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KUTATÁSOK

A BARADLA-DOMICA-BARLANGRENDSZER ALSÓ BAR
LANGJAINAK ÚJABB FELTÁRÁSI EREDMÉNYEI

ÖSSZEFOGLALÁS

A Gömör-Tornai-karszt legnagyobb ismert barlangrendszere az ősidők óta ismert és napjainkban 
már 30 km hosszúságban feltárult Baradla-Domica-barlangrendszer. Az óriási méretekkel és kiterje
déssel bíró karsztkomplexum kutatásának egyik sarkalatos pontja már az 1930-as évek óta a barlang 
jelenleg ismert Fő-ága alatt húzódó ún. Alsó-barlang feltárása volt. 2015 és 2017 közötti időszakban, 
elsősorban tatabányai kutatókból álló kollektívánk, ennek a még ismeretlen barlangszakasznak a fel
tárását kísérelte meg.

Előzmények

A barlangrendszer „alsó”, hidrológiailag aktív szintjének léte már Vass Imre 19. századi barlang
leírásában (VASS 1. 1831) is felsejlik. Az első jelentősebb feltárási kísérlet 1950 tájékán Dancza János 
barlangigazgató nevéhez fűződik, aki az aggteleki szakasz egy inaktív víznyelőjében, a később őróla 
elnevezett Dancza-aknában kísérelte meg a lejutást (SASDI-SZILAGYI1993) az alsó szinti, feltételez
hetően aktív vizes járatokba. A feltáró kutatás igazi lendületét azonban az 1955-ös óriási árvíz adta meg. 
Ezt a ritka, talán ezer évenként lejátszódó természeti jelenséget Jakucs László szemléletes publikációiból 
ismerhetjük (JAKUCSL. 1993). A korabeli leírás szerint a Baradlán végigfutó árvíz során a Jósva-forrás 
korábban ismeretlen méretű kitörése a jósvafői bejárathoz vezető utat elmosta-elsodorta, teljesen átala
kítva a forrás korábbi fakadási helyét. A kutatók ekkor figyeltek fel arra a tényre, hogy a Jósva-forrás 
teljes vízmennyisége tulajdonképpen több fakadási ágból adódik össze, később a forrásfoglalás három 
alapvető pontot különített el, a ma is ismert Táró-, Medence- és Cső-forrásokat. Az akkor még teljesen 
ismeretlen alsó szintű barlangjáratok előtörő vizét követve Jakucs László és munkatársai 1957-ben a Tá
ró-forrás felől érték el a ma Rövid-Alsó-barlangként ismert, 1982-ben 1,5 km hosszúságban feltárt aktív 
patakos járatot. Ennek ajelentős részben vízzel kitöltött, 15 szifonnal tagolt járatnak a feltárása, térképe
zése és dokumentálása 1982-ben óriási szivattyútechnikai bravúrral (SZILAGYI F. 1982) lett elvégezve, 
így e járatok azóta vízzel ismét kitöltődve mára már nem tanulmányozhatóak. A Rövid-Alsó-barlang 
utolsó, 16. szifonja erősen megközelíti a barlang jósvafői szakaszában található Óriás-termi-víznyelő, 
a Fő-ághoz képest 30 méter mélységbe lehatoló járatait (SZENTHEI. 1970). A későbbi kutatások, víz
festések szerint a Fő-ág aktív időszakjaiban a Rövid-Alsó-barlang vízutánpótlásának döntő része is itt 
jut le az alsó barlangi szintre.

A Jósva-forrás további, az előzőénél jóval nagyobb vízutánpótlódási területe a Baradla—Domica- 
barlangrendszer összes további járata, valamint ezek felszíni vízgyűjtőterületei. Biztosan megállapít
ható, hogy ilyen felszíni terület a Domica-barlangszakasz felszíni és felszín alatti vízgyűjtőterülete, 
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a Baradla-völgy és Baradla-tető, a Galya-tető, a Baradla Fő-ágának nyomvonalától délre elterülő nagy 
kiterjedésű fedettkarsztos térszín és a Kecső-patak völgyének térsége is. A Hosszú-Alsó-barlang feltá
rását a Jósva-forrás felől szintén Jakucs László irányításával kísérelték meg először (Dr. GYURICZA 
GY.-Dr. PIROS O.~ SZILAGYI F.-SALAMON G. 2003). E feltárást az 1955-ös árvíz egy árvízi fakadási 
pontján a forrástól 80 méterre, attól 16 méterrel magasabban siker koronázta, és a máig is kissé tévesen 
Hosszú Alsó-barlangnak nevezett omladékos, de kétségkívül aktív patakos jelleget mutató, 150 méter 
hosszúságú barlangszakaszt sikerült itt feltárni.

Az „igazi”, a hegy mélyében rejtőző Hosszú-Alsó-barlang járatait sikertelenül kereső, kisebb-nagyobb 
feltárási tevékenység folyt az elmúlt évtizedekben a barlang több pontján is, így a Fő-ág Nehéz-úti, Vas
kapui-víznyelőiben, az időközben újra feltárt Dancza-aknában, (VMTE BARADLA B. CS. 1980-tól), 
valamint a Megfagyott-vízesésnél, illetve a Vetődéses-termi-víznyelőben (JASKÓ S. 1935) is.

Földtani-hidrogeológiai meggondolások, tények

A Baradla- Domica-barlangrendszer ismert járatai jól karsztosodó, erősen tektonizált triász korú mész
kövekben, a Wettersteini, Steinalmi, Gutensteini Formációk karbonátos sorozataiban (SZENTPETERYI- 
LESS GY. 2006) alakultak ki. A ma tanulmányozható járatok óriási térbeli kiterjedésükkel, változatos for
makincsükkel számos genetikai kérdést hagytak még megválaszolatlanul, az azonban kétségtelen, hogy 
a barlangot kialakító tényezők között a tektonika mellett a korrózió és az eróziós tevékenység is jelentős, 
talán döntő hatással bírt a barlangrendszer genezisére.

A Baradla-Domica-barlangrendszer jelenleg ismert fedett és nyíltkarsztos vízgyűjtő területe csak részben 
behatárolt, jelenlegi ismereteink szerint ennek kiterjedése legalább 30 km2. A barlangrendszer vízgyűjtő 
területén elnyelődő, majd a barlangba jutó vizek a Jósvafőtől nyugatra eső Jósva-forrásban, a Baradla- 
tető, Galya-tető, Magas-hegy hegytömb karsztvíz megcsapolási pontján látnak ismét napvilágot. A bar
lang jelenleg ismert Fő-ágában elnyelődő vizek, a Négerkunyhó-víznyelötől az Oriás-termi-víznyelőig 
tartó szakasz kivételével, a Hosszú-Alsó-barlangba, onnan pedig a Medence- és Cső-forrásokba vezetik 
vizüket. Ezen összefüggéseket az elmúlt évtizedekben számos sikeres vízfestés igazolta (GRUBER P.- 
GAAL L. 2014).

Kutatási elképzelések, feltáró kutatás

A barlangrendszerről rendelkezésre álló szakirodalomban több ponton is elhangzik az a tézis, mi
szerint a Hosszú-Alsó-barlangba a jósvafői szakasz víznyelőin át lenne célszerű a lejutást megkísérelni, 
hiszen itt a forráshoz viszonylagos közelségben már koncentráltabban, esetleg egy jelentős járatba ösz- 
szegyűlve folyhatnak a vizek a forrás felé. Az utóbbi évtizedek klimatológia méréseit tanulmányozva 
(STIEBER J. 2013), illetve a jósvafői szakasz kőzettani, hidrológiai tulajdonságait megismerve alakult 
ki az a feltételezés, miszerint a Hosszú-Alsó-barlang járatai az Óriás-terem, illetve a Jósvafői-labirintus 
közti Fő-ág szakasz alatt haladnak át a forrás felé (Dr. GYURICZA GY.-SASDI L. 2009). Mind a Jós
vafői-labirintus, mind a Vetődéses-termi víznyelő járatai bizonyos időszakokban jelentős klimatológiai 
aktivitást mutatnak, a belőlük feláramló levegő egyértelműen a Hosszú-Alsó-barlang közelségére utal.

A kutatások megkezdésekor a Fő-ág jósvafői szakaszában több olyan feltárási pontot is kijelöltünk, 
melyet kutatási-programunk során érdemesnek láttunk a feltáró munkára.

Az első kutatási ponton 2015 második felében a Jósvafői-labirintus északnyugati sarkában egy huza
tos hasadékot kezdtünk tágítani, mélyíteni. A hosszas, mintegy 25 alkalommal végzett munka 2017. má
jus 5-én hozta meg a várt eredményt. Egy szűkebb szakasz leküzdését követően eddig ismeretlen, aktív 
vizes barlangszakaszt értünk el, mely — mint utólag kiderült - a várt Hosszú-Alsó-barlang része. A feltá
ruló 300 méter hosszúságot meghaladó barlangág a Fő-ág szintjétől 30 méterrel mélyebben, a karsztvíz
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áramlási szintjén, 230 méter tengerszint feletti magas
ságban alakult ki. A barlangnak e szakasza teljes egé
szében a Gutensteini Formáció mészkövében alakult 
ki, falain egyaránt tanulmányozhatóak az eróziós és 
korróziós formajegyek is. A feltárult járatok kereszt
metszete elmarad a várakozástól, átlagos szélességük 
2-2,5 méter, magasságuk azonban csak 1-1,5 méter. 
A járattalpon folyó patak vízhozama megközelíti a Me
dence-forrás vízhozamát, a víz hőmérséklete azonos 
a forrásvíz hőmérsékletével (/. kép), Kz. új barlang
szakasz mindkét végpontját omladék zárja el. Ezen ada
tok ismeretében Gruber Péterrel összedolgozva több 
vízfestést is végrehajtottunk az elkövetkező időszakban 
(POLACSEK ZS.-BA J. 2018). Ezek egyértelműen iga
zolták a jósvaföi barlangszakasz feltárójáról és kutató
járól Kaffka Péter-ágnak. elnevezett új barlangszakasz 
eltűnő vizének és a Medence-forrásnak, a Nehéz-út 
3. sz. víznyelőjének, valamint a Kecső-patak szlovák
magyar határnál található medernyelőjének az új bar
langszakasszal való hidrológiai kapcsolatát (7. ábra). , kép A Nehéz.út 3 sz víznyeiőben megfestett víz 
Az így nyert eredmények alapján bizonyosan megái- a Kaffka-ágban (fotó: Lenkey Péter)
lapítható, hogy a Kaffka Péter-ág a Baradla-Domica- 
barlangrendszer alatt kialakult, ma is aktívan fejlődő Hosszú-Alsó-barlang része.

2018—19 évben a Kaffka Péter-ág és a vele a barlang-genetikailag nyilvánvalóan összefüggő, korábban 
is ismert Jósvafői-labirintus pontos felmérése megtörtént, ezek közös hossza 586 méternek bizonyult.

1. ábra
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Baradla-barlang
KAFFKA PÉTER-ÁG

5430-1
AGGTELEKI-KARSZT

ÖSSZESÍTETT ALAPRAJZ

Jósvafői Labirintus 
felső-ág
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A Baradla-Domica-barlangrendszer e szakasza az üreg
rendszer egyik legbonyolultabb és legösszetettebb része, 
további kutatása mindenképpen indokolt. A barlang ezen 
részének tanulmányozása választ adhat a barlangrend
szer kiterjedésének, kialakulásának további még meg 
nem oldott, de talán fel sem tett kérdéseire. Ilyen kérdés 
lehet a Hosszú-Alsó-barlang további szakaszainak fel
tárása, további ma talán már nem aktív, fosszilis szintek 
megismerése (KOVÁCS GY.NÉ 1970), és számos bar- 
langföldtani és hidrológiai tézis igazolása is. A Kaffka 
Péter-ág bejárata a feltárást követően zárható ajtóval lett 
biztosítva, így az csak kutatási céllal látogatható. Jelen
leg ez a Baradla—Domica-barlangrendszer egyetlen, ál
landó hidrológiai aktivitású része, így érintetlenségé
nek megőrzése rendkívüli fontossággal bír.

A Kaffka-Péter-ág feltárásával párhuzamosan a jós
vafői barlangszakasz egy másik pontján is jelentős fel
táró tevékenység folyt. A Vetődéses-terem víznyelőjében 
korábban is folytak kisebb léptékű kutatások, eredmény 
nélkül. A munkánk során ezt a barlangágat sikerült 180 
méter hosszúságú szűkös, labirintusos, a „szomszédos” 
Raisz Keresztély-ág (Dr. DÉNES GY. 1970) alá is be
nyúló, azzal minden valószínűséggel egy járatrendszert 
alkotó barlangággá növelni. (2. kép). A lefelé hatoló 
kutatás során az ág mélypontján, hiszen a munka célja itt is a Hosszú-Alsó-barlang aktív járatainak eléré
se volt, nagy mennyiségű kitöltést megmozgatva nem értünk el eredményt. A Vetődéses-termi-víznyelő 
mélypontja a kutatóakna lemélyítése után ugyan szintén lenyúlik a 230 méteres tengerszintfeletti mély
ségbe, az alsó barlangjáratait itt teljes keresztmetszetben homok tölti ki. A hely érdekessége, hogy a ki
töltés tanúfalában rengeteg néhány milliméteres átmérőjű féreglyuknak tűnő, talán az eddig kizárólag 
a Rövid-Alsó-barlangban leírt Helodrilus mozsariorum Zicsi fúrólyukja tanulmányozható.

2. kép. A Vetődéses-termi-víznyelő szűkös járata 
(fotó: Ba Julianna)

Következtetések

Sikeres feltáró munkánk eredménye, a Kaffka Péter-ág a feltételezett igen jelentős kiterjedésű Hosszú- 
Alsó-barlangnak csak egy kis szakaszát mutatja be nekünk. Egy korábban sokszor feltett kérdésre azon
ban mindenképpen már most is választ kaptunk: igen, a Hosszú-Alsó-barlang létezik, járatai ember szá
mára is járható méretűek.

Polacsek Zsolt
geológus, barlangkutató
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MÁR 65 MÉTER MÉLY A KISS PÉTER-BARLANG

KRISTÁLYBOKROK, DENEVÉRSZTRÁDA ÉS A MÉLYPONTON
10 MÁSODPERCES POTYOGÁS

Előzmények
2014 nyarán - a paradicsomból (Csévi-szirtek. A Szerk.) 

való kiűzetés után új bontási lehetőségeket keresve — megta
láltuk a huzatot a Csobánka melletti Macska-barlangban és 
a közeli Dinó-rejtekben is, amely akkor még (a térkép sze
rint) csak egy 40 m hosszú kuszoda volt a közel vízszintes 
kőzethatár mentén. (Amelyet 1972-ben fedeztek fel a Vörös 
Meteor Tektonik BKCs tagjai.)

Utóbbira sikerült is Finta Gábor neve alatt kutatási en
gedélyt szerezni. A huzatot követve óriási földmunka árán 
(kb. 100 m3 törmelék felszínre termelésével) sikerült 2015 
november elején a barlang folytatását lefelé megtalálni, 33 
méter mélységig jutottunk, és az új szakasz tele volt bor
sókövekkel és szokatlan képződményekkel (baritszőnyeg, 
gipszkéreg), valamint métereiben is szokatlanul tágas volt. 
Ekkor tárult fel a 6 m belmagasságú és 15 m hosszú Min- 
denszentek-terem.

A barlangot ekkor neveztük el Kiss Péterről, egykori ta
gunkról, aki a Himalájában vesztette életét.

A barlang egyértelműen feláramló hévíz által alakult ki, 
és a felsőbb járatai a homokkő-mészkő kőzethatárt tárják 
fel, ami miatt geológiai szempontból is különleges. Alsó

Négyéves-terem (fotó: Slíz György)
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járatai - kiváltképp a 2017-es új rész - azonban már teljesen a mészkőben húzódnak. A befoglaló kő
zet sokfelé, főleg a tágabb helyeken a Solymári-ördöglyukéhoz hasonló cementálódott mészkőbreccsa, 
a szűkebb, hasadékszerű járatok falait viszont eredeti, kemény mészkő alkotja. Ezen barlangszakaszok 
egymástól teljesen eltérő jellegűek.

A 2015-ben elért mélyponton, az Ikrás-akna alján egy huzatoló és denevérkijelöléses fejletlen lyu- 
kacskát kitágítva komoly munkával (kb. 6 méter hosszan való tágítás!) 2017 tavaszán sikerült a barlang 
mélyebb szakaszába lejutni. (Azért csak ekkor, mert a 2016-os év a bejárati lezárás és az új részbe vezető 
„Holtak-kapuja” kiépítésével telt el.)

Négyéves-terem (fotó: Sliz György)
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A 2017-es új rész
Az áttörés után talált lapos járatka rögtön kétfelé ágazott, és mindkét irányból huzatolt. Az egyik 

fö irány a „Denevérsztráda” nevet kapta a talajon gyalogló állatok által kitaposott járdaszerű formáról 
(bár ezek inkább lehettek pelék, mint denevérek), a másik pedig a Deréktörö-hasadék nevet kapta, nem 
véletlenül...

Ezen a ponton szavazásra tettük fel a foldalatt.hu honlapon, hogy merre bontsunk tovább, ezáltal egy 
új kampányelemet, a „demokratikus kutatást” is bevetve. A három végpont, amelyekről szavazni lehe
tett: „Tekervény-kürtő” alja, „Vacs-kapu” és „Denevérsztráda”. Természetesen nem kockáztattunk, mert 
mire a szavazást meghirdettük, már a két legígéretesebb irányban megvolt a folytatás. Sok kritika ér, 
hogy miért kell a kutatást „élőben közvetíteni”. Egyrészt azért, hogy a felfedező jogait - amelyek sajnos 
sehol nincsenek leírva - a nyilvánosság által biztosítani lehessen, másrészt pedig azért, hogy a kutatásba 
további résztvevőket lehessen csábítani.

A Négyéves-terem
A Denevérsztráda mögött feltárult új rész legnagyobb és egyben legszebb terme a Négyéves-terem, 

ezt Kiss Péter halálának a 4. évfordulóján találtuk, és emellett ez a barlang legszebb része is. A legmé
lyebb pont, a Kőbánya-alsó egy jól fejlett, állva járható hasadékjárat, sajnos azonban az alján reményte
len dugulás található időszakos vízvisszaduzzadási nyomokkal. Itt 65 méterrel vagyunk a bejárat alatt, 
és a huzat nem lentről, hanem fentről érkezik, szálkőszűkületből.

Irány a karsztvízszint!
Az új rész másik ága a Deréktörö-hasadék után többfelé ágazik, de errefelé a barlang elveszti mind 

a szép, mind a tágas jellegét: szűk, függőleges hasadékjáratokból áll. Az érintetlenül meghagyott Vacs- 
kapu végpontot megkerülve a Morzsolóba érünk, amelynek a falai aktív korrózió nyomait mutatják, és 
amely éppen csak annyira tágas, hogy le is lehessen benne esni. Ennek az alja fejletlen szálkő szűkület 
volt, amelyet sikerült áttörni, alatta fedeztük fel a Feneketlen-hasadékot. Ez ugyancsak 65 m mélyen van 
a bejárat alatt, és itt a keskeny, kb. 10-15 centi széles, de 2 dimenzióban végtelen hasadékban nagy huzat 
érezhető, és a ledobott kő 10 másodpercig pattog. A Linda nem fért le, de egy mérőszalagot 23 méter 
mélységig sikerült leengedni.

Ahová a kövek leesnek, a bejárattól már közel 90 méter, de a Macska mélypontjától is 50 méter mély
ség, és a karsztvízszintnek még semmi nyoma! A bejáratok alatt elterülő, vizenyős medencénél már mé
lyebben vagyunk, de az ide 1 km-re lévő Házi-réti horgásztóig is már csak 30 méter hiányzik, és a karszt
vízszintnek még semmi nyoma!

A barlang összes hossza 550 méterre nőtt, bár azt hozzá kell tenni, hogy az új rész összehajtogatva 
elférne a Mindenszentek-teremben...

Támogatóink: A kutatást támogatta egy ismeretlenül jelentkező magánember 100 000 Ft-tal, Csobán
ca önkormányzata 30 000 Ft-tal, a Karszt és Barlang Alapítvány 50 000 Ft-tal, a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság pedig - bár ez nem támogatás, hanem megbízás - a lezárásért 200 000 Ft-ot, a térképért 
kb. 500 000 Ft-ot fizetett.

Slíz György 
Szent Özséb Barlangkutató Egyesület
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ÚJRAÉLED A KUTATÁS A NASZÁLYON

A FORRADALMI-ÁG, 300 MÉTER ÚJ JÁRAT, 
ÉS KÖZELEG AZ ÖSSZEKÖTÉS!

2016 év végén a Troglonauta Egyesület Naszályi-víznyelőre vonatkozó kutatási engedélye lejárt, és 
ők ajánlották nekünk, hogy ha szeretnénk, akkor folytassuk a munkát. Természetesen boldogan vállal
tuk, mivel a barlangot már akkor is ismertük, és a kutatását, a mélyponti szifon kivételével, perspektivi
kusnak tartottam. Ezért beadtuk a kérelmet a víznyelőre és a közeli Idegrendszer-barlangra is, és a ku
tatási engedély 2017 nyarán meg is érkezett. Először fordul elő a Szent Özséb Barlangkutató Egyesület 
történetében, hogy egy már ismert (nem általunk feltárt) és komoly barlangot a hatóság „ránk bízott”. 
Ez nagy szó, főleg a 4 évvel ezelőtti sajnálatos májusi események (A szerző és az Ariadne Karszt- és 
Barlangkutató Egyesület közötti vita. A Szerk.) után, úgyhogy igyekeztünk is felnőni a feladathoz.

Az úgynevezett „Idegrendszer” egy 65 méter hosszban ismert kis barlang volt, amelyet - úgy tudjuk - 
a Naszály Csoport (Antal Józsefék) fedezett fel. Lényegében egy keservesen szűk és hosszú kuszodából, 
majd egy teremből állt. Olyan szűkre bontották ki, hogy épphogy be tudjanak kúszni, noha a legtöbb he
lyen a szelvény lefelé (kemény agyagban) korlátlanul bővíthető volt. Bejárata a hegy északkeleti oldalá
ban nyílik, és a víznyelőnek a huzat szempontjából alsó bejárata. A huzat akkora, hogy telente a barlang 
egészen a Cseppköves-teremig be szokott fagyni.

A térképek alapján 25 méterre volt az Idegrendszer végpontja a Naszályi-víznyelőtől. A víznyelő leg
közelebbi pontja, az Elm-utca ráadásul egy erőteljesen és megfelelő irányba huzatoló végpont, tehát első

Böven-terem (fotó: Domahidy Farkas)
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A Bőven-teremből egy tágas folyosó indul meredeken lefelé (fotó: Domahidy Farkas)

P-kürtő (fotó: Domahidy Farkas)
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Mésztufagátacskák a Denatom felé menet (a szerző felvétele)

dolgunk volt, hogy ezt ellenőrizzük, de a falevél füstje órák múlva sem volt érezhető, és nem hallatszott 
át sem a dudálás, sem a kalapálás, és nem hatolt át a rádió jele sem.

Az Idegrendszerben a bontandó végpont a huzat alapján teljesen egyértelmű volt, felfelé kellett hatol
ni egy omladékban, szerencsére a kövek pont optimális mértékben voltak cementálódva, hogy könnyen 
lehessen jöveszteni, de azért ne induljon meg az egész egyszerre. A zúgó huzat miatt a Viharsarok nevet 
kapta. 8 méter bontás után egy járat nyílt meg, a következő végpontot már a hang alapján találtuk meg, 
úgy zúgott benne a huzat. Egy kisebb szabad járatka felfedezése után a huzat újabb járhatatlan szűkület
ből érkezett, olyan zúgással, hogy a hang alapján találtuk meg, hol kell bontani.

Ezen a végponton egy lapos légrés alatt csodaszép mésztufakérges és -gyöngyös agyagfelszín volt, de 
az aljzat utcaszerű drasztikus lemélyitésével sikerült ennek a nagy részét eredeti állapotában megmen
teni (név: Gyöngyös-kanyar).

Amikor ezen a végponton is sikerült átjutni, akkor földbe gyökerezett a lábunk: egy hatalmas akna 
szájánál találtuk magunkat, amelyben a ledobott kő pattogása a végén jó nagyot visszhangzott. Meg vol
tunk győződve róla, hogy az Ó-kürtőbe jutottunk be, de miután hazamentünk kötélért és leereszkedtünk, 
kiderült, hogy ez egy teljesen új járat, így az aknát elneveztük P-kürtőnek (mivel az Ó után a P követ
kezik az abc-ben, ha az ékezeteket nem tekintjük). Egy kb. 25 méter mély aknáról van szó, amelynek 
az alja tekintélyes teremmé (Bőven-terem) terebélyesedik, ahonnan felfelé tartó mellékágak mellett le
felé tágas, meredek folyosóban lépdelhettünk a kőtömbök között egyre lejjebb. Mivel ez október 23-án 
történt, ezért a barlang új részét Forradalmi-ágnak neveztük el. (Azóta, bár nem hivatalosan, igyekszünk 
az egész barlangot inkább ezen a néven emlegetni.)
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FELÜLNÉZET IDEGRENDSZER BEJÁRAT

(1995)

20m

A Naszályi-viznyelöt felmérte a Naszály Barlangkutató 
Csoport és a Troglonauta valamint a Pizolit Barlangkutató 
Egyesület (1993-2001)
Az Idegrendszer-barlangot felmérte a Szent Özséb 
Barlangkutató Egyesület (2018)

NASZÁLY1-VÍZNYELÖ
BEJÁRAT
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Ez alatt bontottuk ki a Női kvóta-termet, ahová először csak a lányok fértek be. Ennek az alja egy 
gigászi omladék, egy Ördögmalom-II, amely huzatol is, és a denevérek is kijelölték, de nem sikerült 
átjutni rajta.

A P-kürtőn túl is folytatódott azonban a járat, mederszerűen felfelé tartva, az addig megszokott ké
nyelmetlenül szűk szelvénnyel, sportos felmászásokkal, sok mésztufakéreggel. Ez vezet a Denatom nevű 
helyhez, ahol egy nagy omladékhalmaz zárja el a folyosóvá táguló meandert, és az az omladék mindenütt 
huzatol, és a denevérek is kijelölték, méghozzá sajnos nem is csak egy helyen, úgyhogy itt a feladat nem 
egyértelmű, de hitünk szerint errefelé közlekedik a huzat a Víznyelő felé, noha a Víznyelő ismert járatai 
már igen messze találhatóak innen.

A barlang bejárata a Duna-Dráva Cement Kft. 350 000 Ft-os támogatásával, általunk gyártott ajtóval 
lett lezárva, a mi elképzeléseink szerint úgy, hogy az a kutatást ne akadályozza, hanem segítse.

A barlang poligonhossza 2017 év végére 350 méter, a szintkülönbsége 70 méter. A barlang poligon- 
felmérésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság térképezési megbízást adott Egyesületünk részére 
kb. 100 000 Ft értékben, amelyet ezúton is köszönünk.

Slíz György 
Szent Özséb Barlangkutató Egyesület

BONTÁS NÉLKÜLI FELFEDEZÉS A BÜKKI 
SZIRÉN-BARLANGBAN!

AKNÁK, CSEPPKÖVEK, A BARLANG LEGSZEBB ÉS LEGTÁGASABB 
RÉSZE. 25 MÉTERREL NŐTT A MÉLYSÉG, ÉS MEGVAN A PATAKOS ÁG.

Már 2016-ban feltűnt nekem a Szirén-barlang egyik pontján, közel a Nyolcadik utas terméhez, azaz 
a barlang legtávolabbi pontjához, hogy a járat talpán heverő köveken denevérkijelölés van. 2017 nyarán 
a tanfolyami túra keretében ismét meglátogattuk a helyszínt. Egyébként ez egy olyan hely volt, ahol 
nagyon életszerűtlen volt folytatást feltételezni. Ám a kijelölés annyira konkrétan mutatta, hogy merre 
repülnek be a jószágok, hogy felemeltünk egy követ, meg még egy követ, és földbe gyökerezett a lá
bunk: egy fehér falú, mésztufagyöngyös aljzatú, négykézlábas folyosó ment előre, a végét nem láttuk. 
A „bontás” 5 percig sem tartott, de addig is csak azért, mert közben videóztuk.

Az új részt azon nyomban be is jártuk, úgyhogy ez a túra sem fejeződött be aznap... Egy nagy füg
gőleges kiterjedésű, kényelmes szelvényű, ferde hasadékot találtunk, amelynek a teljes szintkülönbsége 
azonos a barlangéval, azaz mélypontja a mélypont, és a teteje egy szintben van a bejárattal (de felszín
kapcsolatra utaló nyomok nincsenek). A hasadékban — amelynek bizonyos nosztalgia alapján a Végtelen- 
hasadék nevet adtuk - felmászva bonyolult, csupa cseppköves tágas kürtőrendszerbe lehet jutni, ahová 
műnyúlban és zokniban másztunk fel. (Ha a jövőben valaki felmászik, szíveskedjen ugyanígy eljárni.) 
Lefelé pedig egy nem olyan régen még aktív vízfolyás nyomait mutató, de mára inaktívvá vált patakme
derbe jutunk, amely kisebb aknákkal tart lefelé, és a vége egy sóderszifon, ahol azonban a finomszemű 
csillámsóder alatt leülepedett agyag található. Ezen még nem sikerült túljutni.

Az új rész egyébként kötél nélkül bejárható, akárcsak a régi részek... Kitett mászásokban bővelkedik, 
de azért szűkület is akad benne. Még optimális körülmények között és sietve is egy óra elérni a vég
pontot, és két óra visszafelé. Nem tervezzük a szokásos stílusban akadálymentesíteni a barlangot, mert
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A Propaganda-akna (fotó: Domahidy Farkas)

A Süti-patak. Az új rész első méterein diónyi mésztufagyöngyök, hullámkagylók és cseppkőgyertyák 
(a szerző felvétele)
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A Végtelen-hasadék felső vidékén (fotó: Domahidy Farkas)

egyrészt nem biztos, hogy itt sokáig lesz még kutatás, másrészt van egyfajta szépsége annak, hogy ilyen 
akadálypálya jellegű. A drótkötélhágcsó feletti rettenetes Szűkületnek viszont megtaláltuk egy lehetséges 
lerövidítését, amely könnyen átbontható lenne, és a Szűkületet, valamint az előtte és utána lévő mászást is 
levágná (a hágcsót is), de ennek az átbontását Ferenczy Gergely barlangi referens megtiltotta. A legendás 
(és teljesen szálkő) Szűkület tágítását viszont én ellenezném, úgyhogy egyelőre marad az akadálypálya.

Szirén-bg, Bükk

RÉGI
(PoBgon-nézetkép 
Barlangnyilván tartásból)

UJ (2017)
Felmérte Szent Ozséb BKE

Bejárat
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A barlang bejáratát időközben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság lezárta, tehát már fizikailag is csak 
hozzájárulással lehet lejutni. (A lezárást nem mi készítettük, egy nyitható vasrúd alkotja, amit nem tartok 
jó megoldásnak, mert extra akadályt jelent a gödör alján, ott, ahol az omladékkövek közötti bújócskát 
jobb lett volna inkább tágítani, hogy ne kelljen belefetrengeni a döglött békákba.)

Slíz György

AZ AGGTELEKI-KARSZT KUTATÁS PROJEKT 
BESZÁMOLÓJA A BARADLA-BARLANGBAN 2017-2018-BAN 
VÉGZETT FELTÁRÓ ÉS DOKUMENTÁCIÓS MUNKÁKRÓL

ÖSSZEFOGLALÁS

Ebben a beszámolóban röviden összefoglaljuk a Baradla—Domica-barlangrendszerben 2017—2018-ban 
végzett barlangkutatási tevékenységünk eredményeit. A Karszt és Barlang 2015-2016-os számában már be
számoltunk a 2015-ben megkezdett, Layher-rendszerű térállvány és alumínium rácsos tartók kombinációjá
val végzett kürtőmászásokról. A színpadtechnikában is alkalmazott rendszer használatát a Baradla aggteleki 
szakaszán kezdtük el. A módszer tesztelése már az első építkezéseknél sikeresnek bizonyult. A lehetőséget 
kihasználva ezért az állványt az első jó pár alkalommal az aggteleki szakasz központi zónájában építettük 
fel, elérve így a legnagyobb magasságban nyíló kürtők bejáratát. Közel kétszáz méter kötél beépítésével 
számos kürtőt tettünk elérhetővé, és biztosítottuk további kutatásuk feltételeit. Ezek némelyike záródik, né
melyike pedig további mászással kutatható. Némelyikről kiderült, hogy már feljutottak benne, de a legtöbb 
még érintetlen volt. A következőkben, ahol csak lehetett, felépítettük az állványt, és az aggteleki szakaszon 
minden kürtőt, pontosabban minden magasban található oldalágat megközelíthetővé tettünk a kutatások 
folytatásához.

Kőtáblák és karcolatok

Volt egy igen terjedelmes időszak, amikor az ember jóval nagyobb biztonságban tudta a barlangláto
gatása bizonyítékát bent a helyszínen, mint a viszontagságokkal teli felszínen. És ez így is volt rendjén, 
mert igen szép míves feliratok, karcolatok születtek, ízlésesen elhelyezve a barlangi környezetben. Töb
bük ma is látható, noha van, hogy a természetes folyamatok szép lassan elhomályosítják azokat. Akik 
a méltóságos személyiség látogatásának emlékét biztonságos helyre tervezték elhelyezni, megpróbálták 
a köznép számára elérhetetlen helyre elkészíteni a művet. így ezek közül sok még ma is eredeti pompá
jában látható. A József nádor látogatásának alkalmával készült emlékoszlop esetében azonban például 
az alkotók nem számoltak a cseppkőoszlop természetes regenerálódásával, így ez a kordokumentum, ha 
továbbra sincs megfelelő módon levédve a további kiválástól, lassan már csak fényképeken lesz látható.

Napjainkban a természetvédelmi törvények betartatásának és talán a józan belátásnak köszönhetően 
nem divat a falakra vagy a képződményekre készült szignó, vagy bejegyzés. Nem divat, de sokan ragasz
kodnak ahhoz, hogy belekarcolják a cseppkőfelületbe, omladéktömb oldalára a látogatás célját, a láto
gatók névsorát és a pontos dátumot. Nem is gondolná a derék karsztkutató, hogy a kutatási tevékenység 
után le nem adott térképdokumentáció helyett, a harminc évvel később megtalált karcolat mekkora örö
met okoz a következő kutatóknak. A Baradla-barlangban fellelhető feliratok között sok olyan bejegyzés 
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van, amely a közelmúlt eseményeinek időbeli behatárolását teszi lehetővé, és ismerünk olyanokat is, 
amelyek alapján az állapítható meg, hogy az adott esemény a helyszínen pontosan hol történt.

A 2017-2018-ban zajló kürtőmászások, illetve a nagy magasságban nyíló oldalágak kutatása során 
is, az állványozással elért és fix kötéllel ellátott kürtők továbbkutatásakor nem egy esetben bukkantunk 
korábbi kutatásból származó nyomokra. Ezek egy részén nem is lepődtünk meg különösebben, mert a má
szások megkezdése előtt elbeszélgettünk azokkal a személyekkel, akikről tudtuk, hogy aktívan részt vet
tek a nagy magasságban lévő oldalágak kutatásában és azok dokumentálásában (pl. Gruber Péter, Király 
Gábor, Simon Béla, Elekes Balázs, Nyerges Attila). A 2015-2016-os mászások során több olyan kürtőt ér
tünk el, amelyekben semmilyen nyomot nem találtunk, de amelyikben már jártak előttünk, annak nagyon 
meggyőző nyomai maradtak. A kürtők falfelülete az aggteleki szakaszon ugyanis kivétel nélkül jelentős 
mennyiségű korommal borított, ezért a puszta érintésük is jól látható nyomokat hagy. Sajnos a kutatások 
előkészítésekor begyűjtött információk jelentős hányada már inkább megfakuló emlékekből állt, ráadásul 
az elkészült dokumentáció (kutatási jelentés, térkép) még ezeknek a szóbeli közléseknek is csak töredékét 
képezi. így sokszor a helyszínen talált nyomok alapján kutakodunk tovább.

Ilyen nyomra először a sötét szakasz elején nyíló kisebb kürtőben bukkantunk. A korábban valószí
nűleg létrával elért kis nyílás után keskenyebb omladékos hasadék vezetett a főág fölé ívelő járatba. 
A magasabb felső hasadékból kiszakadt kőlapok egyikén találtuk meg azt a feliratot, amelyet a barlang
ba szervezett III. Élettani és Klimatológiai Tábor alatt feljutó kutatók készítettek 1998. május 12. és 21. 
között. A felirat szövegében szerepel, hogy „Il.-szor kimászta és felmérte...”, vagyis nem mi voltunk azok 
a szerencsések, akik előtt már járt fent valaki a kürtőben. Egy későbbi alkalommal a kürtőbe - amely két 
bejárattal átível a főág fölött - beépített kötelünk cseréjét végeztük, amikor egy második feliratra bukkan
tunk. Ezen az 1986. IV. 3. dátum szerepel. Akkor talán ők lehettek az első felmérők, a neveket még nem 
sikerült azonosítani. Harmadik alkalommal BEAC-os kutatótársaink másztak fel a kürtőbe, hogy annak 
magasba húzódó hasadékát átvizsgálják. Előttük a hasadék tetejében ezúttal a BEAC felirat rajzolódott 
ki. Később sikerült egy filmre bukkanni, ami az élettani táborban készült, ezen néhány percben kivehető, 
hogy miként jutnak fel a kürtőbe mesterséges mászással. Ezt a kürtőt mi azóta Élettani-kürtőként tartjuk 
nyilván a kürtőkataszterben, és felmérését (most már dokumentáltan!) BEAC-os kollégáink végezték el.

Élettani tábor felirata (fotó: Csépi Kristóf)
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Miközben haladtunk a dokumentációval, folyamatosan építettük az állványt is azokba a kürtökbe, 
amelyeket menet közben találtunk. Természetesen ezek között is volt olyan, amelyről tudtuk azt, hogy 
melyik időszakban lett kimászva. Kimászás alatt értve azt az akciót, ami az akkori technikai feltételekkel 
megvalósítható volt. Egy idő után azt már a szemrevételezésekkor el tudtuk dönteni, hogy akkoriban el 
lehetett-e érni a kürtők bejáratát például létrával.

Egy másik jó példa a dokumentáltságra (illetve leginkább annak hiányára) a Dancza-nyelönél lévő 
kürtők esete. Itt van a Csónakázó-tó fölötti, szinte belátható magasságú kürtő, melynek támasztását csó
nakba állított létráról végezték eleink, elszánt küzdelmet vívva a tehetetlen csónakkal. A létra felkerült 
a támasztási perem fölé is, de onnan még 30 méter magasságba nyúlik fel a Dancza-kürtö kupolája. A pa
tak túlpartján, a falhoz közelebb nyílik a Ferdinánd-kürtő, amelyben sikerült elérnünk a záródó végpontot. 
A kürtő tetejébe érkezőt egy tasakba zárt levél várta, amin az állt: „tovább mászni tilos!”.

Cseppköves, agyagos és kormos kürtők

Már említettük a nyomokat, amelyek alapján egyértelműen eldönthető, hogy jártak-e már előttünk 
az egyes oldalágakban ill. kürtőkben. Az aggteleki szakaszban a járatszinten is jelentős mennyiségű ko
rom halmozódott föl, s ez nem kevésbé érinti a felső zónákat, ahova a korom felemelkedett a meleg le
vegővel. Az idegenforgalmi szakasz kürtői egytől egyig határozottan olyanok, mint egy kémény belseje. 
Leginkább olyanok, mint egy igen rossz állapotban lévő kémény belseje. A falak kormosak, alattuk vastag 
agyagos réteg is található. A falak alapállapotban tiszta fehérek lennének, a legtöbb esetben ezt a fehér fe
lületet borítja be a korom. A kürtők meredek szakaszaiban az aljzatot gyakran szálkőre emlékeztető felület 
alkotja, ami azonban az erős visszaoldottságból adódóan szivacsos-táskás szerkezetű. Ha erre a felületre 
lépünk, az azonnal beroskad, palaszerüen törik. Ezekkel az adottságokkal kizárt, hogy valaki nyomtalanul 
tegyen látogatást a főte közelében. Ezt a kőzetszövet típust majdnem minden kürtőben megfigyelhetjük. 
Sok vizsgálat, mintavétel kell még ahhoz, hogy valamilyen következtetést levonjunk, de az eddigi meg
figyeléseink is új adatokkal járulnak hozzá a barlang fejlődéstörténetének megismeréséhez. Legszem
betűnőbb egyelőre az említett erősen degradálódott közetfelszín, ami nem csak a szálkőfalak, hanem 
a képződmények esetében is fennáll. Még az első megmászott kürtőbe (Hangversenytermi-kürtő) történt 
feljutáskor tapasztaltuk azt, hogy egy stand kiépítésekor valakinek az oldalán lógó ereszkedőgép a fordu
láskor kilengett, és csak egy halk koppanást lehetett hallani, majd a dörrenést a járdaszinten. A letört darab 
kamyi vastag állócseppkő teteje volt. Azóta szinte minden kürtőben gondot okozott a megfelelő stand 
kiépítése, mert vagy minden mozog, vagy nincs meg a szálkőzet. Az erős visszaoldódásnak véleményünk 
szerint, lehet némi köze a barlang korábbi igénybevételéhez, különösen a tűz használatához.

Mítosz és valóság

Pecze Imre minden alkalommal látogatást tett nálunk a barlangi munkáknál. A barlang idegenforgal
mi szakaszában történt állványozások a látogatók számára föld alatti sétáik során mindig nagyon nagy 
látványosságnak számítottak. Imre minden alkalommal üdvözölte a csapatot, bemutatta a látogatóknak 
a csapat tagjait, és elmesélte, hogy mi zajlik éppen. Természetesen kis beszámolókat is tartottunk, a láto
gatók pedig egyik ámulatból a másikba estek, lehetett ott akár Szénaboglya, vagy épp az Óriás lábnyoma! 
Volt úgy, hogy a nap végén még lejött hozzánk, és mesélt a korábbi kutatásokkal, mászásokkal kapcsolatos 
eseményekről. Amikor a Fekete-termi kürtőben építkeztünk, Imre elmesélte, hogy a barlang egy korábbi 
igazgatója, aki maga is barlangkutató volt, a Fekete-termi-kürtőt kötélfeldobásos módszerrel mászta ki. 
Ilyenkor mi is egyik ámulatból a másikba estünk. Jóllehet a módszer bizonyos esetben kivitelezhető, 
kis magasságban még el is képzelhető, de itt a magasság tizenöt méter, és már tudjuk, hogy amelyik 
cseppkőre kötelet dobunk, az bizony lejön. A 2017-es téli táborunk során Imre már nem látogatott meg
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A BEAC kutatói továbbkutatási lehetőségeket mérnek fel 
a Pecze Imre-kürtőben (fotó: Szabó Zoltán)

minket. Isten nyugosztalja! Emlékének tiszte
legve a Fekete-termi-kürtöt Pecze Imre-kürtő- 
nek neveztük el.

2018-ban a BEAC kutatói több másik kür
tő mellett a Pecze Imre-kürtöt is feltérképez
ték. Érdekes szerkezete van ennek a kürtőnek, 
ugyanis jól láthatóan megvannak benne a be
csatlakozó járatra utaló nyomok. Bontással to
vább kutatható, ez azonban némi előkészítést is 
igényel. Folytatódtak a továbbmászások is, fő
ként az aggteleki szakaszban maradva. Számos 
kürtőben végeztünk geodéziai alappont bemé
réseket, amelyekre a kürtők felmérését építjük. 
GPS méréseket végeztünk a felszínen is, a kür
tök felső pontjainak koordinátáit felhasználva, 
azok felszíni nyomait kutatva. A Csontház-kür- 
tö fölött a felszínen meg is találtuk azt a termé
szetes nyílást, amely a kürtő felszínre vezető 
elvégződése lehet.

A 2017-2018-as év során gyakorlatilag min
den kürtöt meg tudtunk közelíteni az aggteleki 
szakaszon, a Domicai-ágban és a Csemai-ágban. 
Az esetek nagy részében a Layher-rendszerű tér
állvány és alumínium rácsos tartók kombináció
jával dolgoztunk, amelynek a helyszínre szállítá
sát meg tudtuk szervezni, és ezzel a technikával a feljutás viszonylag gyorsan és biztonságosan megoldható. 
Számos kürtőben megkezdődött a továbbmászás, ill. sikerült elérni a kürtő végpontját. Jelenleg hatszáz 
méter kötelünk van beépítve a még feltárás alatt lévő járatokban. Az Aggteleki-karszt Kutatás Projekt leg
vonzóbb kutatási területe továbbra is a Baradla-barlang. A munkában, ahogy eddig, továbbra is számos bar
langkutató csoport és egyéni tag vesz részt, akiknek ezúton is köszönjük az aktív részvételt és a segítséget. 
Az állványrendszert ismét a Hungárián Stage Rental Kft. bocsátotta rendelkezésünkre, amit szintén nagyon 
köszönünk. Külön köszönjük az Aggteleki Nemzeti Parknak, hogy terveinket megvalósíthatjuk, és a túrave- 
zetök türelmét az esetleges kellemetlenségekért!

Szabó Zoltán
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BALATONEDERICSI KESSLER HUBERT-BARLANG

A korábbi években a Kessler Hubert-barlangban elsősorban a lefelé menő járatok feltárásával foglal
koztunk. Megfigyeltük azonban, hogy különösképp a barlang alsó részeiben számos sötét nyílás vezet 
a magasba. Néhány, oldalra kiágazó kürtő kimászására már sor került, de ezek hamarosan vakon vég
ződtek, vagy teljesen beszűkültek. Egyedüli kivételt a „vízszintes” járat főtéje fölé vezető hasadékok 
jelentettek. Ezek egyikén át Mészáros Istvánnak (Mézgának) sikerült feljutnia egy folyosószerű felső 
szintre (Első emelet), amelyet részben álfenék, máshol pedig aj árhatatlanul összeszűkülő aljzat válasz
tott el az alsó szakaszoktól. Ennek átvizsgálása is 2017-re maradt. A feltárásokba a végponti szifonban 
történő búvármerülés előkészítése kapcsán bekapcsolódott Sűrű Péter (Szifon) is, akinek mászótudása 
nagy segítségünkre volt a kutatás során.

Az első jelentősebb feltárás 2017 március 11-én történt. A Megakavics-terem délkeleti sarkában nyíló 
oldalkürtőt Szilaj Rezső mászta ki, és mintegy 40 m magasra jutott fel benne (65 m lett a járat teljes 
hossza). A feltárásban Szittner Zsuzsa és Mészáros István vett még részt. A feltárult kürtő nagy része 
tulajdonképpen egy közel É-D irányú, átlagosan kb. 1-1,5 m széles hasadék, egy helyen az omladék 
összeszűkíti és megtöri. Legtetején huzatoló lyuk látszik a plafont alkotó omladékban, amely fölött na
gyobb teret sejtünk. Érdekesség, hogy a térkép alapján ez a rész beér a 2016-ban talált Párhuzamos-ág 
omladéka alá, azonban szintben még kb. 30 méterrel alatta van. A kürtő bejárását helyenként instabil 
dolomittörmelék és beszorult kőtömbök nehezítik, a felső rész falai pedig murvásodnak. A stabilabb 
részeken szép oldásformák vannak, de a falakon agyagbevonaton kívül más képződmény nem látható.

A feltárás másik része a kürtő álfenékkel megtört szakaszából, egy repedésen át nyílik, és a Mega
kavics-terem névadójának még le nem szakadt része felett helyezkedik el. A tágas, kürtőszerűen felma
gasodó üregből két helyen lelátni a terembe - kb. 15 méterrel jártunk fölötte. Ez a rész a terem hajdani 
emeletének a maradványa.

Megakavics-terem (fotó: Horváth Sándor)
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2017 április 22-én az Első emelet átvizsgálására került sor. Ekkor Sűrű Péter és Szittner Zsuzsa egy fel
felé vezető nyílást fedezett fel, amelyen át a főtét alkotó omladék fölé jutottak. Itt a hasadék újra kitágult. 
Felfelé haladva az átmenetileg ismét szűkebbé váló járatban, újabb hasadékjellegű, egymástól álfenékkel, 
járhatatlan szűkületekkel elválasztott tágasabb üregek helyezkednek el egymás felett. Helyenként kisebb 
kereszthasadékok is csatlakoznak a feltárt szakaszokhoz. Tulajdonképpen egy kb. 340-160° csapásirá
nyú, mintegy 80°-ban keleties irányba dőlő ferde hasadék mentén kioldódott, omlásokkal átrendeződött 
emeletes járatrendszerröl van szó. A legmagasabb szintet egy tágas, cseppkődíszes, folyosószerű járat 
alkotja. A feltárt rész hossza kb. 200 méter volt.

Apoligonos felmérést követően július 2-án a feltárt szakasz felső járatait alaposabban Mészáros Ist
ván, Sűrű Péter, Szilaj Rezső és Szittner Zsuzsa járta be. A cseppkődíszes folyosó déli végén kb. 20, 
az északi végén kb. 10 métert sikerült a végül járhatatlanul elkeskenyedő hasadékba felmászni. Ide szűk, 
csőszerű lyukak érkeznek, vízfolyásnyomokkal, ami az erős, felszálló huzat mellett egy még magasabb 
járatszint létezésére utalhat.

A felső járat déli végén, északias irányból, egy szűk oldalhasadék csatlakozik a főágba, ebben kb. 10 m-t 
tudtunk felfelé mászni. Déli irányban 10-15 m-t lehet előrejutni benne, majd beszűkül. Észak felé egy át
járón keresztül párhuzamos hasadék nyílik. Az oldalhasadék járatrendszerének összhosszúsága kb. 50 m.

2017. május 21-én a Megakavics-terem alatti folyosószakaszt lezáró letörést mászta meg Sűrű Péter. 
(A kutatásban Mészáros István, Szilaj Rezső és Szittner Zsuzsa vett még részt.) Itt mintegy 50 méternyi 
járatot sikerült feltárni. Ennek első szakasza az alsó folyosó irányát követő, egyre szűkebb hasadék, 
második szakaszát pedig az ebből felfelé mászva elérhető, csaknem 10 m átmérőjű terem alkotja. Utóbbi 
alján, egy lyukon visszacsatlakozhatunk a mélyebb szint főtéjén látható, kürtőszerű részbe. A barlang
szakasz szintje megfelel a „vízszintes” ág nyugati részén a korábbi években talált első emeletének.

2017. június 11-én a szifonok előtti tágas szakaszt lezáró Nagy-kürtő felső részét mászta ki Farkas 
Andrea, Mészáros István és Sűrű Péter. Az alsó szakasza már ismert volt, az a „vízszintes” járat alsó és 
felső szintjét köti össze. Most 33 m magasságig sikerült feljutniuk a felső járatszinthez képest, a Nagy
kürtő teljes magassága 47 m lett. Sajnos felfelé egyre kisebb átmérőjű hasadékká keskenyedik, végül 
kőomladékkal zárul.

A legfelső részen egy oldott üreg agyagos lerakódásában nyíló, kb. 25 cm széles, 15 cm magas lyuk
ból tágasabb térbe lehetett belátni. Nittelő kalapáccsal átásták az agyagos kitöltést és kb. 10 m hosszú, 
szűk, alul kissé táguló oldott hasadékba jutottak, amely azonban járhatatlan méretűvé válik, illetve be
omlott kövek zárják el. A huzat itt is magasabb járatszintek létezésére utal.

2018 május 12-én az Első emelet térképezési munkái közben Szilaj Rezső és Vadas Adám az omla
dék átvizsgálása során egy nyílást fedezett fel, amelyet kitágítva egy 25—30 m hosszú szakaszba jutot
tak. A járatot két párhuzamos, átbújókkal összekötött hasadék alkotja. A belső, tágasabb hasadék alján 
huzatoló nyílás vezetett lefelé. Szeptember 29-én ezt a nyílást Mészáros István és Szilaj Rezső kibontot
ták, azonban néhány méter után a főág egy ismert oldalhasadékába jutottak be.

Az előbbi helytől valamivel északabbra, a már említett térképezés során rövid bontással egy 3 m hosz- 
szú fülkét találtunk, melynek falait és mennyezetét szép oldásformák, pl. gömbüstös formák borítják.

A 2017-18-as feltárások hossza összesen kb. 400-500 m között van.
A feltárások eredményeinek ismeretében végleg elvetettük az alsó járatszint patakos eredetére vonat

kozó, már korábban is kétségessé vált elképzelést. Bár az üledékbe vájt meder jelentős víznyelötevékeny- 
ségre utal, ez azonban utólagos a járatok kialakulásához képest. A falakon látható gömbüstös formák 
egyértelművé teszik a karsztvízszint alatti, freatikus eredetet. (A barlang alsó részében már nagyon je
lentős a mészkő aránya a dolomitéhoz képest, ami elősegítette a jól értelmezhető oldott formák kialaku
lását.) A bejárat a Keszthelyi-hegység kiemelkedése, illetve a Tapolcai-medence süllyedése és hajdani 
felszínének lepusztulása miatt ma már 300 méterrel magasabban helyezkedik el a környező síksághoz 
képest, illetve 200 méterrel magasabban van a hegy lábat még elborító, nagyrészt pannon üledék jelenlegi
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szintjéhez viszonyítva, így aránylag magas kort kell feltételeznünk az üregrendszer keletkezésére vonat
kozóan, legalábbis a felső barlangszinteket illetően. Sajnos olyan kiválásokat eddig még nem találtunk, 
amelyek vizsgálata közelebb vihetne a barlang korának meghatározásához.

Az alsó járat tágabb emeleteinek, illetve az ezeket összekötő szűkebb szakaszoknak a váltakozása utal
hat a karsztvízszint több szakaszban történt süllyedésére, de a kőzetminőség változására is. Ez a kérdés is 
még további vizsgálatokat igényel.

Szilaj Rezső 
Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoport
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