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barlangkutató, barlangi mentő
a Budai-hegységben található hévizes eredetű barlangok és a magyar karsztvidék feltáró kutatásában be
töltött aktivitásért, valamint több száz ember életének megmentésében nyújtott segítő közreműködéséért.
(Forrás: F őpolgárm esteri H iva ta l honlapja)

Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter javaslatára a 2010. március 15-i nemzeti ünnep alkal
mából a köztársasági elnök
Dr. Dénes Györgynek,

a Magyar Barlangi Mentőszolgálat elnökének
és a Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat tiszteletbeli elnökének
több mint hat évtizedes, a karszt- és barlangkutatás területén végzett szakmai és tudományos munkássága,
négy és fél évtizeden át a barlangi mentés érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége, életútja elisme
réseként,
Gaál Lajosnak,

a Szlovákiai Barlangok Igazgatósága barlangkezelési osztályvezetőjének,
a magyar-szlovák természetvédelmi kapcsolatok kialakítása, ápolása érdekében végzett több évtizedes
munkásságáért, különös tekintettel a barlangok védelme, bemutatása, népszerűsítése és tudományos ku
tatása terén elért eredményeiért a
M a g y a r K öztársasági É rd e m re n d L ova g keresztje

kitüntetést adományozta.

A kitüntetetteknek szívből gratulálunk.

87

Nagy András-Nagy Gergely Domonkos

A HARCSASZÁJÚ-HIDEG-LYUK-BARLANGRENDSZER
SZÜLETÉSE
ÖSSZEFOGLALÁS

2008 óta k ö zel 7 km új já r a t vált ism ertté B udapesten, a P ál-völgyi-kőfejtő egykor kis üregeiből kiin
dulva. A H ideg-lyuk kutatása a Szabó J ó z s e f B arlangkutató C soport vezetésével 2005 óta, a H arcsaszájúbarlang a P app F erenc és a B a rit B arlangkutató C soport vezetésével 2 006 óta fo ly t, de a m unkálatokba
igen s o k m ás barlangász is aktívan bekapcsolódott. A kutatások eddigi csúcspontja 2010. m árcius 6. volt,
am iko r sikerült k é t p o n to n is a barlangok já r a ta it összekötni. íg y az ország 4. leghosszabb barlangrend
szere született meg, m ely m ost több, m int 7,5 km hosszúságban ismert. A z összeköttetés a szom szédos
P ál-völgyi-M átyás-hegyi-barlangrendszerrel több m in t valószínűnek tűnik, hiszen a já r a to k 40 m éterre
kö zelítik m eg egym ást.

Előzmények

és a H ideg-lyuk hat évvel ezelőtt még jelentéktelen kis üregek voltak a Pál„árnyékában”. A Rózsadomb többi barlangjához hasonlóan mesterséges úton tárultak lel
a huszadik század elején.
Mind között elsőként a Harcsaszájú-barlang vált ismertté 1902-ben, amikor a Szép-völgyi útra kira
kott cseppkőtöredékek származási helye felől érdeklődő turistáknak a bányakapitány megmutatta a kőfej
tés közben felnyílt üreget. A barlangban folyó feltáró kutatásokról az első adatunk 1964-ből van, amikor
K essler H ubert vezetésével a bejárati terem kőzettörmelékének suvadásával eltömődött szűkületből 20 m3
követ szedtek ki, egy hónapos munkával ismét bejárhatóvá vált a barlang. Ezt követően az Ó budai Szesz
g yá r K inizsi C soportja 1967-ben lezárta a barlangot, és elkészítették a barlang első térképét, amin a barlang
261 m hosszú és 41 mmély. 1981-ben a Bekey csoport kisebb bontásokkal 20 m új járatot fedezett fel a Pannónia-folyosó végén. 1983-ban a B ekey csoport bontást végzett a Malacfurdető végpontjánál, ahol mintegy
2 m-t haladtak előre. A barlang fotódokumentációját is elkészítették. Az A cheron csoport újratérképezte
a barlangot, amelyen az 294 m hosszúnak és 47,8 m mélynek adódott. A B agyura-barlanggal és a K ishideg-lyukkal egykor összefüggő járatrendszer közös térképezése 1987-re fejeződött be. Ma a barlangok
közötti összeköttetések nem járhatók. 2002-ben ismét a B ekey Csoport végzett bontásokat a cseppköves
kürtő környékén, de siker nélkül. 2006-ban ismét feltérképezték a H arcsaszájú-B agyura-K is-hideg-lyukbarlangrendszert Nyerges A ttila vezetésével, ekkor a teljes hossz 660 m, a mélység 44 m volt.
A H id eg -lyu k 1908 óta ismert barlang. Benne aktív kutatás az 1980-as években folyt, mikor az A cheron
és a B ekey csoportok a legintenzívebben dolgoztak a térségben. Ekkor a bontások a nagyméretű bejárati
hasadék alján folytak, de ezek nem hoztak eredményeket. Már ekkor is az igen erős és hideg huzat hajtotta
előre a kutatókat az akkor 316 m hosszban ismert barlangban.
A H arcsaszájú-barlang

völgyi-barlang

Beiyukadás a Harcsaszájú-barlangban

A H arcsaszájú-barlang bontását 2006 decemberében kezdtük. A M alacfürdő végpontján dolgoztunk,
az egész barlangot meghatározó főhasadék végén, ahol már előttünk többen próbálkoztak. E próbálko
zások azon a ponton fúltak kudarcba, ahol a szálkő falak járhatatlanul összeszűkülnek. Másfél évig bon
tottunk itt, összesen 24 alkalommal. Változatos volt. Először a szálkő szűkületet kellett kivésni, majd a
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fejünk fölött levő omladékkal kellett elbánnunk, aztán rengeteg agyagot termeltünk ki, majd összecseppkövesedett kőzettörmeléket kellett agyabugyálni, végezetül a járatot teljesen kitöltötte az agyag, azt ástuk.
Hinni kellett benne, hogy ott van a folytatás, elérhető közelségben... Pedig a jelek pesszimizmusra is okot
adhattak: a bontásunk a P ál-völgyi-barlang ez irányú végpontjaival éppen egy egyenesre esett - lehet,
hogy van valami szerkezeti váltás itt a hegyben? A régióban másfél évtizede nem volt jelentős feltárás,
pedig a H ideg-lyukban már több, mint egy éve aktívan dolgoznak. Eleinte még volt légrés a járatban, amit
bontottunk, később meg már nem - lehet, hogy teljesen összeszűkül a járat, vagy még évekig túrhatjuk
itt az agyagot?
Nyolc méter átbontása után, 2008. július 21-én az agyagfalban előttünk egy pár centiméteres lyuk
nyílt, amin keresztül dőlni kezdett a huzat... Teljes izgalomban gyorsan kitágítottuk a lyukat, és már be
lehetett nézni: járható méretű kis fülke nyílt meg előttünk, alattunk. Egy-két kő kiügyeskedésével már
be lehetett mászni az új részbe. Lábunk alatt, az összecseppkövesedett kövek között le lehetett látni egy
következő kis terembe. Oldalt, pár perces bontással kitágítottunk egy továbbvezető szűkületet. Örömünk
ekkor vált teljessé, mert rájöttünk, hogy nem csupán egy-két fülkét találtunk az omladékban, ahol aztán
bonthatunk ismét hosszasan, hanem újabb és újabb helyek tároltak szemünk elé anélkül, hogy egy ka
pavágást is kellett volna tennünk. Fokozta boldogságunkat, hogy nem csupán a főhasadékban jutottunk
tovább előre, hanem hamarosan egy szépen fejlett kereszthasadékban találtuk magunkat, mely az egyik
irányban újabb főhasadékba vezetett, a másik irányban pedig telis-tele volt cseppkövekkel és kis, vízzel
telt medencékkel. Azt sem gondoltuk volna, hogy kötél hiányában kell majd visszafordulnunk egy budai
feltáráson az alattunk tátongó visszhangos sötétség szájából.
Ezt az első feltárást hónapokon keresztül számos új követte. Október végére közel két kilométer új
járatot tártunk fel, benne két hatalmas teremmel: a Lottó-ötös-terem m el és a B arit-terem m el. Néhol voltak
kisebb-nagyobb bontások, de sok esetben csak menni kellett előre.
Belyukadás a Hideg-lyukban

A Szabó J ó z s e f B arlangkutató C soport a H ideg-lyuk kutatását 2005. októberében kezdte, ekkor a bar
lang 316 méter hosszban volt ismert. A kutatásba már az elején több másik csoport tagjai is bekapcso
lódtak. Eleinte a barlang régi részeinek végpontjain folyt a munka, kisebb sikerekkel. Itt több ütemben
kellett a kitermelt anyagot a végleges deponálási helyekre eljuttatni, ez igen nehéz és kimerítő feladat volt.
Már korán felismertük, hogy a barlang nevét is adó, rendkívül intenzív és hideg (6 °C) huzat a bejárati
omladék alól érkezik. Az itt található, nagyon rossz kinézetű és nagyméretű omladék-tömbök piszkálására
azonban ekkor még nem mertünk vállalkozni. A belső végpont járata úgy tűnt, átmegy a bejárati zóna
omladéka alatt a hegy felé, és huzat is volt benne.
2009. júniusáig 93 alkalommal dolgoztunk a barlangban, ezalatt közel 100 m3 anyagot juttattunk el
a végleges depókig, a vége felé már több, mint 100 méter hosszban, ennyi új részt tártunk itt fel. Ez idő
tájt a csapadékos időjárás miatt egy kis tó keletkezett a vájvégen, ezért úgy határoztunk, hogy amíg nem
húzódik vissza, megpróbáljuk a bejárati omladék vallatását.
Ez az omladék két nagyobb hasadék találkozásában keletkezett térben halmozódott fel, a hasadékok
torkolati zónáját is elrekesztve. Az egyik ilyen torkolatot kezdtük el lefelé mélyíteni, két szálkő fal vé
delmében. Gyorsan sikerült 10 méternél is mélyebbre lejutni, itt azonban a falak eltágultak és mindkét
irányból volt érezhető huzat. Két irányban folytattuk a bontást, így született a P anorám a-kőrút.
2009. november 18-án az erős befelé áramló huzat megmutatta a bejárati omladékban a szerinte leg
jobb irányt, ami a legnagyobb, instabil kövek alatt húzódott. Természetesen a Panoráma-körutat nem itt
mélyítettük, de ekkor az „egy életem-egy halálom” felkiáltással - szigorúan saját felelősségre - elkezdtünk
ebben az omladékban bontani. Nagyon erős huzat volt, és a kőtömbök között sok légrés akadt. Este úgy
mentünk ki, hogy ide még egyszer visszajövünk, de annyira para a hely, hogy többet aztán nem! November
25-én hatan szálltunk le, előre kijelölve azt a három embert, aki az omladékban fog bontani egyesével fel
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váltva. Az erős huzat még erősebb volt, mikor odaértünk. Nagyméretű, 50-70 kg-os köveket szedtünk ki
egy pajszerral és egy nagykalapáccsal. Három óra munka után, az akkor kifordított kő alatt nem volt több
kő! Egy kis ablak nyílt meg, és dübörgött a huzat. Belyukadtunk. Négy év kellett hozzá, de megvan. Lejárt
az időnk, ezért aznapra visszavonultunk, még nem lehetett átbújni, annyira instabil volt a föte.
Abelyukadás után gyors ütemben tudtuk feltárni az új részeket, csak kisebb, pár órás bontások lassítot
tak le minket. Minden egyes alkalommal több száz méter új járatot sikerült feltárni, és a méretek nagyon
impozánsak voltak! így született a R eferencia-ág, a P ecsétnyom ó-ág és a K eselyű-ág.
December 23-án, karácsony este 8 órakor egy újabb rész nyílt meg az aznapi bontás végén. 6-8 méter
magas és ugyanilyen széles folyosó - K arácsony-folyosó - ment a hegyben előre a sötétbe. Nem volt
időnk bejárni, csak következő alkalommal: Több mint egy kilométer új rész aknákkal és termekkel, mely
70 méternél is mélyebbre ment a bejárat szintje alá.
A következőkben a feltárt járatok dokumentálását és útvonalkijelölését végeztük el. 2010. január 10-én,
ilyen munkák közben szúrt szemet az időközben feltárt F öldes-terem főtéjében egy kis lyuk. Egy ad hoc
rizikós mászás és némi bontogatás után olyan méretű járatokat sikerült feltárni, amik magyar viszonylatban
is jelentősek.
Sajnos ez idő tájt vesztettük el kutatótársunkat és alapító tagunkat, M ikolovits Veronikát, így a frissen
feltárt szakaszt V eronika-ágnak, a legnagyobb termet pedig V eronika-terem nek kereszteltük el. A terem
méretei lenyűgözőek: 68 méter hosszú, 27 méter magas és 14,5 méter széles, falai szépen oldottak.
Később a Veronika-ág végén is sikerült továbbjutni 150 méter hosszban, itt több, mint 30 méter magas,
1,5 méter széles hasadékok is vannak.
Egyre több járat vált ismertté a barlang különböző pontjain és a folyamatosan elvégzett térképezés
hamar megmutatta, hogy van remény az eddig párhuzamosan feltárt H arcsaszájú-barlanggal való össze
kötésre. Aztán eljött a március!

Részletek a Veronika-teremből
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Továbbjutás a Harcsaszájú-barlangban

2008. nyarán, a feltárás első napjaiban már ismertté vált az a terem, mely később nagy feltárások ki
induló pontja lett. A N edv-terem nek nevezett helyről egy kellemetlen, kristályos sziklarepedésen át előre
lehetett jutni egy gömbölyű kis fülkéig. Innen nem vitt tovább a járat, azonban a termecske legmélyebb
pontján az agyagos törmelék rései közt ledobott kavicsokat hosszan lehetett hallani, amint gurulnak egy
darabig, majd pedig zuhannak egyet. Hamarjában el is kezdtük a köveket szétpakolni, de a lefelé vezető út
járhatatlanul szűknek bizonyult és el is tömődött a behulló törmeléktől. Mivel a barlang többi részén bősé
gesen akadt tennivaló, és könnyebb továbbjutással kecsegtető végpont is akadt egy darabig, ezzel a hellyel
hónapokig nem foglalkoztunk. Néhány tavaszi bontás után végül is 2009 augusztusában fogtunk hozzá
intenzíven a szűkület bontásához, mert csak nem hagyott minket nyugodni a terembe behulló kő hangjának
emléke. A kutatási pont mellett szólt még az is, hogy körülötte 270 fokban ismeretlen volt még a hegy...
Ó, ha tudjuk, hogy mennyire hosszú és mennyire szűk az a sziklacső, amelynek kivésésére vállalkoz
tunk, akkor talán el sem kezdjük...! De mindig azt hittük, hogy már nincsen túl sok hátra, így tizenhat
alkalommal voltunk ott lent bontani, néha kora reggeltől késő estig. Eleinte sokat kellett fejjel lefelé dol
gozni, hogy a beszorult kőtörmeléket kiszedjük. A szűkületből ekkor csak a többiek segítségével lehetett
visszajönni, akik föntről húzták az ember lábát.
Végezetül az 5 méter hosszú, eredetileg átlagosan kb. 30 cm széles, közel függőleges járat 2010. feb
ruár 19-én adta meg magát. Nagy volt az örömünk, mert egy igen nagy terem tetejében találtuk magunkat
(amit májusban Várkonyi L ászlóról neveztünk el). A teremből kereszthasadékok és főhasadékok rendsze
rén keresztül sokat tudtunk előre haladni. Úgy becsültük, hogy a járatok éppen a H ideg-lyuk nemrégiben
felfedezett részei felé tartanak. Újdonság volt a barlangban, hogy a falakat néhol teljes felületükön gipszkristályok borítják. Fájt a szívünk, hogy ilyenkor minden lépésnél kristálypamacsokat kell beletaposnunk
az agyagba. Idő hiányában öt helyről is visszafordultunk, ahol még mentek tovább a járatok. Az átbontott
szűkület persze tágas nem lett. Különösen, hogy az alsó szakaszon, a végén alig tudtuk vésni a sziklát.
Csak beülő, overáll és műnyúl nélkül, a lábon pantinnal, kézben jumárral, fejenként kb. 20 perces proce
dúraként sikerült fölfelé átküzdenünk magunkat.
Egy hétre rá visszamentünk, hogy alaposabban bejárjuk az új helyeket, és térképező eszközöket is
vittünk magunkkal. Először egy olyan cseppköves, szűk átbújáson mentünk át, ahol már a múltkor is
erős huzatot éreztünk. A szűkület után vízszintes aljú, egyre táguló folyosóba értünk, tele cseppkövekkel.
A visszhangosságból és a folyosó végén tátongó sötétségből nagy teret lehetett sejteni. És valóban, nagy
szelvényű kereszthasadékokkal való találkozásnál olyan helyre értünk, ami a Béke-barlangra emlékez
tetett minket: 4 méter hosszú tó, 2 méter széles, 10-15 méter magas cseppköves folyosó, aminek az alja
kavicsos, vízszintes. Elragadtatásunkban rikkantgatni kezdtünk. Visszafelé vettük észre, hogy már jártak
előttünk: a puha agyagban rókák nyomait fedeztük fel. Innen kapta a folyosó is a nevét: R óka-boulevard.
70 méterrel voltunk a bejárat szintje alatt!
Ezen a napon még több száz méter új részt jártunk be. Térképeztünk is, de az idő szűkös volt. Próbál
tunk azokra a pontokra koncentrálni, amik közel eshetnek a H ideg-lyukhoz. Igazi meglepetés volt otthon
fölrajzolni a poligont: a két barlang néhány méterre van csupán egymástól!
Az összekötés

A következő szombatra, 2011. március 6-ra szerveztük meg a közös bontási akciót, amit nagy érdek
lődés kisért (22 fő).
Egyszerre próbálkoztunk mindkét barlangból az átjutással. Délben kezdtük a munkát azokon a ponto
kon, ahol a poligonrajzok szerint legjobban megközelíti egymást a két barlang. Vittünk CB-rádiót, hogy
megkönnyítsük a kommunikációt, de nagy örömünkre a puszta kiabálás is áthallatszott. Izgalmas volt,
ahogy egyre közelebb jutottunk, amikor már lehetett látni is a másik fényét, aztán a kezét, majd pedig
a szűkületen keresztül kezet is tudtunk fogni. A bontás egyébként igen kellemetlen volt a H arcsa felől.
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Szűzjárat a Küzdelem-ágban

Köcsögdudás-folyosó

Folyt ránk a víz a cseppkövekről, egy tócsában feküdve, kifacsarodott pózban kellett volna valahogy
lendületet venni a kalapáccsal. Teljesen bőrig áztunk. 2 óra bontás után az első ember át tudott kúszni
a H ideg-lyukból a H arcsába. Nem sokkal később már mindenki a H arcsában volt. A Róka-boulevardon
- videón is megörökített - pezsgős-bonbonos fogadással ünnepeltük meg az eseményt. Egy óra körül
ugyanebbe a fohasadékba, csak 80 méterrel beljebb, egy másik csoport szintén bejutott a H arcsába. Ok
a Veronika-ágból induló kereszthasadék, a K üzdelem -ág szűkületei után fölülről kötéllel ereszkedtek be
a tágas hasadékba.
A b arlan g leírása

A barlang formavilága - egyáltalán nem meglepő módon - rendkívül nagy hasonlóságot mutat
a szomszédos P ál-völgyi-M átyás-hegyi-barlangrendszerével. Keletkezése is hasonlóképpen a tektoni
kus prefonnáltságú repedéshálózat mentén kialakuló keveredési korróziónak köszönhető. A H arcsaszájú -H id eg lyu k-b a rla n g ren d szer járatai is többnyire a Szép-völgyi M észkő F orm ációban alakultak ki, és
- a M átyás-hegyi-barlanggal ellentétben - sehol sem érik el a triász-kori szinteket. Egyes, magasan fekvő
járatok felharapódznak a mészkő fölött elhelyezkedő B udai M árga F orm áció rétegeibe.
A hasadékrendszer irányultsága követi a P ál-völgyi-barlang nyugati részének szerkezeti vonalait, a föhasadékok általában 290°-110°-os, illetve 300°-120°-os irányban állnak, akárcsak a P ál-völgyi-barlang
V etköztetö-folyosója , illetve a Jubileum i-szakasz egyes járatai. Fejlett kereszthasadékok csak ritkán ala
kultak ki. A hasadékok keresztmetszetei is a szomszédos barlangrendszerben megszokottakhoz hason
lítanak, gömbüstös, kerekded formákkal, felül a tektonikai repedés mentén való összeszűküléssel, vagy
a kovás kipergési zónával, alul az ismeretlen magasságban felhalmozódott agyaggal és kőzettörmelékkel.
A hasadékok néhol - budai viszonylatban - igen nagy szélességűek.
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A P ál-völgyi-M átyás-hegyi-barlangrendszer járatainak magassága jellegzetes, folyamatosan mé
lyülő tendenciát mutatnak a befoglaló kőzet dőlésének megfelelően, melynek irányát az északi iránytól
kb. 160°-kal eltérő esésvonallal jellemezhetjük. A H arcsaszájú-H ideglyuk-barlangrendszer érdekessé
ge, hogy a járatok kimozdulnak ebből a szabályszerűségből. A Ny-ÉNy irányba tartó föhasadékok kb.
150 méteres távolságig mélyülnek, aztán emelkedni kezdenek. Bár megjegyzendő, hogy a legmélyebb
régiók fölött sikerült néhány ponton felsőbb járatokra lelnünk, akár 60 méteres vertikális dimenziókat is
létrehozva ezáltal.
A S zép-völgyi F orm áció kőzeteire jellemzően a H arcsaszájú—H ideglynk-barlangrendszerben is szá
mos ősmaradványt figyelhetünk meg. A Sün-folyosó és a P ecsétnyom ó-ág falában egymás mellett több
nagymértékben kipreparálódott tengeri sün maradványa látható. Rendkívüli helyzetük abból adódhat,
hogy a nagyobb mértékű hidrotermás hatás következményeként a befoglaló kőzet a szokásosnál sokkal
puhább, ezáltal könnyebben oldódott. Emellett leggyakrabban kagylók, főként Pecten-félék, valamint
a kőzetnek is nevet adó nummuliteszek találhatók meg.
A Budai-hegység barlangjaira jellemző oldásformák, gömbüstök a barlang számos pontján megfigyel
hetőek. A barlang egyik különleges formája lejtőkarrokhoz hasonló (pl. G ádoros-hasadékban). 5-10 cm
széles, függőleges lefutású barázdákból áll, a vájatok egymáshoz legömbölyített élekkel kapcsolódnak.
Gyaníthatóan nem hidegvizes eredetűek, hanem a freatikus zónában feltörő széndioxid-buborékok oldó
hatásának következményei. Erre utalnak a legömbölyített formák, a vájatok felső végeinél található
gömbüstök, és talán az is, hogy jelenleg nem figyelhető meg vízcsepegés ezeken a helyeken.
Karakteresen elüt jellegében a barlangrendszer többi részétől a R óka-boulevard nevű folyosó. Alja
70 méteren keresztül közel vízszintes, és rajta szabályos irányultságban egymásra rakódott, lekoptatott
felületű kavicsok és kemény agyagszemcsék találhatók. Ezek egy hajdani barlangi patakra utaló jelek.
A hordalék összetétele szemrevételezés alapján a barlang befoglaló kőzeteiből származik, attól idegen
kőzetek, például kvarckavics nem találhatók benne. A folyosó falain hosszú, vízszintes meanderszerű be
mélyedések találhatók (cseppkőlefolyásokkal alaposan benőve), azonban ezek eredetének megállapítása
alaposabb kutatás tárgyát kellene képezze.
Az üledékkitöltés anyaga a kőzettörmeléken kívül, mely néhol - különösen a magasabban fekvő
járatokban - hatalmas omladékzónák formájában, egészen számottevő mértékben alakította át az oldott
folyosók formavilágát, általában sárgásbarna agyag, de néhol szürke, fehér vagy sötétbarna rétegzett
agyagokat is megfigyelhetünk. A barlangban igen nagy mennyiségben jelenlevő agyag ugyan egyfelől
bosszúságot okoz a közlekedés megnehezítése miatt, de másfelől a csepegő vizek néhol szép formákat
alakítanak ki benne. A leggyakoribb látványos agyagformák kb. 10 cm széles, akár 20-30 cm mély üstöcskék, melyek alkalomadtán öblös hangot adnak ki a beléjük hulló víz hatására (A g ya g m a la c, Sárosterem ). Ahol apró kőzettörmelék borítja az aljzatot, ott a becsepegő vizek koptató hatásától pontonként
megvédik az agyagkitöltést, apró (10-20 cm magas) agyagtomyokat létrehozva ezáltal. Az agyagból
képződött mikroformák közül még fontos megemlíteni a száradási repedéseket, a megszilárdult agyag
lefolyásokat és a patakmederszerű vízfolyásnyomokat, melyek néhol nagy mennyiségben halmozták át
a kitöltést a barlangon belül.
A járatok - budai viszonyokhoz mérve - néhol igen gazdagok cseppkőképződményekben. Leggyakoribb
formájuk a nagy felületeket borító cseppkőlefolyás, de szép számmal találunk függő- és állócseppköveket,
szalmacseppköveket, cseppkőzászlókat, ritkábban cseppkőoszlopokat és heliktiteket is. Méretük általá
ban szerénynek mondható: a legnagyobb sztalaktitok kb. 20 cm átmérőjűek, a legnagyobb cseppkőzászló
kb. 10 cm széles, a leghosszabb közel 3 m hosszú. A barlangban több helyen is előforduló, hideg-vizes kiválású kristályokkal bélelt vízmedencék, tetaráták a barlang talán legszebb képződményei. A cseppkövek
színe igen széles palettán változik. Az O liva-terem környékén található nagy mennyiségű, igen változatos
formájú képződmény egészen tisztán fehér, a Lottó Ö tös-terem körül pedig nagy számban fordulnak elő
sötétvörös, bordó, barna, fekete cseppkövek is. Ez annak köszönhető, hogy a repedést, amin a cseppkövet
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felépítő víz a barlangba érkezik, limonit-telér tölti ki, melynek fémtartalma színezi meg a cseppköveket.
A borsókő csak igen kevés helyen és fejletlen formában fordul elő a barlangban.
Kristályos formában, szabad szemmel megfigyelhető ásványok közül a barlangban legszámottevőbb
mértékben kalcitkristályok fordulnak elő. Színük többnyire fehér vagy enyhén sárgás árnyalatú, áttetsző.
A barlangban többféle szkaleonéderes kalcit-módosulat is fellelhető (eddig négy különböző fajtát sikerült
elkülönítenünk), amik a keletkezéskori meleg hőmérsékletre utalnak. A kaiéit eddig felsorolt változatai
mellett megemlítendő a lublinit előfordulása is több helyen. Igen érdekes kitöltést képez a Veronika-ág
ban több helyen is előforduló, teljesen kiszáradt és szétesett kalcitkristályok tömege, mely puszta kézzel
is bontható.
A kalcit mellett nagy mennyiségben és több helyen találhatunk baritkristályokat is a barlangban. Jel
legükben a többi budai-hegységi előforduláshoz hasonlóak. E telérek kristályainak oldalhosszúsága akár
másfél centiméteres is lehet. Színük általában bor-sárga vagy szürkés. Érdekes előfordulása található
a baritnak a T űskevár nevű kisméretű, kör keresztmetszetű járatokban, ahol a falak teljes felületét 2-3 ern
es szkaleonéderes kalcitok tüskéi fedik, és ezekre a kristályokra nőttek rá pár milliméteres baritkristályok,
érdekes „szőrös” jellegű formát hozva létre.
Jelentékenynek mondható a gipsz előfordulása is. A Sism a-fosszil, Tejút, Triangulum -terem , Veronika
á g térségében kb. 2 méteres magasságig igen intenzíven borítják a falakat a gipszkristályok. Az aljzatot
borító agyagkitöltés is tele van gipsz-törmelékkel. A hasadékok felsőbb falfelületei teljesen mentesek
a gipsztől. A változatos formákba: csomókba, virágokba, fürtökbe rendeződött gipszkristályok mérete
eléri a 1-2 cm-t is.
Z árszó

A feltárásokkal párhuzamosan nagy gondot fordítunk a barlangvédelemre is, hogy képződményeket,
vagy az érintetlen agyagfelületeket az utánunk jövők is megcsodálhassák. Vitathatatlanul növeli a barlang
népszerűségét, hogy bent van a városban, így akár egy hétköznap este, munka után is le lehet ugrani a bar
langba, és az ember egy elcsigázó kutatás után is a saját ágyában találhat pihenést.
A barlangrendszer napjainkra több, mint 7,5 kilométer hosszúságban vált ismertté, vertikális kiterje
dése több, mint 95 méter. A kutatások továbbra is folynak. A Szép-völgyben eddig mintegy 27 km bar
langjáratot ismerünk, jelenleg két darabban. Lehetne ez az ország leghosszabb barlangja, ha A ggteleket
sikerülne Szlovákiához csatolni. De talán ennél békésebb megoldások is léteznek ...
(További képek a cím oldalon és a z első borító belső oldalán.)

Szilaj Rezső

FELTÁRÁSOK 20I0-BEN
A TAPOLCAI BERGER KÁROLY-BARLANGBAN

Mint egyéb forrásokból már bizonyára ismert, a Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport 2010-es
tevékenységének csúcspontjaként nemrég két hatalmas barlangi tóra bukkantunk a tapolcai Berger Károly-barlangban. Ezt megelőzően azonban, de már azóta is számos új járatot tártunk fel, összesen legalább
másfél km hosszúságban. A barlang hossza ezzel 900 m-ről kb. 2,5 km-re nőtt. A sok szűk járat és labirin
tus miatt persze nehéz igazán pontos becslést adni.
Még február folyamán megbontottuk a barlang bejárati termének omladékát egy járatmentes rész irá
nyába nyúló ponton, „hátha lesz valami” alapon. A leszakadt réteglapok eltávolítása után erős huzat vált
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érezhetővé. Az omladék áttörésével Horváth Sándornak sikerült egy kuszodába jutnia. Ennek egyik végén
nyílt az a szűk hasadék, amely az alsóbb járatokba vezetett két műszaknyi vésés után. Húsvét napján talál
tunk - újabb vésés és bontás útján - egy méretes termet, mely a Húsvét-terem nevet kapta. Egyik végéből
kristályokkal bélelt tó vezetett be egy folyosóba, de 10 m után szifonnal zárult.
A következő jelesebb eredményre szeptemberig kellett várni, amikor egy túra során szerencsés és/vagy
tehetséges kutatótársunk, Horváth Sándor felfedezte, hogy az egyik kuszoda mennyezete valójában a haj
dani, azóta kimosódott homokkitöltést fedő kalcitos kéreg. Ennek áttörése (lefejelése) után két irányba is
megnyílt az út. Elsőként délre indultak, ahol vízzel és kristályokkal kitöltött folyosót találtak. Később egy
szűk lyuk kitágításával méretes lapító és nagyobb termek, kürtők váltak ismertté.
Egy következő alkalommal északi irányba haladva egy keskeny hasadék után homokkal elzárt szűkü
let átbontása következett. Ez volt az utolsó komolyabb akadály, innen már csak bejárni kell a véget nem
érő barlangot. Ahhoz képest, hogy eredetileg egy bejárathoz közeli kutatási helyet akartunk, már több
mint egy óra a végpontok elérése.
A Nagy-tavaknak elnevezett vizeket november 26-án tártuk fel egy térképezés záró akkordjaként. Mint
egy kikapcsolódásképpen megvizsgáltunk egy korábban idő hiányában bejáratlanul hagyott szűk hasadékot, amely befelé haladva egyre tágasabb helyekre vezetett. Végül egy kanyarnál váratlanul 30 méteres
terembe torkollott, alján az első, 23 m átmérőjű, 5 méternél mélyebb tóval. A tóparton gázolva, félig meg
kerülve a vizet, egy széles, borsóköves lapítóba másztunk fel, amelyen át 10 métert kúszva egy másik,
az utólagos mérések szerint az előzőnél is nagyobb (25 m-nél szélesebb) tóra pillanthattunk le némi döbbe
nettel az arcunkon. Ez a hely a kisebb kígyó-csontvázak és egy kígyómúmia, valamint a nemrég talált pók
alapján valahogy kapcsolatban áll a felszínnel. A tavak közti lapító szétágazva még legalább 100 méternyit
folytatódik dél felé - onnan visszafordultunk de magukból a tavakból nem láttunk kivezető járatot. Igaz,
az aljzatig nem is sikerült levilágítani. Érdekes, hogy az első tó vize zavarosabb, mint a másodiké.
A Nagy-tavak feltárói: Horváth Sándor, Mészárosné Hardi Ágnes, Piri Attila, Szilaj Rezső.
Az idén talált járatok egy középső szintet kép
viselnek a vízzel telt tavasbarlangi és a száraz
Kórház-barlangi és régi bergeres járatok között,
hasonlóan a Tavasbarlang turistarészéhez. Érdekes
viszont, bogy a felsoroltakkal ellentétben jelentős,
döntően É-D-i irányú tektonikus hasadékrendszere
van, keskeny, magas járatokkal, néhol kürtőkkel.
Az oldás is jelentős tényező. A hasadékokat sok
szor széles, oldott lapítok kapcsolják egybe, me
lyek kellő méretűre tágulva beszakadnak. Ilyenkor
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a leszakadt kőzetblokkok tetején keletkezhet egy újabb lapító. A nagyrészt szűk járatok között jó néhány
tágas terem is található, de általában ezek is nyújtott formájúak. A Nagy-tavak viszont megközelítőleg
kör alakú termekben helyezkednek el, keletkezésük oka ismeretlen. Talán valamiféle forrástermek voltak.
(Az összes eddig ismert be- és kivezető járat dél felé tart, mintha innen indulnának a források irányába.)
A barlangban nagymennyiségű kristályos képződmény található, főként különféle borsókőformációk,
a hagyományos gömbcsoporttól a heliktitszerűn át a helyenként tömegesen álldogáló borsókőoszlopig
(logomit). De vannak kakitok, aragonit(?)tűk, hidromagnezit vagy huntitkupacok, cseppkövek, kalcitkérgek, vaskiválások is.
A járatok egyelőre megállíthatatlanul, de nem túl tágan folytatódnak. A végén még bivakolni k e ll..
Az idei feltárásokban aktívan részt vettek: Horváth Sándor, Lantos Anna, Mészáros István, Mészáros
László, Mészárosné Hardi Ágnes, Piri Attila, Romhányi Balázs, Szilaj Rezső, Szittner Zsuzsanna, Tinn
József.
Szilaj R ezső

K o v á c s R ic h á rd

ARIADNE-BARLANGRENDSZER
12 kilométeres hosszával és 203 méteres vertikális kiterjedésével (-136 m, +67 m) jelenleg Magyaror
szág harmadik leghosszabb és egyben harmadik legmélyebb barlangrendszere. A Pilis-hegységben talál
ható Csévi-szirtek 5 nagy barlangjának, a Leány-, Legény-, Ariadne-, Rejtekút- és a Vacska-barlangnak
az összekötésével jött létre. Összesen 6 bejárata van.
Az első összekötés a Leány- és Legény-barlang között valósult meg 1997. április 13-án. Akkoriban
még nem volt pontos térképünk a két barlangról, így 6 éven keresztül hiábavalóan kerestük a kapcsolatot
a barlangtestvérek között. Rengeteg küzdelem és munka után aztán, teljesen véletlenül, a Legény-bar
lang Óriás-terméből kőtömbök között 4 óra munkával átjutva, nagy meglepetésünkre a Leány-barlang
járataiban találtuk magunkat. Két évre rá a folyamatos térképezéseknek köszönhetően aztán újabb átjárót
sikerült találni a barlangok között, de egy újabb barlangkapcsolatra még hosszú éveket kellett várni.
A 2005-ben felfedezett Ariadne-barlangot 2006. november 5-én kötöttük össze a Leány-Legény-barlangrendszerrel. Mivel ekkor már pontos térképünk volt a barlangokról, az sem jelentett nehézséget, hogy
az Ariadne-barlang egyik kis folyosójának aljából történt meg az összebontás, ahol semmi nyom nem
utalt arra, hogy alatta a Legény-barlang egyik kürtője húzódik. 2008. augusztus 2-án a frissen felfedezett
Vacska-barlangot bontottuk össze a szomszédos Rejtekút-barlanggal. A pontos térképeknek köszönhetően
tudtuk, hogy a Vacska-barlang melyik bontási pontja közelíti m eg leginkább a felette található Rejtekútbarlangot, ott viszont nyoma sem volt annak, hogy az agyagos kitöltés alatt mennyi barlangjárat húzódik.
Szerencsére két oldalról kopogással és rádió adó-vevőkkel meg tudtuk határozni a helyet, így itt is sikerült
egy nap alatt összebontani a két barlangot. 2010. december 12-én aztán feltéve a koronát eddigi kutatása
inkra, sikerült egyesítenünk a Leány-Legény-Ariadne-barlangrendszert a Vacska-Rejtekút-barlangrendszerrel. Ezzel az összekötéssel azonban a pontos térképek ellenére nagyon megküzdöttünk.
2009 márciusában, mikor a Vacska-barlang nagy termeit és hasadékait találtuk, felfigyeltünk egy
huzatoló járatra, ami mint a térkép alapján kiderült, 17 méterre közelítette meg a Legény-barlang egyik
járatát. Nagy lelkesedéssel álltunk neki a bontásnak, mivel azt hittük, napokon belül meglesz az össze
köttetés. Aztán sok nap, két oldalról való próbálkozás, és 23 méter járat kiásása után kiderült, hogy a két
legközelebbi járat nem vezet egymásba. Ráadásul a Vacska-barlang felől a járat járhatatlan szálkőcsővé
szűkült. 2010 nyarán aztán a Rejtekút-barlangban könnyű bontással mintegy 300 méter járatot sikerüli
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feltárni (Expressz-járat). A járatok egyik végpontja 8 méterre megközelítette a Legény-barlang egyik vég
pontját. Nagyon fellelkesültünk, hiszen a nagy huzat mellett át is lehetett kiabálni. A kapcsolat itt tehát
biztos volt. Nagy lendülettel álltunk neki mindkét oldalról a bontásnak. 7 méter ásás után azonban még
továbbra is 7,5 méterre voltunk egymástól. Hihetetlen volt, hogy az egyik oldalt a járat elkezdett kanya
rogni, míg a másik oldalon nem is teljesen jó irányba ment. M indemellett komoly depózási nehézségek,
valamint a hóolvadás miatt viz és sár nehezítette a bontást. Lehangoló volt úgy bontani, hogy egy egész
napos műszak után a légvonalbeli távolság nemhogy nem csökkent, de volt hogy nőtt is. Volt olyan is,
hogy arra mentünk le, hogy 2 köbméternyi víz áll a bontásban, de mikor két napra rá beszereltünk 60 mé
ter slagot és a szivattyúval bementünk, a viz eltűnt. Aztán a sok szenvedésért megkaptuk az ajándékot egy
derékszögű kanyar és 6 méter járható légrés formájában. A maradék egy méteres agyagdugót pedig két
oldalról már vidáman átástuk.
A barlangrendszer további kutatása ezzel természetesen nem ért véget. Sőt, reményeink szerint hamaro
san újabb barlang-összekötések várhatóak. Gáznyomjelzéses vizsgálattal kimutattuk, hogy a 680 m hosszú
Indikációs- és az 540 m hosszú Ajándék-barlang is összeköttetésben áll az Ariadne-barlangrendszerrel.
A kapcsolatok feltárása kutatásaink egyik fő célja.
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IDEGENFORGALMI ES TURISTA BARLANGJAINK
2009. ÉVI LÁTOGATOTTSÁGA
Barlang
______ Hegység______
Aggteleki-karszt
Baradla-barlarti___________________________
ebből

A g g te le k i tú ra
V ö rö s-tó i tú ra
H o ss z ú tú r a
R e te k -á g i tú ra
R a is z K e r e s z té lv e m lé k tú r a
E g y é b (h a n g versen y, e s k ü v ő stb .)

Béke-barlang*
Kossuth-barlang*
Meteor-barlang*
Rákóczi-barlang
Vass lmre-barlang
Összesen
Bakony,
Balaton-felvidék

Lóczy-barlang
Tapolcai-tavasbarlang
Csodabogyós-barlang*
Szentgáli-kőlik*

Budai-hegység, Pilis

Pál-völgyi-barlang
Szemlő-hegyi-barlang
Mátyás-hegyi-barlang*
Ferenc-hegyi-barlang*
Solymári-ördöglyuk*
Sátorköpusztai-barlang*

Bükk hegység

Anna-barlang
Szt. István-barlang
Kő-lyuk*
Létrási-vizesbarlang*
Esztázkői-barlang*
Lilla-barlang*
Szeleta-barlang*
Bolhási-víznyelőbarlang*
Istállós-köi-barlang*
Vénusz,-barlang*
Kecske-lyuk*
Hillebrand J.-barlang*

Mecsek hegység

Abaligeti-barlang
Tettyei-mésztufabarlang
Mészégető-források barlangja*
Trió-barlang*
Szúadó-barlang*

Összesen

Összesen

Összesen

Összesen
Mindösszesen

A látogatók száma
121 364'
76 048
37 714
2 486
314
128
l 233
74
151
36
3 491
612
125 728
18513
112 330
3 950
671
135 464
35 824
28 628
2 728
1 302
695
472
69 649
10 678
25 049
191
55
10
8
0
4
20
9
4
5
36 033
60 932
9 085
4Ö1
205
0
70 262
437 136

1 ebből külföldi 9970 fő (7,6%)
* turista kiépítésű (overállos) barlangtúra

Helyreigazítás
A K arszt és Barlang 2 0 0 9 .1—II. számának 60. oldalán közölt barlanglátogatási statisztikába hiba csúszott.
A Budai-hegység, Pilis tájegység összesen rovata helyesen 63 226, ennek folyományaként a mindössze
sen rovat helyesen 469 093.
A hibáért az olvasók szíves elnézését kérjük.
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