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ABSTRACT:
Asbóth,G.: SZIKKTI II. Cave Exploration Group
The group carried out exploration in the two caves of the Calvary Hill stone-quarry, 
Buda Mountains, and cleaned the Tábor-hegy cave. They also prepared map documentation 
for these three caves.

Felszini terepbejárást végeztünk a Pilis-hegység déli részén, valamint a Budai-hegy
ségben, melynek eredménye két kisebb barlang a Jegenye-völgyben és a Remete-kálvária- 
hegyen. Ez utóbbit a csoport tudományos, feltáró munkavégzés céljából megkérte kuta
tási területnek.

Kálvária-barlang
A Kálvária hegyen 33o m-es tengerszint feletti magasságban található, egy felhagyott 
kőfejtő területén.
A kőfejtő a mezozoikum földtörténeti korszak Triász korban kialakult vastagpados 
dachstheini mészkövében található. A barlang kezdeti állapota egy 3,5 x 2 m-es, eny
hén lejtős termecskéből, valamint egy 1 - o,5 m átmérőjű hasadékból állt, melynek 
hossza 3 m. A talajt anyagtörmelék borította, ez eltávolításával kezdtük meg a feltá
ró munkát.
A törmelék kitermelése közben tárult fel a gömbfülkék láncolata, melynek falait ara- 
gonit kristályok és másodlagos tevékenység által cseppkő kezdemények diszitik, szta- 
lagtit formában.
A bejárati termet és a gömbfülkéket elhagyva, jobbra egy 1,5 m széles és o,5 m magas,
3 m hosszú hasadék húzódik. Ezt a szakaszt az "Alkotmány" folyosónak neveztük el, a 
megtalálás idejének emlékére.
A folyosó bejáratát elhagyva folytatjuk utunkat, ismét gömbfülke sorral találkozunk, 
ezt elhagyva egy terem bejáratához érünk, tovább haladva érjük el a barlang lo m hosz- 
szának végső pontját.
A teremből visszafelé jőve, a bejáratnál most jobbra fordulunk és egy fiatalabb, de 
képződményekben gazdagabb szakaszhoz érünk. E szakasz kb. 3-5 m hosszú, képződmények
ben gazdag, ezért itt a kutatást felfüggesztettük addig, mig máshol mód van a tovább
jutásra .
A kőfejtőben alapos vizsgálódás után egy törmelékkupra figyeltünk fel, melyből nagy 
mennyiségű cseppkő került elő. A származási hely megtalálása után fedeztünk fel egy 
lublinites gömbfülkét. A terem bejárata felett még látni lehet az agyagba ágyazódott 
cseppköveket.

A csoport egyéb kitűzött feladata
A le nem zárt kisebb barlangok bejárásai. így került sor a Tábor-hegyi-barlangra is, 
mely barlangban igen siralmas kép tárult szemünk elé, a barlang állagát tekintve.
A helyzetet jelentettük az Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatalnak, és fel
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ajánlottuk az eredeti állapot visszaállításában segítségünket, melyre engedélyt is kap
tunk.
A tisztogatási túrákkal egyidSben indult meg a barlang dokumentációjának felkutatása. 
Itt a térképvázlaton észlelt hiányosságokról a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társu
latot tájékoztattuk, és felajánlottuk egy veszített pontos térképvázlat készítését.

Csoportunk más kutató csoporttal is felvette a kapcsolatot, igy túráinkat is együtt 
szerveztük, illetve bonyolítottuk le.
Az alapfokú barlangjáró tanfolyamot is közösen szándékozunk elvégezni.
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REMETE-KÁLVÁRIA- BARLANG

Veszített pontos térkép

Készítette: Csepregi István és Asoóth Gábor 
198A.dec.22
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LUBLINITES-BARLANG

ALAPRAJZ

Pelm.î Csepregi I. 
Asbóth. G. 

1984.
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TÁBOR-HEGYI-BARLANG

Vesztett pontos térképe 
198A. dec. 23

Felmérte: Asbóth Gábor 
Molnár Lászlóné
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