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A MÁRIAREMETEI SZURDOK-VÖLGY BARLANGJAINAK
FELMÉRÉSE
A z Ördög-árok patakja, mielőtt belépne Budapest
területére, meredek sziklafalak között, a festői Szur
dok-völgyön tör keresztül. E sziklafalak számos
kisebb-nagyobb üreget, barlangot rejtenek maguk
ban. Közülük a Remete-barlangot, a Hét-lyuk-barlangot és két kisebb üreget már régebben felmérték
és vázlatos rajzaikat publikálták. A Nyolcadik-lyuk
térképe, külön felvétellel, 1964-ben készült el.
A völgy összes üregének felmérésére, valamint az
egymáshoz viszonyított helyzetüknek pontosabb
meghatározására a Ferencvárosi Természetbarát
Sportkör barlangkutató szakosztálya 1970. július
12. és 19. között térképezőtábort szervezett.
A nagyobb barlangokon kívül a tábor utáni ellen
őrző és felszínmérések alkalmával — a teljesség ked
véért — még négy kis barlangot vettünk fel. így a
Szurdok-völgy jelenleg ismert és felmért — barlang
nak tekinthető — természetes üregeinek száma 12.
Valamennyi a völgy bal oldalában nyílik.
A Hét-lyuk nyílt aknáját és az ún. Feneketlen
zsombolyt, mivel szerkezeti összefüggésük majdnem
biztos, egyetlen barlangnak, a Nyolcadik-lyukat
külön barlangnak számítjuk.
A felmért barlangokon kívül még néhány, főleg
réteghatárokon képződött kisméretű üreg található
az É-i oldalban.
A barlangok topográfiai rendszerezése
A vázlatos felszínmérés célja a barlangok, a szír
iek és a nagyobb, felszínen látható rétegek helyének
megállapítása volt.
Mivel az eddig leírt kis barlangok közül a most
felmértekkel csak kettő azonosítható, ezenkívül a
kis területen 12 barlang ábrázolása és megkülönböz
tetése bizonyos rendszert kíván, célszerűnek látszik
a völgy barlangjainak számozása, illetve újraszámozása.
A Remete-hegy alig tagolt tömbjének D-i, az
Ördög-árok által levágott meredek oldalát a szirtek,
a horpadások közötti hátakon sűrű lépcsőben lát
ható sziklarétegek öt kisebb egységre bontják.
( 1. ábra)
E „sziklabordák” szerint Ny-ról K-i irányban
számozva a barlangokat az I. bordában találjuk a
Kő-fülkét (1), továbbá a 2. a 3. és a 4. számú kis
barlangot, közel azonos szinten.
A II. bordában a patak felett kb. 10 m-rel a
Remete-barlang (5.), tőle kissé К -re, kb. 20 méterrel
magasabban a Felső-barlang (6.), még magasabb
szinten a 7. számú barlang nyílik.
A III., a dombgerincet alkotó sziklaborda K-i ol
dalában, a tetőhöz közel, kb. 380 m szinten található
a Nyolcadik-lyuk és a Hét-lyuk. (8. és 9. számú
barlang.)
Tovább К -re a Máriaremete felől jó l látható IV.
borda inkább réteglépcsős, meredek sziklás domb

oldal. Ez az Eltömődött-barlangot (10.) és a 11.
számú barlangot rejti kb. 365 méteres szinten.
V. bordának nevezhetjük a K-i elkeskenyedő, er
dős gerincet. Szirtjei nincsenek, csak a régi kőbánya
fejtőfalában találunk néhány üreget és a 12. számú
barlangot.
A barlangok leírása
A völgyhöz a Hűvösvölgy-Nagykovácsi műút fe
lől közeledve először a Remete-hegyi-kőfülkét veszszük észre (2 . ábra) A szurdok nyugati végében, az
északi oldalon kb. 340 méter magasságban helyez
kedik el; a látogatónak 50 métert kell a völgy talpá
tól felfelé másznia ahhoz, hogy elérje. A messziről
is látható barlang eredetileg zsomboly lehetett,
melynek egyik oldala lepusztult, így a völgy felé most
nyitott. Ez az óriási „fü lke” 12 méter magas, alja
5 x 7 méteres négyszög, térfogata 216 m3. A két hasadék, amelynek metszéspontján jö tt létre a fülke,
élesen, jó l kivehető.
E hajdani akna hátsó falán 2 méter magasan kis
fülke nyílik: 3,5 méter hosszú, 2 méter széles, 2,5 —
3 méter magas. A fülkében 1,5 méter mély árok
húzódik, amelynek alján keserves szorítón átpréselődve további járatba juthatunk. Ez kb. 5,5 méter
hosszú kúszójárat, csak néhol lehet felállni a kitá
guló hasadékban. Alja agyagkitöltés. A barlang leg
nagyobb vízszintes irányú kiterjedése 13 méter, ver
tikálisan 12 méter.
A Remete-hegyi-kőfiilke a völgy 1. számú barlang
ja. Felette és a szirtben még néhány egészen kicsi
üreg van. A szirt K -i oldalán, sekély vízmosással el
választva, erdőtől fedett sziklafalakban van a három
térképezett kis barlang. Helyük szerint inkább az I.
és II. kopár borda között találhatók.
A Ny-i felső kis barlang: a 2. számú barlang.
(3. ábra.) Oválisra oldott, aknaszerű bejárata a fel
színi rétegek lepusztulása által megnyílt gömbfülkére
enged következtetni. Sima alját felszíni omladék és
humusz borítja. A barlang hossza 8 méter. A bejárati
aknából kétméteres kúszással a belső nagyobb, átlag
2 méter magas, laza omladékaljú üregbejutunk. Itt
már kisebb cseppkőlefolyások kérgezik a hátsó falaKilátás a Remete-barlangból. ( Dr. Bertalan Károly
felvétele 1938. febr. 20-án.)

ábra. A máriaremetei Szurdok-völgy vázlata. A római számok ( I . — V.) a völgy m orfológiai részegységeit

kát és egy 4 méteres, igen szűk kürtőt. A barlang
külső törmelékkel fcltöltődöttnek látszik. Közvetlen
mellette, a bejárat feletti rétegben egy 3,5 méteres
üreg található. A térképen a 2. számmal jelezzük.
További jelzések: 1. Bejárat. 3. Sziklafal.
A barlang előtti meredek, erdős lejtőn 13 métert
leereszkedve a sziklafal K-i szegletén találjuk a 3.
számú barlangot. (4 . ábra.) 7 méter hosszú, belül egy
méter széles és 5 —6 méter magas, felsőbb részein
cseppkőréteges, hasadékszerű üreg. 4 méteres szűk
kúszón átjuthatunk a belső fülkébe, melynek végén
omladékkal feltöltött keskeny hasadék mélyül.
A barlang biztosan azonosítható a Kazay-féle le
írásban közölt, ugyancsak 3. számú barlanggal.
Ettől É-ra ugyanabban, de felül már romlottabb
szíriben, 7 méterre és 6 méterrel magasabban, ala
csony, omladékos, valószínűleg magasan feltöltött
barlang található. Ez a völgy 4. számú barlangja.
(4. ábra.) Felállni csak a hátsó, cseppkőkérges hasadókban lehet. A z üreg feletti rétegben 1,5 méteres
kis rés, a térképen 1. számmal jelölve. A két üreg
igen megközelíti egymást, összeköttetésük mélyebb
szintben lehetséges. Mindkét barlang mellett a szik
lafalban kicsiny oldott üregek vannak (2).

E kis barlangok után a völgy gyalogösvényén le
ereszkedve érjük el a környék egyik legnagyobb bar
langját, a Remete-barlangot. (5. számú barlang.)
Nem sokkal a patakmeder felett, az 1970-ben leállí
tott kőbányával szemben nyílik. Járatainak összhossza 44 méter; alapterülete 230 m2, térfogata
796 m3. Tágas kapuján belépve hatalmas csarnokba
jutunk. E nagy terem 25 méter hosszú, 6 — 7 méter
széles. Alját agyag képezi, mely a terem közepéig
lejt, azután emelkedik. Legmélyebb pontja 4 méterre
van a bejárat szintje alatt. A mennyezetén magas
hasadék húzódik, legnagyobb magassága 11 méterre
van a barlang aljától. A bejárat után jobbra, K-re
nagyobb oldalfülke nyílik. Közepét hasadék szeli át,
amelynek a felszínnel összeköttetése van. Szűk kú
szójáraton át vezet az út a kijárathoz. A hasadék
másik vége bejut a Nagy-terembe. A Nagy-terem
belső végénél felkapaszkodhatunk a mennyezeten
vezető hasadékba. Itt a repedés erősen megközelíti a
lelszínt, télen ugyanis a barlangban létrehozott füst
a felszínen kis berogyásban jelent meg.
A bejárattól számított 20. méternél Ny-ra oldal
járat, mellékterem nyílik, amely 2 méter magas és
12 méter hosszú. A végénél gyökerek lógnak "be az
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3. ábra.
üregbe. Igen erősen korrodált a mennyezete. Érde
kes feliratok figyelhetők meg a nagy üregben. Vala
mi remete „Isten” és „Jézus” feliratokkal zárt több,
ma már olvashatatlan korom-feliratot. (A bejárattól
5 méterre a baloldali falon.)
A Remete-barlang a Szurdok-völgynek legtöbbet
kutatott és az irodalomban legjobban ismertetett
barlangja. Most újra felmértük és részletes térképét
közöljük. (5. ábra.)
A Remete-barlang térképének számjelzései:
1. A nagy bejárattól 5 méterrel K-re, 5 méterrel
magasabb szinten induló, igen nehezen átkúszható
szikla hasadék, mely a barlang K-i, alacsony oldal
fülkéjének tetőhasadékába vezet. Mellékbejárat.
2. A barlangot preformáló főhasadék. Á t nem
járható és nem látható, de bizonyított összeköttetése
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van a felső plató 7. számmal jelzett, eltömődött kis
aknájával.
3. A melléküregck, jelenleg a kitöltés miatt ala
csony átjárói.
4. A barlang bejárati szintjének rétege és a Ny-i
oldalfülke átjárója felett 3 méter magasan látható,
erősen tagolt, oldott üreg.
5. A barlangot bezáró, 2 — 3 méteres rétegekből
fennmaradt szírt D N y-i oldalfala.
6. A barlang bejárati szintjét képező sziklaréteg
D N y —Ny-i lepusztult szegélye. A bejárattól 20—
22 méterre lejtőtörmelék, agyag borítja.
7. A barlangbejárat felett 14 méter magasan levő,
kb. 50 m2-es kopár sziklaplató kis aknája, mely a
barlang főhasadékába vezet. Törmelékkel, humuszszál van eltömődve.

Uemeíe-temiAsz, boriam.

4. Líbia.

ТеЫгк’Ш Ш .

8.
A 6. számnál leírt rétegnek a barlangban is látlató, a szírt mellett platót alkotó felszíne. A bar
langban a K -i nagyobb és több kisebb oldalüreg
aljzatát képezi.
A Remete-barlangtól kissé ÉK-re, kb. 20 méter
rel magasabban találjuk a Remete-völgyi-felső-barlangot, a völgy 6. számú barlangfai.

A Felső-barlangot 1969. előtt csak, mint kis üre
get ismerték. A z ekkor megindult, sikeres ásatások
tárták fel, minősítették barlanggá. (6. ábra.)
A járatrendszer összhosszúsága jelenleg 29,3 méter
Alapterülete 77 m2, térfogata 129 m3. Egyetlen zeg
zugos folyosóból áll, melyben aránylag kényelmesen
lehet közlekedni, A folyosó a belső végén terem-

szerűvé szélesedik, ebből a teremből jobbra lapos
kúszójárat indul, mely 5 méter után végetér. A bar
langban a felmérés idején dr. Gábori Miklósné veze
tésével ásatási munkák folytak.
A 6. számú barlang térképének számjelei:
1. A z eredeti kitöltés, melynek magasságát a be
járat melletti padka mutatja. A z ásatás előtt az első
fülke boltozata alatt elzárta a barlangot.
2. 1970. VI. hó végéig, a felmérés időpontjáig, ki
bontott barlangrész.
3. A belső terem boltozatából belógó sziklaél.

Közelében cseppkőzászlók, apró cseppkövek látha
tók.
4. A z üregbe belógó gyökérzet.
Ugyanebben a II. számú kőbordában kb. 30 mé
terrel magasabban, az előbbi 2. 3. és 4. számú bar
langok szintjében törmeléklejtő felett nyílik a 7. szá
mú barlang, a Kazay-féle felvétel 1. számú „ K J . ”
jelzésű barlangja. (7 . ábra.)
A kis üreg hosszúsága 18 méter, alapterülete 42 m2.
Kissé szűk, lejtős bejárati folyosó után 5 méter át
mérőjű félgömbfülkébe, kupolába jutunk, a falakon

és a mennyezeten mindenütt oldásnyomok találha
tók. A terem alját agyag és kőtörmelék borítja. Balra
lapos kúszójárat indul, kb. 6 méter hosszúságban.
Alján sok állati csont található, valószínűleg egy
róka tanyája.
A III. kőborda 8. számú barlangja a Nyolcadik
lyuk, a 9. számú a Hét-lyuk-barlang. E barlangok a
Remete-hegy eddig ismert legmagasabban nyíló bar
langrendszerét alkotják. (8. és 9. ábra.)

A Hét-lyuk-barlangrendszer
A Hét-lyuk az irodalomban többször ismertetett
barlang. Legutóbbi részletes leírása a Hidrológiai
Közlönyben Leél-Össy Sándortól 1960. évben jelent
meg.
Cikkünkben, mivel kizárólag a részletes felmérés
volt a cél. csak a pontos térképről következtethető,
mérhető törésszerkezet, az üregformák és a barlang
mai állapotának leírására szorítkozunk.
A barlang nagy felszakadt részével átjárhatóan
összefüggő üregek alkotják a felső és középső szin
tet. A középső szint felnyílt járatához csatlakozó
ÉNy-i irányú, nagyobbrészben fedett hasadékterem
szerkezetileg összefügg az ún. Feneketlen-zsomboly
alatti omladékos teremmel. A z Omladék-terem, a le
felé vezető hasadékok és a legmélyebb szinten levő
Nagy-terem alkotják a barlang alsó szakaszát.
A felszakadt részt és a Feneketlen-zsomboly akná
ját, alsó szakaszait, egyetlen barlangnak tekintjük.
A Nyolcadik-lyuk folyosójának szerkezeti össze
függése a Hét-lyuk rendszer még ismeretlen alsó
járataival biztosra vehető, de mivel az ismert legkö
zelebbi üregrészek távolsága 11 m, és a Nyolcadik
lyuk felszakadása, felfedezése nem régi keletű. így
mai állapotában külön barlangnak számítjuk.
A felmérés 0. pontját a felsőjáratok feletti sziklahídon, a felszínen helyeztük el és ehhez viszonyítjuk
az üregrészek felső, fő mérőpontjait és a járatok
mélységi adatait.
A Hét-lyuk-barlang legfeltűnőbb, megkapó lát
ványt nyújtó alakzata a felszíni nagy berogyás. Fz
7 x 3 —4 méter átmérőjű, lepusztult barlangrész.
Bejáratai közvetlenül a felszakadás mellett, a plató
szintjén a V I. sz. lyuk és a nagyméretű V II. sz. kapu.
A K-i irányú félig fedett járat végén, a gát alatt
alacsony csőfolyosó vezet a felszakadt üregrészbe.
Ennek örvénykürtőszerű oldalfalain és kis mellék
üregeiben cseppkőlefolyások, pusztuló kis csepp
kövek láthatók.
Kissé mélyebben az 1. sz. lyuk alatt egy omladék
aljzatú, ÉNy-i irányú hasadékterem található. Ez a
nagyméretű hasadék az ismert alsójárat felett helyez
kedik el.
A Feneketlen-zsomboly, a IV. sz. lyuk 17 méter
mély aknája vezet a barlangrendszer alsó szakaszába.
A z ovális metszetű aknába a III. sz. lyuk kis fülkéjé
ből is át lehet jutni. Valószínű, hogy az akna alatti,
kőzetomladéktól feltöltött terem kitöltésének egy
része is itt jutott be az alsó barlangba.
A z akna alatt K-rc keskeny ablak nyílik egy hasadékba. A nagy Omladék-terembe a bedobált fatör-
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zsek akadályán át ereszkedhetünk le. A terem kb.
50 m2 alapterületű, tagoltságát a sok helyen a bolto
zatig felérő kitöltés okozza. Ny-i oldalán oldott for
mákat mutató, folyosószerű üreg van. Szűk kürtői
a felső bejárati folyosó vége alá nyúlnak. A z üreg
rész ÉNy-i végén omladéktól, földtől kitöltött, huza
tos hasadék emelkedik, mely a felső, nagy hasadékteremmel van kapcsolatban.
A z Omladék-teremből leereszkedve helyenként
magas hasadékjárat vezet a barlang alsó, legnagyobb
termébe. A terem hossza 10 méter, szélessége átlago
san 3 méter, legnagyobb magassága 10 méter. Falai,
boltozata oldott formákat mutat, képződmények
nélkül, csak az É-i végén van jelentősebb cseppkőkérgezés. Aljazata agyagkitöltés.
Â terem legmélyebb pontja 33 méterre van az
akna bejárati nyílása alatt, 37,5 méter mélyen a 0
ponthoz viszonyítva.
A teremből az agyagos talpszinten alacsony kis
fülke nyílik, amely a Ny-i, párhuzamos hasadék
része. EiK-re kétméteres kapun át egy 12 m2 alap
területű. 8 méter magas, többrészű gömbkupolás
fülkébe juthatunk. Ez a gömbfülke a Nagy-teremhez
hasonlójellegű, szép formájú, zárt üreg.
A nagy felszakadástól keskeny sziklaél választja el
a III. sz. lyuk 6 méter mély berogyását. A vele össze
függő fülkéből igen szűk kúszóág vezet a talpszinten
az I. pont alatti hasadékterem üregébe. Torkolata a
terem talpa felett 8 méter magasan kis párkányra
nyílik.
A fülke D-i oldala részben közvetlenül a nagy
aknával áll összeköttetésben, részben az akna mel
letti boltozatos, 6 x 4 méteres üregbe vezet. Ennek
az üregnek alját az akna ablaka felé erősen lejtő
finomabb, agyagos törmelék alkotja. Lehetséges,
hogy egy párhuzamos akna kitöltése.

A Nyolcadik-lyuk
A z emberderéknál alig szélesebb akna nyílása a
nagy felszakadástól D-i irányban 20 méterre, kissé
mélyebb szinten egy fa gyökérzete mellett nyílik.
(10. ábra.) A függőleges akna 11 méter mély, alsó
részén tágul. A keskeny, agyag aljzatú folyosó D Nyra, a domblejtő felé 6 méter hosszú. Végének felső
részén már gyökérzet látható.
A z aknától É-i irányban szűk kúszóág vezet az
alsóbb járatrészbe. Ez a 7,5 méter hosszú rész átlag
1.5 méter széles, falai korróziós formákat mutatnak,
a Ny-i oldalán levő hasadékkal több kis ablak köti

A reme le- hcgyi E l tőmódii 11-barlang bejárata. ( Dr. Ber
talan Károly felvétele 1942. ápr. 26-án)

9. ábra.

össze. Másik oldalán kisebb, oldott fülkéből egy
szűk, 3 méter magas kürtő emelkedik. A járatrész
kétszintes, felső végének legmagasabb pontja 11 mé
ter magasan van a talp felett és a felszínt 8 méterre
közelíti meg. Ez alatt a keskeny hasadék alatt, a
durva omladékkal kitöltött talpszinttől, szűk, sáros
kúszóág vezet egy alacsony, agyagos kis fülkébe,
mely a járatnak a Hét-lyuk üregeit legjobban meg
közelítő része. A fülkében észlelhető huzat is szabad
folyosó vagy a hasadékrészek közelségére enged
következtetni.
A Nyolcadik-lyukat régebben kutatócsoportunk
már felmérte, akkori leírása és vázlata lapunkban
1964. évben jelent meg.
A barlang térképének számjelzései:
1. A nagy akna felső oldalfülkéje.
2. Oldal- és hasadékfülkék.
3. Omladék-terem az akna alatl.
4. Kürtők.
5. Boltozatig érő omladék.
6. Hasadék.
7. Gát a felszakadt részben.
8. A z üregekbe lógó gyökérzet.
A szélesen elnyúló IV. bordában a Hét-lyuknál
mélyebb, kb. 365 méter szinten Ny-ról К -felé ha
ladva először egy erősen lepusztult, omladékos szik
lautcát találunk. Majd az ugyancsak durva omladékaljú, de határozott falú, kb. 20 méteres ún. Fel
szakadt-barlang következik. Egy hajdani barlang te
tejének beszakadásával jöhetett létre e különös szik
lautca, 21 méter hosszú átlagos mélysége 4 méter.
Barlangi eredetét valószínűsíti, hogy felső végében
kis eresz található, melyet oldott formák tesznek
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érdekessé. Szintén ezen a részen cseppkőlefolyást is
láthatunk. (E cikk megjelenése előtt a BSE barlang- %
kutatói bejutottak a feltételezett barlangba.)
A sziklautcától kis szírt választja el az Eltömödöttbarlángot, a völgy 10. számú barlangját. ( I I . ábra.)
A barlang hosszúsága 20 m, alapterülete 250 m2,
térfogata 70 m3. Nevét az alját borító vastag agyag
lerakódástól kapta. A járatokban kissé meggör
nyedve lehet csak közlekedni. A bejárattól számított
4 m-nél balra oldalág indul, amely pár méter után a
felszínre szakad. Előre haladva kis terembe érünk;
jobbról omladékos hasadék található, melybe gyö
kerek lógnak le. A folyosót egy alacsony, keresztirányú járatocska zárja le. Vastag agyagkitöltésében
valószínűleg gazdag ásatási anyag rejtőzik. A bejá
ratnál szép kiltás nyílik a Szurdok-völgyre.
Térképek számjelei:
1. A bejárat melletti sziklapadkáról a barlang kis
melléküregébe mélyülő, átjárható akna.
2. A melléküreget alakító kereszttörés.
3. A közeli felszín miatt az üregbe lógó gyökérzet.
A IV. borda következő barlangja a //. számú bar
lang. A z 1970 nyarán megindított, eddigi sikeres fel
táró munkák óta számíthatjuk jelen állapotában bar
langnak. ( 12. ábra.) A mai bontott bejáró feletti
igen szűk kúszójárat vezetett a barlang nagyobb
gömbfülkéjébe. A feltárást a BSE kutatócsoportja
folytatja. A barlang a vázlatos felmérés idején két
gömbfülkéből, kupolával záródó vakkürtőből és a
kis, bontott bejárati részből állt 10 m hosszúsággal.
Mivel még változni fog, itt csak vázlatát közöljük.
A z V. bordának számító K-i dombgerinc felha
gyott nagy kőfejtőjének falában találjuk a következő
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üreget kb. 340 m szinten. A 100 méter átmérőjű kő
fejtő É-i falának közepén a tetőhöz közel látható két
üreg a barlangméretet nem éri el. A Ny-i csak 1,5
méteres beöblösödés, a K-i pedig omladékos, 3
méter magas gömbfülke. Boltozatából beomlott kis
kürtő emelkedik.
Ezektől 12 méterre К -re szűk nyílással és egy kis
ablakkal ugyancsak omladékos, gyökérzettől át
járt kis üreg nyílik. Alacsony, alig kúszható, pusz
tuló 6 méteres üreg. Ez a Szurdok-völgy 12. számú
barlangja. Felvétele vázlatos. ( 12. ábra.)
Egy záró gondolat
A felszíni mérések közül a Remete-barlangot be
záró szírt mérése érdekes feltételezést enged meg.
A barlang Ny-i oldalfülkéje a térképen 8. szám
mal jelzett réteg alatt 3 — 6 méterrel távolabbra ter
jed a nagy sziklafaltól, mintegy kinyúlik a barlang
szirtjéből. A fülke végén finom gyökérzet és bemo
sott talaj látható.
Felszínen ez a rész mutatja a szírt legfiatalabb,
még nagy tömbökben megmaradt lepusztulását.
A barlangfülke végének boltozatát 3,5 méter vá
lasztja el az omladék látható üregeitől. A fülke
boltozata itt 2,5 méterrel van magasabban a bejárat
talpszintjénél.
Feltételezhetjük, hogy a barlangnak valaha itt is
volt összeköttetése a felszínnel, járható nyílással,
vagy szűk hasadékokkal, melyet azóta a lepusztuló
szírt omladéka, a lejtőtörmelék betemetett. Feltűnő,
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hogy az oldalfülke igen erősen korrodált boltozata
majdnem fekete. A z ősi és azóta történt tüzek füstjei
a főüreg nagyobb felületű boltozatához viszonyítva,
feltűnőbben hagyták itt nyomukat. A szivárgó víz
csak a kőzet szabdaltsága folytán kiemelkedő, kis
csúcsait mosta eddig fehérre. Lehetséges, hogy az
azóta eltömődött hasadékon át a füst, huzattal itt
koncentráltabban áramlott, de helybeni tüzelést és
az üregrész használatát is feltételezhetjük.
A részletes külső mérésnek célja volt a felszín és a
fülke helyzetének, legkisebb távolságának kimuta
tása. Ez a gondolat viszont csak a térkép szerkeszté
sekor a belső és külső mért formák összevetésekor
merülhetett fel. A z oldalfülke felszínen látható ki
töltése agyag és kőtörmelék. É-i oldalán viszont
színlőszerű sziklaaljzat is látható, mely lejtése sze
rint nem enged nagy mélységre következtetni. A fül
ke kitöltésének anyagát és vastagságát szükséges
lenne megállapítani.
Függetlenül attól, hogy a fülke alján milyen vastag
az üledék és az rejt-e a tudomány részére értékes
anyagot, a barlang itt kis költséggel megnyitható
lenne. A z átjárható és természetes fénnyel megvilá
gított, tágas barlang semmilyen üzemköltséget, keze
lést nem igényelne. A Remete-barlangnak értékes
ősleletei miatt eddig is híre van a nagyközönség kö
rében. Kellő tájékoztatással a barlang látogatása érde
kes, tanulságos élményt nyújthatna a Szurdok-völ
gyet mind nagyobb számmal felkereső, természet
szerető kirándulóknak.

