos furókalapáccsal fejtettük, a nagy kövek és keskeny 
hasadékok mentén.
Bontás során 2 db második világháborús akna került elő, igy értesítettük a rendőrséget, 
akik szovjet tűzszerészekkel a működőképes szerkezeteket hatástalanították.
A kutatóakna alján kb. 2,5 m mélységben nyiló szűk hasadékból egy szálkőfalakkal hata
rolt, erősen feltöltődött É-D irányú tágasabb hasadékba értünk, amelyből igen sok anya
got vödröztünk ki.
Lnnék aljáról kb. 7 m mélységben egy lejtős kuszodát sikerült járhatóvá tenni, amely 
egy kis fülkébe vezetett. Innen véséssel is csak kb. 3 m-t tudtunk laposan előrejutni 
É-i irányba, ahol a szelvény véglegesen járhatatlan méretűre szűkült. Tovább már csak 
egy korróziós, kobaknyi ovális nyilás vezet. A feltárás ezen a ponton nem folytatható. 
Felmérését elvégeztük, térképét mellékeljük.
Mélysége: 8,3 m.

6. Ruska-zsomboly /N-8./
1983. évi ÉVKÖNYV-ünkben kataszter-kiegészitésként számoltunk be az N-8. /Németföld-8. 
sz, objektum/ felfedezéséről.
Idén a kettős nyelőtölcsér K—i mélypontján kezdtük a feltáró kutatást, kibukkanó szálkő
zet mentén, amely felső triász mészkőnek bizonyult. Szálkő oldalakkal és nagy kozetfelü- 
letekkel határolt viszonylag szűk szelvények mentén sikerült egy nagyjából É-D irányú, 
hasadékjellegű zsombolyba jutni, amelynek formái döntően a tektonikus eredetet tükrözik. 
Felső részében /pl. a lejtős kuszodában/ kismértékű korróziós nyomok is felfedezhetők. 
Feltárása során /tavasz-nyár eleje/ több alkalommal is CO2 feldusulást észleltünk, amit 
a helyszini műszeres vizsgálatok megerősítettek. /Széndioxid tartalom: 3-4 %./ 
Kísérletképpen PVC gégecsövön keresztül, aggregátorról hajtott porszívóval a felszínről 
levegőt nyomtunk be a végpont közelébe, ahol kb. 2o perc üzem után a CC>2 tartalom mini
málisra csökkent.
A barlang kb. 22 m mélységű végpontján újabb omladék állja utunkat, igy további feltárá
sát folytatni kivánjuk.
Feltérképeztük, térképét és helyszinrajzát mellékeljük.
Nevét a terület elnevezése után /Alsó- és felső Ruska-allé/ kapta.
Felmért hossza 46 m, mélysége 21,8 m.

7. Gillotin-zsomboly /1.-19./
A barlang ÉK-i falában, 11 m mélységben már korábban felfedeztünk egy járhatatlanul szűk 
nyilást, amelyből néha igen mélyre pattogott le lejtősen a próbaképpen bedobott kő. 
Tereprendezés után aggregátorral és furókalapáccsal kezdtük meg a nyilás bővitését, ami a 
nehezen hasadó kőzetben csak lassan ment. A nyiláson bebújva látható, hogy a járat jobb-
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ra kanyarodva még továbbra is hasonló szűk szelvénnyel halad lefelé, de távolabb mintha 
kissé kitágulna /?/.

8. Jubileumi-zsomboly /1.-29./
A zsomboly -113 m-es végpontjának véséséhez kiépítettük a négyeres kábelt, amelyet a leg
alsó szakasz kivételével nagyfeszültségű szigetelésvizsgálóval és hangostelefonnal lepró
báltunk. Az utolsó szakasz, valamint a végén elhelyezett csatlakozósáv sajnos viz alá ke
rült a tavaszi és nyári esőzések után. Júniusi terepbejáráskor az utolsó szakaszban 6 m 
magasan állt a viz, de a visszaduzzasztás nyomai egészen a Kocka-teremig követhetők vol
tak. /Kb. 7o m magas vizoszlop/. Emiatt a feltáró kutatást pillanatnyilag felfüggesztet
tük.

9. Kréta-barlang /1.-73,/

Kora tavaszi terepbejárás és leszállás alkalmával a 22 m mélységű barlang végponti termé
nek K-i végéből nyiló 7 m magas kürtőn felmászva, egy keskeny nyílásból erős visszhangot 
tapasztaltunk. Ezt furókalapáccsal kitágítottuk É-i irányba, hogy be lehessen bujn_. A 
szűkületen túljutva egy kb. 8-lo m mélységű, kb. 0,2 m szélességű markáns hasadék fölé 
értünk, amelyben a ledobott kő visszhangozva esik le a reményt keltő mélységbe. Bontása 
sajnos kilátástalannak tűnik.

Io. I.-75. objektum

A nagy vízgyűjtő területtel rendelkező időszakosan aktiv I.-14.sz. víznyelő alatt helyez
kedik el, az innen időnként túlfolyó vizeket nyeli el.
kora tavaszi terepbejárás alkalmával próbabontást végeztünk, de csak igen szűk, járhatat
lan repedéseket találtunk a töredezett szálkő felszínén. További feltárásre nem érdemes.

11. I.-28. /Csipkés-zsomboly/

A tavaszi árvizek a zsomboly lezárt bejáratát és a nyelőtölcsért alaposan megtépázták, 
amit tereprendezéssel újra az eredeti állapotnak megfelelően javítottunk ki.

12. X.-14. /Nyomasztó-barlang/

Az utóbbi evekben igen "aktivizálódott" viznyelőbarlang bejárata besuvadt, Így átmeneti
leg járhatatlan volt.
a lejárati aknát ismét kiástuk, és bejutottunk újra az első terembe.

A Büdös-barlang

Isztimeren, a Burok-völgy középső szakaszában sikerült megismerni 1984-ben a völgy 26. 
barlangját. A Büdös-barlang lapos, széles, 5,1 m hosszú kimállásos üreg felső triász 
fődolomitban. Helyi jelentőségű kis barlang.

/Eszterhás István/

A Király-kő barlangja

A Balatonielvidék északi peremén, Kapolcstól 7oo m-rel délkeletre, a 
orgonái közt van a barlang. Tektonikus eredetű, 3,3 m összhosszuságu

Király-kő bazalt- 
keskeny, magas
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Isztimér, Burok-völgy

BÜDÖS-BARLANG

Felmérte: Eszterhás István 1984 május 15-én

A
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Kapolcs, Király-kő

KIRÁLY-KŐ -  BARLANGJA

Felmérte : Eszterhás István 1984.július 13-án

helyszínvázlat
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üreg. Helyi jelentőségű, kis képződmény 
eredmény.

- további kutatásától sem várható jelentősebb

/Eszterhás István/

A somlói sziklakonyha
Az Északi-Bakony peremén, a Somló bazalttakarós tanuhegyén, Somlóvásárhely közigazgatá
si területén 31o m tengerszint feletti magasságban található a barlang.
Bazaltorgonák között 8,2 m összhosszuságu keskeny, magas tektonikus eredetű hasadék. 
Vége У formában szétágazik, ahonnan nyitott kürtő szakad a külszínre. Helyi jelentő
ségű kis barlang - további kutatása jelentősebb eredménnyel nem biztat.

/Eszterhás István/

A Pulai-bazaltbarlang
A Déli-Bakonyban, a Kab-hegy alsó régiójában, Pula községtől 2 km-rel északnyugatra, kb. 
3oo m-es t'engerszint feletti magasságban található a barlang. Bazaltban beszakadásos mó
don keletkezett a máig lo4,5 m összhosszuságban és 21 m-es mélységig ismert üregrendszer. 
Valószinü, hogy a bazaltréteg alatti mészkőben karsztosodással kialakult üregekbe szaka
dozott be barlangot alkotva a bazalt.
Egy nagyobb teremből a számos kúszva járható folyosóból álló labirintus alját mindenütt 
nagy darabokból levő bazalttörmelék alkotja, falait és mennyezetét pikkelyesen leváló 
szálkőbazalt képezi. A repedések által feltárt bazalthólyagokban kvarc kristálybekérge- 
ződés, néhány helyen a falon mikrogombák alkotta fehér bekérgezodés figyelhető meg. 
További feltárása és kutatása mindenképpen indokolt, melytől jelentős tudományos megál
lapítások is várhatók.

/Eszterhás István/

A Kutya-barlang
A Pilis-hegységben, Kesztölctől 3 km-re, a Klastrom-szirteken található a barlang.
Honti Pál bejelentése után a Magyar Televízió közvetítésével kezdte meg feltárását az 
Alba Regia Barlangkutató Csoport. A barlangot 11,5 m összhosszuságban sikerült megismerni. 
Törmelékkel erősen feltöltődött inaktiv forrásbarlang felső triász dachsteini mészkőben. 
Úgy tűnik, hogy további feltáró kutatása jelentősebb eredménnyel nem kecsegtet.

/Eszterhás István/

Terepbejárási jegyzőkönyv - 1984 -
1984 elején négy alkalommal lett végiglátogatva a Tési-fennsik leginkább változónak i- 
télt 33 felszini karsztobjektuma. Az észlelt változásokat, jelenségeket feljegyeztük, 
hogy a későbbi feltáró munkákhoz támpontokat adjanak. A hóolvadás okozta kimosódásokon, 
visszaduzzasztásokon, felszakadásokon a huzatviszonyok regisztrálásán túl sajnos még 
mindig észleltünk víznyelőbe dobott birka tetemeket is.

/Vaskor János /

59



Somlóvósárhely, Somló-hegy
SOMLÓI-SZIKLAKONYHA

Felmérte-' Eszterhás István és Kaufmann Péter 
198 A. október 6 -á n .
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A P U LA I-BAZALTBARLANG
Izometrikus képe

0

Szerkesztette: Eszterhds István 198A

61



Kesztölc Klastrom -  szirtek

KUTYA ~ BARLANG

1 2  3 4
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I

kiterített hosszmetszet

helyszínvázlat

A - A ’ B - B '  C-C*

keresztszelvények
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