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ÁTTEKINTÉS
Feltáró és barlangvédelmi tevékenység
Feltáró tevékenységünket a Bükk-hegység nyugati részén a „magas” Bükkben folytatjuk.

Szalajka-forrás rendszere
A László bányamester-barlangja: a forrás fölött található kb. 180 m-rel, légvonalban kb. 300
m-re. A bányászat során megnyílt üregben álfenekeket és sz kületeket átbontva több mint 60
m-es mélységet értünk el. Els dlegesen korrózióval létrejött üreg ma is a felszínre hulló
csapadékot repedés hálózatával összegy jti, és vezeti mélyebb szintre. Járatszelvényének
mérete széls ségesen változó. Említést érdemelnek a barlang több szintjén látható színl k,
mely az egykori kiemelkedés, vagy eróziószint süllyedés következtében változó, de
id szakosan stagnáló vízszinteket mutatja.




A Kopasz-réti-barlang: si víznyel aknája légvonalban 1300 m-re van a forrástól. A
közelsége valószín síti az összefüggést. Itt sem állt módunkban nyomjelzéses vizsgálatot
végezni a rendszeres felszíni vízfolyás hiánya miatt. A feltárt mélysége 32 m. A nyel delta
több ága tárult fel látványos méretben. A több mint 20 m2-es bontási szelvénynél 5 db felszín
felé induló nyel ág azonosítható.


A Káposztáskert-völgyi-barlangok: bár nem bizonyított az összefüggés – valószín síthet en a
rendszerbe tartoznak. Az 1.-es barlangban megkezdett kutatást pillanatnyilag szüneteltetjük.
Járata 12 m-es mélységben 20 cm-es cs vé sz kül össze. A 2-es barlangban, mely az egyest l
harminc méterre van, új feltárást kezdtünk. Hasadék mentén fejl dött bejárata bíztató
lehet séggel kecsegtet, de egyel re nem számolhatunk be jelent s eredményr l, mindössze 2
m-t mélyítettük.




Pes-k környéki fosszilis víznyel k




A Cserepes-k , a Kálmán-hegy és a Pes-k által közrezárt katlan, a Pes-k -nyereg és a Pesk katlan területén felszínre bukkanó jura pala vízzáró rétege mentén si víznyel k feltárását
kezdtük meg. Genetikájukban meghatározó szerepet játszott ez az adottság. A szinklinálisban
lév jura pala peremén, illetve közelében található valamennyi kutatott üreg. Hidrológiai
hovatartozásuk megállapításához pillanatnyilag nincs kell támpontunk.
Kerek-rétf i-barlang (+6;-36): a terület legmagasabb fekvés
si víznyel je. Cseppkövei
romosak, elaggottak. Érdekessége a csak néhány üregben leírt szeptáriás gumók jelenléte.




Medvetükrös-barlang: 70 méter járathosszal és 20 méteres mélységig lett feltárva. A
bejáratban, illetve az els kiszélesed járatrészben számos medvetükör található.
Képz dményekben gazdag kétszintes fejlett üreg. Említésre méltó a mennyezeti meanderez ,
korróziós csatorna színl kkel.
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Pesk -katlani-barlang: a nyel -delta labirintusa közel 50 m mélységig lett feltárva, kb. 350 m
járathosszal. Vízgy jt területét a Pesk -lápa eróziós fejl dése miatt elveszítette. A jurakori
palás sávból kikerül kvarcit a barlang eróziós fejl désében fontos szerepet játszott.




Kálmán-lápaf i-barlang: 40 m mélységig lett feltárva. Bejáratából az ácsolatot a barlang
„kitárásával” elbonthattuk. A biztonságossá tétel mellett nem utolsó szempont, hogy teljes
szépségében láthatóvá vált az si víznyel száj. Vízgy jt területét teljesen elveszítette.
Kialakulásában szintén szerepet játszhatott a fentebb leírt jura pala. Feltételezésünket a
közelségére alapozzuk, melyet a mélyebb szintr l vett kitöltés minták vizsgálatával alá kell
támasztani.
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Tudományos tevékenység
Radon detektoros vizsgálatot kezdtünk a László bányamester-barlangjában kett , és a Pesk katlani-barlangban négy mér helyen. Az 1996-os vizsgálat megismétlése azért vált
szükségessé, mert b vültek e téren is a tudományos ismeretek az eltelt id óta, továbbá az
üreg feltárt hossza is többszöröse lett. Új összefüggések kimutatását reméljük a kés bbi
id pontra ígért kiértékelést l.
H mérsékletmérést kezdtünk egy éves ciklusban négyóránkénti adatrögzítéssel a Pesk katlani-barlang bejárati labirintusában két mér helyen, melyb l a légáramlási viszonyokra
következtethetünk az eszközhasználhatóságának vizsgálatán kívül.


Feltárási módszer: teljes „kitárás” mellett döntöttünk a Kálmán-lápaf i-barlang bejáratának
véglegesítésekor, mely az ideiglenes ácsolat cseréje miatt vált szükségessé. A „kitárt” bejárat
látványa miatt megéri a fáradozást, és még olcsóbb is, mint a betonozás. (Lásd a videó felvétel
mellékletet)

Eszközfejlesztések
Körmös szállítópálya: A Pesk -katlani- és a Kopasz-réti-barlangban a ferde (nem függ leges),
de nagy meredekség , a járatformához igazodó, egyben létra funkciót is betölt , általunk
körmös pályá-nak nevezett, szállítópályát építettünk. A létra élére hegesztett L-vason gurul a
vödröket szállító kocsi, ami a körmökön keresztül kényszerkapcsolatban van a pályával.
Ezúton ismertetjük a m szaki dokumentációját, használhatóságának értékelését.




„T”-sínes szállítópálya: A Medvetükrös Pocsolyavadász-barlangban szaknyelven „monorail”
pályát építettünk igazodva a barlangjárat viszonylag kis lejtéséhez. Ennek is kiértékeljük a
használhatóságát.
„Sz csöl ” – a speciális csörl : Az általánosan használt 10 mm-es kötelet egy kis
villanymotorral meghajtott, speciálisan kialakított hengerpalást húzza, a nélkül, hogy
feltekerné bármire is a kötelet. Bontási munkáknál ideális a használata. Használhatóságának
értékelését, m szaki dokumentációját közöljük.
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Dokumentációs tevékenység
Bejárási útmutatók:
– László bányamester barlangja
– Kopasz-réti-barlang
– Kálmán-lápaf i-barlang
– Kerek-rétf i-barlang
– Medvetükrös-barlang
– Pesk -katlani-barlang
Térkép- és fotódokumentáció:
– László bányamester barlangja
– Kopasz-réti-barlang
– Kálmán-lápaf i-barlang
– Kerek-rétf i-barlang
– Medvetükrös-barlang
– Pesk -katlani-barlang
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Egyéb tevékenység
Szervezeti változás: közhasznú egyesületté alakultunk.
Oktatás: A tejes vertikumban, az oktatás minden szintjén folyik képzés, a tevékenységünk
népszer sítése.


Publikáció:
– Mendvetükrös Pocsolyavadász-barlang feltárásáról
– Albániai barlangkutató expedícióról
– Ausztriai Hirlatzhöhle barlangtúráról jelent meg publikációnk
Fotó kiállítás: Benkovics Barnabás barlangi fotóiból 32 db-ot mutattunk be a
klubhelységünkben
El adás: a Szakmai napok keretében „Egy feltárás alatt álló barlang kitárása” címmel
el adást és vetítést tartottunk.


Létesítmény fenntartás:
– kutatóbázisunkon lélegz vakolatra cseréltük a bejárati homlokzat bels oldalát
– a klubhelység büféjét felújítottuk, kifestettük
Külföldi túrák
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KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG
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László bányamester-barlangja
Kataszteri száma: 5341/19
Közigazgatási fekvés: Heves-megye, Szilvásvárad
Földrajzi fekvés: Bükk-hegység, a Szalajka-völgy fels végében a felhagyott k fejt régi
(nyugati) bányaudvarában az agyagpala és mészk réteghatár közelében a robbantott sziklafal
tövében
A bejárat tengerszint feletti magassága kb. 600 m. (Reg s J. 1994 évi kataszterében 586 m )
A barlang jellege: id szakosan aktív, víznyel barlang-(torzó), hasadékok mentén alakult ki,
képz dményekben szegény, több helyen oldott színl vályúk láthatók (bejárat alatti 14, 20, 24
és 28 m környékén).
K fejtés során elbontottak kb. 30 m üreget. Papp László egykori bányamester elmondása
szerint 1950-ben még meg volt a felszínre kivezet 0,4-0,5 m átmér j nyílása. A bányafalon
ma is sejthet az az oldott, színben is eltér üreg nyom (torzó), ami a barlang fels szakasza
lehetett, mivel a bányászatot az üreg egykori síkjában fejezték be.


Elvégzett kutatások:
K fejtést 1912-t l 1955-ig végeztek. Az üreget 1953-ban találták meg. Els bejárója Papp
László bányamester volt, akit kötélbiztosítással eresztettek le és segítettek ki. Talpfa
gerendákkal fedette le a nyílást, hogy a rárobbantott törmelék ne tömje el. Az üregre 1985ben hívta fel a figyelmünket. Miután meglett a barlang, róla neveztük el, és tiszteletbeli
csoporttaggá fogadtuk ezen cselekedeteiért. Több alkalommal meglátogatta a barlangi
munkahelyet, utoljára 83 (?) évesen 2004-ben.
Az üreg megnyitását a bélapátfalvai cementgyártól bérelt buldózerral kíséreltük meg 1986
szén. Az els akció sikertelenül záródott, mivel Laci bácsi 33 év távlatából nem emlékezett
pontosan a helyére. Több 100 m3 törmelék lett áthalmozva eredménytelenül. A helyszínt
Szenthe István geológus, egykori vezet nk megvizsgálta, majd kit zte a megismételt
dózerolás területét, melynek során (1987) sikerült megtalálni a bejáratot. Az operatív
munkákban () nagy segítségünkre volt György János körzeti megbízott rend r, szilvásváradi
lakos aki a rendszám nélküli dózert át és visszakísérte a Bélk -bányába. Barátunk portája
kiinduló bázisunk volt 15 éven keresztül. is tiszteletbeli csoporttagunk.




A feltárás els kutatásvezet je Szenthe István volt. Külföldi munkavégzése miatt Lengyel
János vette át a feltárás irányítását, gyakorlatilag a megtalálást követ en közvetlenül. 1995-t l
jogilag is a kutatás vezet je.
Megtaláláskor a barlang 18 m mély volt. A végpontra csak pár m3 törmelék hullott. Els
feladat a bejárat biztonságossá tétele volt, mivel az üreg feletti sziklafal állandóan pergett. A
helyszínen lev k anyagból 2 m magas betonba rakott k falat emeltünk, íves vasalt beton
kupolával. Az acél gerendákat György János ajándékozta. A kupola zsaluzatát Nagymihály
Zoltán ácsolta. A barlang környezetében szárazon rakott k falat emeltünk, ami mögé a
kiszállított anyagot borítottuk, és a helyszínen lév nagy mennyiség áthalmozott anyag is
rendezett formát kapott. Az anyagmozgatáshoz el ször drótkötélpályát építettünk 16 m-es
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mélységig. Nem vált be, mert a drótkötél „hasánál” a vödör súrlódott. Helyette létracsúszdát
ácsoltunk a Kálmán-réti fenyvesb l gy jtött feny rudakból, gerendákból. A –14 m-es szinten
„pódiumot” építettünk közbens emel hely – csörl állás – kialakítása végett. Rövid bontás
után egy leveg s, nyitott hasadék vált láthatóvá, -20 m-en. Többen kísérletet tettek a
bejárására, eredménytelenül. Az egyik emlékezetes esemény volt 1989 telén Tomcsányi Zsófi
több órás kínlódása, ami után ezt a járatot Zsófi-ágnak neveztünk következetesen. A f akna
kitöltésének bontását kisebb megszakításokkal 1996-ig folytattuk, több emlékezetes tábor
keretében, melyekben 38 m mélyre jutottunk le folyamatosan hosszabbítva a szállítópályát. A
korábban ácsolt létra-csúszda 1995-re elkorhadt, a Pódiummal egyetemben, aminek cseréjét a
MAFC-osok segítségével (Nyerges Miklós, Arany Andrea) elvégeztük. Az 1996-os
radondetektoros vizsgálat pozitív eredménye újabb lökést adott a feltárásnak. El ször a f
ágban dolgoztunk. A bontással a –38 m–es szinten vízszintesbe fordultunk, amikor a nyári
táborban közrem köd MÁFI (ma Ariadne) Barlangkutató csoport tagja, Kovács Richárd a
Zsófi–ág sz kületein átbújva és részben átbontva –45 m – es szintet ért el. A sz kületek
kitágítása után ezen a szinten kezdtük meg a kitöltést elbontani, és ideiglenes depóba rakni.
Kb. 7 m-t átbontva közel 60 m-es mélységet értünk el. A csoportunk segítségére volt a MÁFIból még Kovács Jen és Surányi Gergely. A továbbjutást egy nehezen megközelíthet ,
eltöm dött sz kület akadályozza.










Elkészült a barlang függ kompaszos felmérése.
Meg kell említeni, hogy miközben az oldalaknában a továbbjutáson dolgoztunk, barbár
rosszakarónk a létra-csúszdát behajigált k tömbökkel két ízben is tönkre zúzta, melyet els
alkalommal még kijavítottunk, másodszor már nem láttuk értelmét. A biztonságos közlekedés
érdekében vaslétrát helyeztünk el a Zsófi – ág bejáratáig, mely kevésbé érzékeny a
behajigálásra.
A felszíni környezetet a BNP tájrehabilitáció keretében rendezte. A barlang fölötti sziklafalat
veszélytelenítették és a leomló k tömbök beszakították a nyílás fölötti kupolát, a bejárat el tt
álló csörl t pedig összetörték. A kupolát tessék–lássék kijavították. A bejáratra vasrácsot
helyeztek, a k fejt udvart fém korláttal körbe kerítették. Az általunk rakott k falat
továbbépítették, mellyel véd területet jelöltek ki a fal aljában, miután elbontották a romos
épületeket.
A Zsófi–ág végponti sz kületében lév kitöltést több alkalommal bontottuk egy napos akciók
keretében, de átüt eredményt nem értünk el. A bontott anyagot a járat talpba fúrt furatokba
helyezett acél tüskékre pakoltuk, ami így lépcs zetessé és könnyebben járhatóvá vált A
munkát nehezíti a barlang ezen részén szinte állandósult vízfolyás, és vízhatlan ruhában
végzett munka. Jelent s légmozgás nem érzékelhet . Biztató viszont, hogy egyik alkalommal,
mikor a csepeg víz megtöltött két vödröt vízzel, azt beöntve a járatba, hosszan hallhatjuk a
lefelé zúgó vizet az alsóbb, még ismeretlen járatból. Sajnos nagy nehézséget okoz a 70°
fd lés , szilvamag alakú hasadékot részlegesen kitölt törmelék eltávolítása, elhelyezése. A
bontott törmelékkel gyakorlatilag minden lehetséges helyet már feltöltöttünk. E miatt lassan
szüneteltetni kell a feltárást, amíg nem találunk megoldást a kitöltés felszínre juttatására.




Radon detektoros vizsgálatok:
Az MTA Atommagkutató Intézet Radon Csoportja segítségével 1995 decemberét l egy éven
át radon detektoros vizsgálatot végeztünk TASTRAK márkájú CR-39 márkájú szilárdtest
nyomdetektorral, aminek az eredménye összegezve: Hegyoldalból nyíló vízszintes járattal
rendelkez barlangra jellemz radon id beli változást észleltünk.
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2003-12-06 és 2004-11-28 között négyhetenkénti cserével megismételtük az 1996-os radon
detektoros vizsgálatot, melynek kiértékelése folyamatban van.
Üledék vizsgálat:
1996 folyamán üledékmintákat juttatunk el Sásdi Lászlónak, a MÁFI munkatársának. Az
üledék minták makroszkópos vizsgálatának ide vonatkozó eredményét leveléb l idézzük:
1. minta: Mészkonkréció, mely felépítésében hasonló a löszb l el kerül ún. löszbabákhoz
Feltehet en keletkezése is azonos. A széttört állapotban lev konkréció küls felületére
csillámos sárga agyag és vörös agyag tapad, valószín leg ebben helyezkedett el a barlang.
Fehér színe alapján a konkréció esetleg felszínen keletkezett.


2. minta: Mészk törmeléket gyéren tartalmazó vörös agyag. Apró darabokból, göbecsekb l
álló tömb. Feltehet en szárazon áthalmozódott üledék, mely utólag átnedvesedett.
Összegzés: Általában elmondható, hogy a barlangokból származó minták többszörösen
áthalmozódtak, barlangba kerülésük módja azonban kérdéses.
A vörös agyagok feltehet en a miocén id szaki tufaborítás mállott, oxidálódott vastartalmú
anyagából származnak. Ilyeneket a fennsíkon hasadékokban is megtalálunk. Ennek eredeti
változata a barlangokba bekerülhetett a tufahullás idején (miocén), valamint a Bükk pliocén
eleji kihantolódása kezdetén is. Ez látszik valószín bbnek. Erre utal, hogy az anyagban
k zettörmelék van, ami esetleg fagyási törmelék.


A sárga csillámos aleuritos agyag a bükk-fennsík gyakori üledéke, mely töbrökben,
mészk törmelékkel tagolva el fordul. Egyes feltételezések szerint ez az egykori miocén
agyagos-aleuritos fed üledék maradványa, melyet egykor lösznek neveztek. Az apró
csillámok tömeges el fordulása ugyancsak egykori tufa eredetet valószín sít.


A talaj üledékbe kerülése valószín leg fizikai, gravitációs bekerülés eredménye. Az
anyagokat leginkább szivárgó vizek mozgatták, szerkezetük alapján száraz id szaki mozgatás
is el fordult (kiszáradva peregnek, omlanak).


1998. november 23., Sásdi lászló
Tervezett kutatások:
Méréseink szerint a bejárati akna a –40 m-es szinten pár méteren belül bele torkollik a Zsófi–
ágba. Felszínig ér szállítópályával a f ág végpontját megközelítve, azt átbontva a Zsófi-ágba,
majd újabb, el ször vízszintes szállítópályát kiépítve lentebbi szinteken lev megtelt depókat
kiüríthetjük. Így megnyílik a lehet ség a végponti kitöltés elbontására, a Szalajka-forrás
vízgy jt rendszerébe való bejutásra.


Budapest, 2006-02-22
Lengyel János kutatásvezet
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Kopasz-réti-barlang
Kataszteri száma: 5341/14
Szinonima: – Kopasz-réti-víznyel (Reg s József 1994. évi kataszteri feldolgozásában)
– Julcsa-barlang
Közigazgatási fekvés: Heves-megye, Szilvásvárad
Földrajzi fekvés: Bükk-hegység, Nagy-Kopasz-hegy, Küll -hegy és Kálmán-hegy által
közrezárt terület a Kopasz-rét, melyen déli irányba hátra harapózott, lefejez dött beszakadás
sor található.
Ennek legészakibb, vélhet en legöregebb tagjában található a barlang. A bejárat az egykori
víznyel höz vezet árok végében lév eltöm dött, kúpos beszakadásban lett kibontva,
melyb l ma már csak egynegyednyi szelvény látható a bejárati létesítmény ráépítése miatt. A
bejárat tengerszint feletti magassága: kb. 802 m. Mélysége 34 m. Hossza kb. 54 m. A barlang
jellege: id szakosan aktív víznyel , a nyel delta több aknájával
Az ide vezet egykori nyel árkának nyugati oldalán egy kisebb két méter átmér j , egy
méter mély berogyást találunk. Ezt az árkot szinte lefejezte a középs beszakadás. A meredek
falú beszakadás alját 1980-ban megbontottuk, de nem lett biztosítva, kiácsolva, és a
kés bbiekben a partoldala mindenütt felszakadt teljesen feltöltve az egykori munkagödröt. A
peremen álló fa is lejjebb csúszott, megd lt, befordult. A középs nél ma nem látszik semmi
az egykori árkából. Megfontolandó az alábbi fejtegetés is: mivel a beszakadás pereme
mindenütt egyforma magas, egy valódi üreg beszakadásával keletkezett a beszakadás, nem
víznyel ként keletkezett. Ezt csak a feltárás igazolhatná, vagy cáfolhatná meg.


A déli névtelen nyel szabályos lefutású, északi irányba lejt vakvölgy végében található.
Kutatástörténet:
1980 tavaszán Szenthe István irányításával kezdtük meg a feltárást az északi és a középs
beszakadásban. A kutatásvezet lányai Julcsa és Csilla, akikr l a bontások elnevezését adtuk.
Az északi – a Julcsa-barlang – bizonyult biztatóbbnak, ezért a középs - a Csilla-barlang —
feltárását abba hagytuk. Az els kutatóakna kb. 10 m mélyen fel lett hagyva a szálk
elérésekor. Látni lehet, hogy a munkát nagyban megkönnyíti, ha áthelyezzük a kutató aknát.
Méterenkénti fogásokkal keretácsolatot készítettünk. Méretre vágott, helyben gy jtött,
bélésfát építettünk be. A kitöltés rétegenként ülepedett agyag és agyagos mészk törmelékb l
állt, melyben kb. 15 cm átmér j csövek húzódtak függ leges irányban. Vélhet en vízvezet
funkciója volt. Kb. 10 m-t l szálk vel határolt aknában végeztük a feltárást. 14 m mélységb l
gyapjas orrszarvú csontváza került el , melyet – Szenthe István elmondása alapján - a
Nemzeti Múzeumba dr. Jánossy Dénes professzornak adott át meghatározásra. Ez az
slénytani lelet kormeghatározó, mivel a jégkorban pusztult ki Magyarország területér l.
Ebb l következik, hogy a víznyel sor e tagja a jégkorban m ködhetett utoljára, azt követ en
teljesen feltölt dött.






1981 tavaszán kb. 16 méteres mélységben összeszorult k tömbökb l képz dött álfenék
átszakadt, és 4 m mély leveg s akna nyílt meg. Ebb l a Felfedez -aknából egy ablakszer
átbújást kitágítva egy oldalaknába mehettünk át, mely teteje beboltozódva el volt töm dve. A
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keretácsolat egy pontján – a régi bolygatott oldal fel l – k vályúszer formája miatt nem volt
rendesen kibiztosítva, és mire az szi idényben folytattuk volna a munkát, az újonnan
megtalált barlang tele omlott, feltölt dött. Az ácsolat mögül kifolyó anyag nem adott egy
oldalról terhelést, - ami az állékonyságának feltétele-, és a járatbiztosító ácsolatunk
kártyavárként összeomlott. Teljesen elölr l kell kezdeni a munkát.


A felszínr l indított új aknát olyan méret re készítettük, hogy mind a Felfedez -, mind az
oldal-aknára érjen rá. Az oldal-aknát a kés bbiekben Békás-aknának neveztünk el. Az így
kialakított ácsolat belmérete 2 x 2 méter. A munka meggyorsítása érdekében 10 x 10
centiméteres feny gerendából készített vízszintes keretácsolat mögé függ legesen helyezett 1
colos feny deszka bélésfákat használtunk.


A többszörösen bolygatott si víznyel az új keretácsolatot állandóan deformálta, és
ismételten az összed lés veszélye fenyegette. Végleges járatbiztosítás mellett döntöttünk, és
1982 szén 9 méteres mélységb l indulva az aknát 20 centiméteres falvastagsággal, vasalva
betonoztuk ki.
Így alakult ki a mai 160 x 160 cm-es belméret.
A térségben folyó munkálatok megkönnyítése érdekében felmerült annak lehet sége, hogy a
barlang bejáratára „bejárati létesítményt” építsünk, melyet a Bükki Nemzeti Park
Igazgatósága is jóváhagyott. Az építészeti kiviteli terveket Ormándy Péter okl. építészmérnök
készítette. A kutatóház építését 1990-ben fejeztük be, bár már 1984-ben szerkezet-kész,
használható volt. Az építési munkákkal párhuzamosan folyt a barlang feltárása. A munka
megkönnyítése érdekében az Oldal-aknában „létra-csúszda” szállítópályát alakítottunk ki a
betonozott akna aljáig, ahonnan már függ legesen lehetett szállítani. Az emelést
kútkerekekkel oldottuk meg. A szállítópálya végénél, ahol az akna elágazik, az ”Elosztó”
nev munkahely volt. Az itt tartózkodónak az volt a feladata, hogy a lefelé men vödröt a
csúszdába belehelyezze. Meglehet sen léleköl feladat volt órákon keresztül itt ácsorogni. A
barlang 30 méter mélységig lett így kiásva a Békás-akna irányából alábontva és elhagyva az
itt visszacsatlakozó Felfedez -aknát. 1987 tavaszára a Felfedez -aknában lév kitöltés
lecsúszott és 5 méternyit visszatöltött. Ezen id pontig Szenthe István vezette a feltáró kutatást.
Külföldi munkavégzésre távoztával Lengyel János vette át az irányítást.


A munkák úgy folytatódtak, hogy teljes szelvényben lett elbontva és felszínre szállítva az üreg
kitöltése. A bontási szelvény, ahol az aknák egyesülnek, kb. 10 négyzetméter. Ezen a helyen
egy sz kebb, harmadik akna is becsatlakozott, ami végig felharapódzott, beboltozódott. Egy
negyedik, felfelé induló akna, melynek a szelvénye kb. 2 négyzetméteres, be lett betonozva
alulról, mivel fél volt, hogy a házat statikailag veszélyeztethetné a felszínig nyúló kitöltés
felharapózása.


A „létracsúszdás” szállítással történ bontás 1995-ben befejez dött, mivel a faanyag elkorhadt,
a közlekedés rajta veszélyessé vált. A pálya elbontása és az új rendszer szállítópálya
kialakítása 1998 nyarára készült el. A próbaszállítás során kiderült, hogy további átalakítások
szükségesek az acél anyagú, létraként is használható szállítópályán. Az eddig beépített
pályaelemek ismét ki lettek bontva, helyette egy tökélesített, teljesen új lett beépítve, ami
lehet vé teszi a végpontról a felszínig történ anyagmozgatást közbens munkahely:
„elosztó” nélkül.


A felszínen az akna átlójába hidat építettünk, hogy a balesetek elkerülése végett
biztonságosan lehessen a vödröt kiemelni a szállítókocsiból – a kocsi mögé belépve. Ezzel

13

megoldhatóvá vált a kocsi-szerelvény használata is, mivel egyszerre 2, s t 3 kocsit
kapcsolhatunk egymáshoz. 2001. január-február hónapban 45 napos tábor során próbáltunk
áttörést elérni. Sajnos az üreget nem mélyíthettük lefelé, mert a teljes szelvényben való
bontásnál kiderült, hogy az északi oldalon 5 m magas 25 m2-es az elhagyott kitöltés fala, ami
alatt dolgozni életveszélyes. Ebben az irányban kell b víteni a feltárást, vagy ki kell
biztosítani ácsolattal. El ször a b vítés mellett döntöttünk. A tábor végére a bontás szelvénye
20 m2 lett, amikor a hóolvadás árvize oly mértékben visszaduzzadt, hogy be kellett fejezni a
munkákat. A visszaduzzadt víz pár napos stagnálás után utat találva magának, hirtelen elfolyt,
jól azonosítható helyen. Ez kijelölte a további sz kített szelvény feltárás lehetséges helyét. A
25 m2-es agyagfal nem omlott be, nem csúszott meg, meglep en állékony volt. A
visszaduzzadás ténye meglep volt, mert az 1999. évi augusztusi felh szakadás idején nem
duzzadt vissza a víz a barlangban. Akkora volt a befolyó víz mennyisége, hogy a ciszterna
túlfolyója nem bírta levezetni, és a házban 10 cm víz állt, miel tt a felh szakadás alább
hagyott. Valószín leg a bolygatással eltömtük, betapostuk a vízelvezetés útját, ami csak
kés bb nyílt meg. A kitöltésben talált létra és bontószerszámokból ítélve a feltárással ekkor
elértük az egykori bontási szintet, melyet még Sz. I. vezetett a beomlás el tt. A barlang
pillanatnyi mélysége kb. 34 m.






Elkészült az akna lezárása fémlemezfedéssel.
Tervezett kutatások:
Bolygatatlan részr l mintákat veszünk, és elemzésre eljuttatjuk a Magyar Állami Földtani
Intézetbe, ahol hasonló elemzésekkel segítették eddigi munkáinkat. Megvizsgáljuk a vízfestés
m szaki és jogi lehet ségét, amennyiben mód nyílik rá, elvégezzük azt a vizsgálatot, amely
alátámaszthatja azt a feltételezést, hogy hidrológiailag a Szalajka-forrás vízgy jt területéhez
tartózik.




A bontási szelvényt 2-3 m2-es szelvény re lesz kítve, a réteglaphoz támaszkodó
keretácsolattal tervezzük biztosítani. Ezzel a gyorsabb mélyüléssel próbáljuk meg a
továbbjutást elérni. Hátránya, hogy az ideiglenes biztosítás faanyaga általában 5 év alatt
elkorhad, a véglegesítése, a betonozás jelent s költség.




Budapest, 2006-02-22
Lengyel János
kutatásvezet
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Kerek-rétf i-barlang


Kataszteri száma: 5341/36
Szinonima: Kerek-hegyi-barlang (téves elnevezés volt)
Közigazgatási fekvés: Heves-megye, Szilvásvárad
Földrajzi fekvés: Bükk-hegység, Kerek-rétf délkeleti oldalán a Pesk -nyeregt l kb. száz
méterre kb. tizenöt méterrel feljebb egy lefutó szikla borda és a hegylábi törmelék határán
található a bejárata, el tte egy kis terasszal a barlangból kihordott kitöltésb l. A bejárat fölött
két kisebb lyukkal nyílik még a felszínre. A közelben található kb. 20 m-re egy 5 m széles
barlang-gyanús sziklaeresz északkeleti irányban kb. 10 m-rel fentebb.
A bejárat tengerszint feletti magassága: 843 m.
Legnagyobb vertikális kiterjedés: +6, -34m. Hosszúsága kb. 60 m.
A barlang jellege: száraz, szenilis, hasadék mentén fejl dött eltöm dött foszilis víznyel .
Elvégzett kutatások:
Az üregre Sas Dénes bukkant 1992 nyarán. A kitöltésb l láthatólag fél métert elbontottak.
Szóbeli közlés alapján Szenhte I. végzett itt próbabontást a megtalálás el tt. A feltáró munka
1993 tavaszán kezd dött Lengyel János vezetésével. A bejárati hasadék kb. 8 m mélységig
lett kibontva, amikor leveg s sz kület nyílt meg. Ezt átvésve 1995. 03. 24.-én nyílt meg a ma
ismert leveg s járat 29 m mélységig. A végponti hasadékot továbbontottuk, és egy k fallal
lerekesztett aknába deponáltuk a bontott anyagot. A rendelkezésre álló teret feltöltöttük.


Pillanatnyilag szünetel a feltárás. Csak akkor folytatható, ha a depóniát megszüntetjük, és a
felszínre kiszállítjuk a bontott anyagot. A barlang pillanatnyilag 34 m mélységig lett feltárva
és feltérképezve. 1996 év folyamán radon méréseket végeztünk TASTRAK márkájú CR-39
típusú szilárd test nyomdetektorral az MTA Atommag Kutató Intézet radon csoportja
segítségével.
A mérések elemzéséb l a következ következtetésekre jutottunk: a hegyoldalból nyíló,
vízszintes járattal rendelkez barlangra jellemz radon id beli változást észleltünk.
Tervezett kutatások:
Szállítópálya megépítését követ en a helyi depót megszüntetve a barlangot kitölt üledéket
felszínre juttatjuk.
Vizsgálatokat kezdeményezünk a barlangban található megkövült agyagokkal kapcsolatban,
mely a bejárati zónában, hatalmas sz l fürt formában található, kalapáccsal szétütve gömbös
leválású, szeptáriás repedezett formát mutat (szeptáriás gumók). A végpont közelében (-34
méter) hasonló megjelenés kövült anyagot találtunk.


15

Függ sínes szállítópálya építése után a végponti agyagos kitöltés felszínre juttatásával
kíséreljük meg a továbbjutást.
Budapest, 2006-02-21
Lengyel János kutatásvezet
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Medvetükrös-barlang
Kataszteri szám: 5343/113
Közigazgatási fekvés: Heves-megye, Bélapátfalva.
Földrajzi fekvés: Bükk-hegység, Pesk -katlan É-i oldalán, A Pesk -katlani-barlangtól 100
m-re, de 14 m-rel fentebb a sziklakibúvás és a hegylábi törmelék találkozásánál. A Pesk katlani-átjáróbarlang alatt kb. 50 m-rel található. A barlang jellege: száraz, szenilis,
víznyel barlang, hasadék mentén fejl dött, kétszintes. Cseppköveken helyenként farkasfogas
képz dmények láthatók. Látványos a mennyezeti korróziós csatorna oldás formája.
A bejárat tengerszint feletti magassága: 768 méter, íves, lapos szájú.
A névadás magyarázata: Az els kanyar, és az utána lév kiszélesedés oldalfala körben,
továbbá a bejáratban lév szikla lapja fel van polírozódva fényesre az egykor hozzá dörgöl z
medvét l. A szakirodalom medvetükörnek nevezi.
Elvégzett kutatások:
2003 szilveszterekor Reg s Józseffel terepbejáráson voltunk, a Pesk -katlani-átjáróbarlangot
kerestük fel. Én fent mentem a sziklás részen, a fal tövében. Az átjáróbarlanghoz vezet
k folyás jobb oldalán R. J. bukkant az íves lapos, de hegylábi törmelékkel teljesen feltölt dött
üregre, mellette balra két kisebb oldott, de járhatatlanul sz k nyílásra. A helyet megjegyezve,
az újév harmadik napján Kószó Sándorral, Szlatki Gabival és Egedy Nórával próbabontást
kezdtünk. A bejáratból a becsúszott köveket kihúzogattuk, majd a közeli Pesk -katlanibarlangból vödröket és bontó szerszámokat hoztunk át, azzal folytattuk a munkát. A
mennyezetnél 30 cm vastag laza gyökérháló és avaros humusz réteg volt, amit eltávolítva az
els m szak végére Szlatki Gabi 8-10 m-t tudott bekúszni. Több hétvégén folytattuk a bejárati
hasadék mélyítését, tágítását. A február 14-i alkalommal, mikor négy leányzó volt
segítségemre, Egedy Nóra, Koller Blanka, Kosztolányi Kata és Fórai Marcsi, tovább jutottunk.
Ekkor kb. 70 m új járatot találtunk. Az északi tájolású hasadék meredek lejt jén 10 m-t
lemenve kereszthasadékhoz érünk. Nyugati irányban balra egy lapos kúszójárat kezd dik, ami
pár méter múlva a f hasadékkal párhuzamos irányba fordul, és er sen felfelé tartva
valószín leg a bejárat melletti egyik oldott üreghez vezet vissza. Ennek az oldalágnak a neve
Csontos-ág, mivel egy fél méter hosszú kis test (borz, esetleg róka) csontvázát találtuk itt. A
f hasadékban tovább menve az üreg legmélyebb pontján állati ürülék kupacot találtunk,
három kisebb „lócitrom” méret gumót. Az ürülék ganajtúró kitinpáncéljától kéklett, tehát
rovart is ev , feltehet en a fentebb megtalált állattól származhat. Az ürüléket és a csontokat
átadtuk Reg s Józsefnek meghatározásra. A kereszthasadék K-i irányban, jobbra a járattalpon
pár méter után összesz kül. Felfele viszont a mennyezetet vizsgálva t nt csak fel, hogy
galériaszer járatban folytatódik. A plafon meanderez korróziós vályú, és az alatta lev
színl vályúk itt folytatódnak. A fels járatban szintén van egy kereszthasadék, ami levezet az
alsó járat irányába, csak sz k, és vörös agyaggal eltöm dött. A farkasfogas cseppkövekb l a
legszebbek is itt láthatók. A járat vége meredeken lebukik, öt méter hosszban laposan
követhet . Cseppkövesedés miatt teljesen elzáródott, besz kült. Az sz folyamán a kutatások
folytatása érdekében függesztett „T” szállítópályát építettünk a bejárattól a végpontig, 30 m
hosszban. Az alsó szakaszon, ahol meredek agyaglejt n kell lemászni, feny rudakból létrát
ácsoltunk, ami a mászás segítésén kívül azzal az el nnyel járt, hogy nem tesszük tönkre a
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falakat borító borsók szer képz dményeket. A létra végére egy alumínium lemez darabot
rögzítettünk (Reg s J. selejtezett wartburgjának ajtajából mentettük ki), hogy a szállítópálya
vonó kötele ne tegyen kárt a képz dményekben.


Elkészítettük a vázlat pontosságú térképet.

Tervezett kutatások:
Szállító pálya segítségével a végpont kitöltését átbontva és felszínre juttatva kíséreljük meg a
továbbjutást.
Budapest, 2006-03-14
Lengyel János kutatásvezet
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Kálmán-lápaf i-barlang


Kataszteri száma: 5341/80
Közigazgatási fekvés: Heves-megye, Szilvásvárad.
Földrajzi fekvés:
Bükk-hegység, Kálmán-lápa fels végét l kissé délre a Kálmán-hegy keleti oldalában kb. 4m
magas sziklafal tövében a hegylábi törmelék határán. Több köbméteres levált lapos k tömb
található a bejárat felett közvetlenül.
A bejárat tengerszint feletti magassága: 753 m. Mélysége 42 m. Hossza kb. 50 m.
A barlang jellege: Száraz szenilis víznyel
Elvégzett kutatások:
A barlangra a figyelmünket Reg s József hívta fel, aki terepbejárás során találta. Száját kis
híján teljesen betemette a lehulló hegylábi törmelék. A plafonnál be lehetett dugni az omladék
felett egy karót 4-5 m hosszan. A kutatómunka 1995-benkezd dött Lengyel János
irányításával.
Az üreg feltárását teljesen a feltölt dött szintt l kezdtük. Az els álfenék átszakadásáig 1
méterenként mintát vettünk a kitöltésb l, dokumentálás végett. A bejárat szintjét l 3 m
mélységig ácsolt járatbiztosítást készítettünk helyben gy jtött faanyagból. Lentebb teljes
szelvényben bontottuk el a kitöltést, amit a barlang el terébe deponáltunk. A szállítás és a
közlekedés megkönnyítése érdekében létracsúszdát építettünk kb. 7 m hosszan. Helyenként
áramlási kagylókat láthatunk az oldalfalakon. A csúszda alatt közel függ legesbe fordul a
járat. Az MTA Atommagkutató Intézet Radon Csoportjával közösen havi detektor cserével
radon koncentráció id beli változásának mérését végeztük el 1996 évében, amikor az üreg kb.
9 m mély volt, látszólag teljes szelvényben eltöm dve. A vizsgálat eredmény: a zsombolyok
aljára jellemz id beli változást észleltünk. Ekkor még nem volt ismert az üreg folytatása.


A vödör pályára helyezése miatt köztes munkahelyet kellett kialakítani. E célból egy gerendát
helyeztünk el, a „Kakasül ”-t. 12 m mélyen kb. 10 négyzetméter alapterület termet
bontottunk ki, ahol a réteglap mentén rés nyílt a kitöltés felett. Téli id szak lévén kihúzó
légáramlás indult meg, és a légrésnél leszáradt a szikla felszín. Ennek észlelése újabb
lendületet adott a kutatásnak. 3 m-rel lentebb tágas üreg nyílt meg 1998 februárjában. 6 m
hosszú 1.5 m széles, végében elkeskenyed hasadék, talpán agyagos k törmelék lejt vel.
Oldalfalán visszaoldott-erodált cseppk roncsokat és cseppk lefolyást látni. Ahol a
sziklafelszín szabaddá vált kipreparálódott. Innen kezdve markánsan jelentkezik a barlangon
végig húzódó mennyezeti csatorna. Ekkor kb. 22 m mélységig jutottunk le. Érdekességként
említjük, hogy 1 db közönséges denevér (Myotis myotis) tartózkodott bent. A hasadék
elsz kül végénél bedobálva a köveket további tágas járatra következtettünk. A közeli
fenyvesb l ácsoló anyagot gy jtöttünk melyet lehántoltunk. Ebb l ácsoltuk a járatot keresztbe
lerekesztve deponáló helyet, mely alatt további 4 m-t átbontva ismét tágas 5 m magas
hasadékba jutottunk. Az elkeskenyed részen markáns színl ket láthatunk, a beszorult
k tömbökt l indián-híd szer en több emeletre osztva a járatot. A végpontot ülepedett agyag
tölti ki, melyet hátrább adogatva deponálunk. Kb. 4 m magas tanúfalat hagytunk, melyet
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megvizsgálva információt kaphatunk az egykori klíma, csapadék, stb. változására. A
pillanatnyi mélység kb. 42 m. 1999-ben a bejárati ácsolat öregedése és veszélyessé válása
miatt úgy döntöttünk, hogy a bejáratot teljesen „kitárjuk”. Bélapátfalváról dózert béreltünk,
ami a bejárat el tt felhalmozott törmeléket elterítette, és letisztította a szálk felszínt a
lehet ségekhez mérten. Ezt követ en több napos kézi munkával kilapátoltuk a bejáratból a
maradék kitöltést, amit a gép nem tudott kiszedni, és ezt követ en elbonthattuk az ácsolatot.
A barlang térképe függ kompaszos felméréssel készült el.
Tervezett kutatások:
18 m mélyen lév ideiglenes ácsolatot megszüntetend , szállítópálya építését követ en
felszínre kell juttatni a depó anyagát. Folytatni kell a végponti álfenék átbontását a bontott
anyag helyi depóniába helyezésével. Ha a továbbjutás el tt a depónia megtelne, a
szállítópályát a végpontig kell kiépíteni, és ezt is a felszínre kell juttatni.
Budapest, 2006-02-21
Lengyel János kutatásvezet
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Radon detektoros vizsgálatok
A radon detektoros vizsgálatok eredményének szöveges elemzése kés bbi id pontban fog
elkészülni. Most csupán a nyers mérési eredmények közlésére szorítkozunk.
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Új technikai távlatok a barlangi h mérséklet-mérésben


Bevezetés
A barlangi h mérséklet folyamatos mérése, regisztrálása mindig is alapvet kérdése
volt számos barlangtudományi kutatásnak. A h mérséklet változása ugyanis rengeteg,
másféleképpen nem hozzáférhet információval szolgál a barlangok bizonyos fizikai
tulajdonságairól, valamint a barlangot otthonukul választó él lények viselkedésér l és
életfeltételeir l. A h mérséklet ingadozásának, és közvetve a huzat irányának
megfigyeléséb l például következtethetünk eddig még nem ismert leveg s járatok létezésére.
Másrészr l egy járat hirtelen leh léséb l hirtelen vízbetörésre is következtethetünk, ezáltal a
mérés adatot szolgálhat annak vízjárásáról is. A barlangbiológia is számos új információt
nyerhet egy jól elvégzett h mérséklet-mérés adatsorozatából: nagyobb test eml sök
(tipikusan denevérek) kolóniái az áttelelés alkalmával felmelegíthetik egy-egy terem leveg jét,
így a h mérsékleti adatok alapján következtethetünk az adott él lény viselkedési szokásaira is.
És az ilyen típusú adatok felhasználását még sorolhatnánk. Látható tehát, hogy a barlangi
h mérséklet mérése a gyakorlati barlangtudományok egyik alapvet információforrása.




A barlangi h mérséklet mérése egy id s a barlangtudományokkal. Mindazonáltal az
elmúlt száz évben technikája szinte semmit sem változott: az általános mai gyakorlat
ugyanazon az elven m küd higanyszálas, 0,2 Celsius-fok pontosságú h mér t használja,
amit valószín leg az els tudományos barlangi h mérséklet-méréskor m szerként szolgált. A
higanyszálas h mér nek azonban számos hátránya van. A legalapvet bb ezek közül, hogy a
h mérsékleti adatot csak leolvasással tudjuk a m szerb l kinyerni, vagyis minden egyes
id pontban, amikor h mérsékleti információra van szükségünk, meg kell közelíteni a h mér t,
a kutatónak le kell olvasni az adatot, és fel kell jegyeznie. Ezzel a módszerrel igen fáradtságos
és költséges lefolytatni egy hosszabb ideig tartó méréssorozatot, valamint hosszabb ideig tartó,
s r ind közönként történ leolvasásokat szinte lehetetlen megvalósítani vele. (Gondoljunk
csak arra, milyen logisztikai nehézségekkel járna egy méréssorozat megszervezése, amely
célja egy fél évig - több hónapig tartó, napi 8 mérésb l álló adatsor összeállítása.) Ennyi
befektetést talán nem is ér meg az adott kutatás, de hogy anyagi fedezetet nem találunk rá, az
bizonyos...












A leolvasáshoz kapcsolódik a hagyományos h mérsékletmérés egy másik súlyos
problémája. Mivel a leolvasást hús-vér kutatók végzik, így a leolvasás el tt saját
testmelegükkel, leheletükkel felmelegítik a h mér környezetét, akaratlanul meghamisítva
ezzel a mérési eredményeket (tizedfok pontosságú mérésnél ez az eltérés igen számottev is
lehet). Erre a problémára ad egy frappáns megoldást a nemrégiben kidolgozott módszer,
miszerint a h mér t folyamatosan vízben tartják, amely víz felveszi a barlangi környezet
h méréskletét. A víz h mérsékleti tehetetlenségénél fogva gyakorlatilag nem melegszik fel az
ember által kibocsájtott h sugárzástól, így viszonylag pontos képet kaphatunk a tényleges
állapotokról. Azonban a víz elhelyezése, száraz barlangban való szállítása további
problémákat vet fel.
Elszórtan használnak még mikroszámítógéppel összekötött digitális h mér ket is,
azonban ezek sérülékenysége, megbízhatósága, áramellátási problémái, terjedelme, valamint
nem utolsó sorban ára nagyban behatárolja alkalmazhatóságukat.
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Ezeknek a problémáknak mindegyikére ad optimális megoldást a most bemutatásra
kerül eszköz, olyannyira, hogy bátran állíthatjuk: a barlangi h mérsékletmérés ideális
m szere született meg a közelmúltban történt kutatások és fejlesztések nyomán.


Az eszköz bemutatása
A bemutatandó eszköz egy ipari célra kifejlesztett digitális h mér és adatrögzít .
Fizikai méretei nem haladják meg egy nagyobb gombelem méretét: egy 17 mm átmér j és
kb. 6 mm vastagságú korongról van szó. Az eszköz tokozása is igen hasonlatossá teszi a
gombelemhez, hiszen egy masszív fémtokban helyezkedik el. Ezáltal a küls hatásokra,
páratartalomra, kisebb üt désekre teljesen érzéketlen, robosztus (lásd ábra).


1. ábra. Az eszköz fényképe, kb. 2x-es életnagyság

A fenti korongban a digitális h mér mellett egy komplett mikroszámítógép
helyezkedik el, processzorral, valós idej órával, memóriával, áramellátással, és egy személyi
számítógéppel történ kommunikációt segít meghajtó-felülettel.


Az eszközt személyi számítógép segítségével programozhatjuk id zített
adatgy jtésre, majd ezután a számítógépr l lecsatlakoztatva egy el re beprogramozott
id pontban a m szer elkezdi a h mérsékleti adatok gy jtését, szintén el re megadott
id közönként rögzítve az aktuális értéket. A begy jtött adatokat az eszköz a bels
memóriájában tárolja el, és a h mérséklet mérését addig folytatja, amíg a memóriája nem telik
be. Ez az egyszer bb változatnál több mint kétezer mérés után következik be, a drágábbik
változat memóriája viszont akár négyezer h mérsékleti adat tárolására is elegend . Ez napi 8
mérést feltételezve – 3 óránként egy h mérsékletmérés – 8,5 hónap, illetve csaknem másfél
évnyi önálló adatgy jtést jelent, anélkül, hogy bárkinek be kellene avatkoznia, illetve ki
kellene olvasnia az adatokat a m szerb l. A mérés befejezésekor az eszközt ismét a
számítógéphez csatlakoztathatjuk, és egy m velettel kiolvashatjuk bel le az összes mérési
adatot, amit azután táblázatkezel vel vagy bármely más programmal elemezhetünk,
diagrammokat rajzolhatunk bel le, stb. A kiolvasás után az eszköz memóriája törölhet , a
m szer pedig újra programozható új adatsor felvételére.


















A m szert ún. két vonalas busszal csatlakoztathatjuk a személyi számítógépünkhöz.
Ez azt jelenti, hogy csupán két csatlakozót kell a m szerhez kapcsolnunk: egyet-egyet a két
oldalára, pontosan úgy, ahogy egy gombelemnél. Ezt a két vezetéket egy adapterrel a
szabványos soros, párhuzamos, vagy USB portra illeszthetjük, amelyek közül valamelyik
megtalálható az összes személyi számítógépen. Az említett adapter megrendelhet a m szer
gyártójától (áruk 28 és 36 dollár között mozog), de minimális elektronikai el képzettség
birtokában a soros port-os változatot bárki megépítheti a gyártó oldaláról letölthet
dokumentációk alapján.
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Csatlakoztatás után a m szerhez ingyenesen letölthet
meghajtó-program
szinkronizálja a beágyazott mikroszámítógép rendszeróráját a személyi számítógép
rendszeridejével, illetve saját magunk is beállíthatjuk a pontos id t az eszközön (év, hónap,
nap, perc, másodperc pontossággal). Ez után meg kell adnunk, hogy mikor akarjuk kezdeni az
adatok gy jtését. Választhatunk visszaszámlálás (ekkor azt kell megadnunk, hogy hány nap,
óra, illetve perc múlva kezd djön a mérés), illetve egy adott dátum beprogramozása között.
Természetesen azonnali kezdést is beállíthatunk. Ezek után meg kell adnunk, hogy milyen
id közönként történjen h mérsékletmérés. Ez a szerényebb változaton 1 perc és 4,25 óra
között változhat, a drágábbikon 1 másodperc és 11 nap között. Beprogramozhatunk még egy
maximum 512 bet hosszúságú tetsz leges szöveget, megjegyzést, emlékeztet t.






A programozás befejeztével az eszközt leválasztjuk a személyi számítógépr l, és a
mérés helyszínére visszük. Ett l a pillanattól fogva az eszköz a saját bels áramforrását
használja, és a visszaszámlálás elkezd dik az els mérés id pontjáig. A beállított id ponttól
fogva a m szer a meghatározott rendszerességgel h mérsékletet mér, és mérési értékeket
eltárolja a bels memóriájában. A mérés végeztével az eszközt ismét csatlakoztatjuk a
számítógéphez, és ugyanannak a programnak a segítségével néhány másodperc alatt
kiolvassuk bel le a mérési adatokat. Ez után a m szer újra programozható.




Az eszköz több fajta változatban kapható, de a mi céljainkra az alábbi két változat
ideális (lásd az összefoglaló táblázatot). A legegyszer bb, amely a barlangi h mérsékletmérés
céljaira megfelel, 0,125°C pontossággal mér, 1 és 255 perc között választható periódusokban,
2048 mérés erejéig, -5 – +26°C tartományban. A drágábbik változat pontossága 0,0625°C, a
mérés frekvenciája 1 másodperc és 273 óra között változhat, 4096 mérési adatot tárolhat -40 –
+85°C tartományban. Ez a változat garantáltan vízálló, 1 méter mélységben 30 napot biztosan
kibír. (Csepeg vizeket, párát azonban valószín leg a másik változat is kibír, de akár egy kis
vízálló dobozkába is helyezhetjük a m szert.) A drágábbik változatnál ±0,5 °C, a
szerényebbnél ±1,0 °C–ra hitelesíti a gyártó a termékeket. (Természetesen a h mérsékletváltozást a fent leírt pontossággal mérhetjük, ez csupán az eszköz valós h mérséklethez való
kalibráltságát jelenti.)






Az eszközök ára összemérhet a hagyományos, 2 tized fok pontosságú h mér k
árával.
1. táblázat. A két, különböz képesség m szer összehasonlítása






Termék

H mérsékle
ttartomány

Hitelesítés

Mérési
pontosság

Memória
mérete*

Adatgy jtés
ideje**

Ár
***

DS1921Z

-5 – +26°C

±1°C

0,125°C

2048

8,5 hónap

$25

17 hónap

$49

DS1922L
-40 – +85°C ±0,5°C
0,0625°C
4096
* mérések számában kifejezve
** napi 8 mérést feltételezve
*** a gyártótól rendelve, nagyobb tételre akár 40% engedményt is adnak

(USD)

Gyakorlati tapasztalatok
A termék gyártója, a Dallas Semiconduction Corporation kísérletez kedv
érdekl d knek nagylelk en térítésmentesen rendelkezésre bocsát egy-egy mintapéldányt. Ez a
minta-m szer azonban csak 0,5°C pontosságú, tehát barlangi körülmények között nem lehet
igazán érdekes információkat el állítani vele. Mindazonáltal a m szercsaláddal való
ismerkedésre kiválóan alkalmas, felszíni h mérsékletméréssel érdekes adatsorok állíthatók el
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vele. Az alábbi grafikon egy ilyen adatsort ábrázol, a napi h ingás nagyon jól megfigyelhet
rajta. Ezen tapasztalatok, valamint a gyártó által közölt termékspecifikációk alapján bátran
állíthatjuk, hogy az „igazi” ipari termék a barlangi h mérsékletmérés céljaira messzemen kig,
tökéletesen alkalmas.
Összefoglalás
Mint az talán a fentiekb l kiderült, a barlangi h mérsékletmérés ezen új
technikájának semmilyen hátránya nincsen a hagyományos, h mér s méréssel szemben.
El nyei azonban szinte forradalmasíthatják a barlangkutatás e sz k területét. Ezek közé
tartozik, hogy nem kell minden adatleolvasásért felkeresni a barlangban a h mér t; a leolvasó
testmelege nem hamisítja meg a mérési eredményeket; sokkal gyakoribb, és id ben
elnyújtottabb megfigyeléseket tesz lehet vé; nem kell aggódni drága m szerekért; és, amit
eddig nem említettünk, de a mai világban egyre fontosabb szempont: a leolvasott, esetenként
jelent s mennyiség információ közvetlenül digitális formában áll rendelkezésünkre. Ezekre a
tényekre alapozva minden, evvel a témával foglalkozó kutatónak csak javasolni tudjuk a
m szerrel való megismerkedést, és annak használatát.








A Myotis Barlangkutató Csoport a közeljöv ben tervezi néhány ilyen eszköz
beszerzését, és remélhet leg néhány hónap múlva már részletes mérési eredményekr l
számolhatunk be.
Tölgyesi János, janos.tolgyesi@freemail.hu

Irodalom:
A termék honlapja:
http://www.ibutton.com/products/ibuttons.html#temperature
Összefoglaló a különböz változatokról:
http://www.ibutton.com/ibuttons/thermochron.html
Részletes technikai dokumentáció:
DS1921Z: http://dbserv.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=3246
DS1922L: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/4088
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Körmös szállítópálya
Általános leírása: A vödröket egy kötött pályán mozgó kocsiba helyezzük. A pálya egy létra
szerkezet, melyre „L”szögvas idom van hegesztve. Ez alá nyúl be a „köröm”, ami a
kényszerkapcsolatot biztosítja a kocsi és a pálya között. A szállító kapacitás b vítésére több
kocsit összekapcsolva szerelvényt állíthatunk össze. A pályát minden pontján lejt sre kell
összeállítani, mivel a visszajuttatás gravitációsan történik. A vonókötelet a töréspontoknál
csapágyazott terel görg kkel kell megvezetni a súrlódás és bevágódás elkerülése végett.
Kisebb törések esetében helyettesíteni szoktuk feny rúddal, aminek az anyaga puha a k höz
képest. Ha elhasználódott, egyszer en cserélhet .


Pálya: egy vödör szélesség létra. Váza 40x40-es T-vas, a fokok 10 mm átmér j köracél,
hegesztett kialakítással. Az elemek hossza 2 m. Toldását csavaros kötéssel oldottuk meg az
ábra szerint. A munkaszintnél a hosszabbításához 1m-es és 0.5 m-es elemeket is használunk,
hogy ne kelljen túl magasra emelni a teli vödröt. A végére záró idomot teszünk, hogy ne
tudjon kifutni a pályából, amikor alá bontunk. A rögzítése a toldási helyek átmen csavarjaira
rögzített lábakkal valósítható meg. A lábak 40x40-es szögvasból alakítjuk ki egyedi méretre
vágva, a szikla felszínbe d bellel rögzítve. Az íves és hullámos elemeket is használhatunk. A
kocsit vonszoló kötél tereléséhez csapágyazott tengelyeket használunk a töréseknél.






Körmök: szerkezet kopó eleme, ezért lényeges a kopásálló anyagból készítése. Felülete kissé
íves, hogy az esetleges egyenetlenségeket a pályatoldásoknál áthidalja.
Kocsi: Váza 40x40-es zártszelvényb l készül, melybe az esztergályozott tengelycsonkok
vannak hegesztve. Ezen függ a vödör formájú, és méret kosárszerkezet merev karokon. A
kosár perem és a karok kapcsolata tengelyes, hogy a kosarat fel lehessen fordítani. Erre akkor
van szükség, ha szerelvényt állítunk össze. Ekkor a vödrök behelyezése és kivételekor plusz
teret nyerünk, és így szorosan egymás mögé f zhet k a kocsik. Kerekek anyaga önken
danamit, amik zégergy r vel rögzíthet k a tengelycsonkokra.








Alkalmazási el ny: lejt s, függ leges és hullámos vonalvezetés járatba telepíthet .
Viszonylag kicsi, 40 cm a helyigénye a magasságot és szélességet illet en. Nem kell külön
létrát, vagy egyéb szerkezetet beépíteni a közlekedés biztosításához. A kis helyigény ellenére
jól járható, robosztus, merev szerkezet. Telepítése a szerelési technológia miatt viszonylag
könny .






Alkalmazási hátrány: Rendszeres karbantartást igényel a sikló, kopó alkatrész miatt.
Vízszintes, vagy kis meredekség pályán a vödörb l kihullhat a szállított anyag. Íves,
hullámos elemek szerkesztése, készítése a meleg technológia miatt nehézkes. Nagy, közel 10
kg/m a súlya. A magas anyagköltségen kívül az el állítása is drága a meleg technológia miatt.
Mai áron kb. 5.000 Ft/m. A gyártást megel z felmérés gyakorlatot igényel.


Tervrajzok és fényképes illusztráció mellékelve.
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Próbajárat

Beépítés után
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T-sínes pálya
Általános leírása: Lefordított T-vas szelvény pályán fut egy csapágyazott szerkezet, a
futómacska, amire a vödör rá van akasztva. A vonókötél ezt a szerkezetet húzza. Visszafelé
szabadon kell futnia, tehát lejt sen kell a pályát kiépíteni. A vonókötelet a töréspontoknál
csapágyazott terel görg kkel kell megvezetni a súrlódás és bevágódás elkerülése végett.
Kisebb törések esetében helyettesíteni szoktuk feny rúddal, aminek az anyaga puha a k höz
képest. Ha elhasználódott, egyszer en cserélhet .




Pálya: A lefordított 40x40-es T-vas gerincére szükség szerinti hosszúságú toldást hegesztünk,
amit a legváltozatosabb formában rögzíthetünk a f tébe, pl. d bellel. Ha párhuzamos
járatfalak közt vezetjük a pályát egyszer megoldás, ha 10 mm-es 5 cm mély furatba egy 10
cm-es tüskét helyezünk (helye a bontásnál eltüntethet ), erre ráhúzunk egy zártszelvény
vasat és lehegesztjük a két végén. Ehhez már tetsz legesen pozícionálhatjuk a pályát, akár
hegesztéssel. A 40x40-es hidegen hengerelt T-vas el nye, hogy nem feltétlenül kell meleg
technológia a hajlításához. Kisebb íveket hidegen is tudunk hajtani.






Futómacska: a csapágyazott szerkezet úgy lett kialakítva, hogy minden irányból gördül
felülettel pozícionálja a testet, amire a vödör rá van akasztva. A csapágyakat a kis helyigény
miatt önzáró anyákkal rögzítettük, nem kontra anyával. A futómacska nyelének maximális
hossza: vödör átmér + 1 cm rátartás. Így akkor is elfér a vödör, ha függ legesbe fordul a
pálya.
Alkalmazási el ny: Keskeny járatokban is telepíthet . Minimális helyszükséglet 30 cm, ahol
a vödör elfér. Tetsz leges meredekség pálya építhet , a vízszintest l a függ legesig.
Könnyen lehet íveket és hullámokat hajtani, csak a nagy töréseknél és íveknél célszer
melegen meghajtani a csavarodás elkerülése végett. Kicsi, kb. 2 kg/m a folyóméter súlya, így
a közvetlen anyag költség is alacsony, mai áron 2.000.-Ft/m. Kicsi a karbantartási igény.






Alkalmazási hátrány: Viszonylag nagy belmagasságú járatban telepíthet csak, kb. 70 cm a
függ leges helyigény. A futómacska, ha zártházas csapággyal készül, akkor is karbantartást
igényel, folyamatosan tisztán tartandó. A pálya elemeinek telepítése, toldása, precíz helyszíni
hegesztési munkát igényel.
Fényképes illusztráció mellékelve.
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Pályaépítés

A pálya bejárati része
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Pályarögzítés sz k járatban


Futómacska alulnézet
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Futómacska felülnézet

Futómacska oldalnézet
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Sz csöl , a kötélvonó szerkezet




Általános leírása: Régi ismer sünk, a Théry Hegymászó Csoport egykori tagja Sz cs István
készítette. Jobb híján róla neveztük el ezt a szellemes szerkezetet. A sz csöl az általánosan
használt 10 mm-es kötelet úgy húzza egy hengerpaláston, hogy nem tekeri fel a kötelet,
hanem kiveti maga mögött. A vonóer t egy csatlakoztatott fúrógéppel biztosítjuk. A gép
teljesítményéb l adódóan akkora er t biztosít, hogy a teli vödör súlyát er lködés nélkül, akár
függ legesen is megcsúszás nélkül elbírja. Ezt úgy oldotta meg a szerkezet kitalálója, hogy a
hengerpalástba „V” alakú horony van marva, a horonyba acél drót van forrasztva, ami azt
eredményezi, hogy a kötél bele szorul. A félpalástnyi felületen a kötélre kifejtett er kb. 50 kp.
A henger belsejében olyan áttétel van, hogy a fúrógép fordulatszámát leredukálja tizedére. A
henger átmér je, illetve a kerületi sebessége úgy van optimalizálva, hogy azért a húzás
sebessége relatíve gyorsnak mondható: 30-60 m/perc a meghajtó gép fordulatszámától és
teljesítményét l függ en. A szerkezethez tartozik egy, a vonó tárcsával megegyez átmér j
közönséges csiga, amire áttéve egy mozdulattal a kötelet, vissza lehet engedni szinte szabadon.
Ezzel a megoldással többszörösére lehet növelni a szállítási teljesítményt az általánosan
használt barkács-, de még az épít ipari csörl khöz képest is. A fúrógépet úgy alakítottuk át,
hogy a m ködtetése lábbal vezérelhet nyomógombbal történjen. Ezzel egy ember elégséges a
m ködtetéshez, a vödör cseréjéhez, és míg a vödör visszamegy, az ürítéséhez.






Fejlesztés: Az eredeti (a képen látható) szerkezet 4 db bels fogaskereket tartalmaz. Az után
gyártás költsége 200.000.- Ft az egyedisége miatt. A csoportunk egyik pártoló tagja Szarka
Örs gépészmérnök áttervezte a szerkezetet a kereskedelemben kapható, viszonylag olcsón kb.
10.000.- Ft-ért beszerezhet hajtóm re, a jellemz paraméterek változatlan megtartása mellett.
A beszerzési címet a „06-BCS Darabjegyzék” cím kimutatás megjegyzés rovatában
megjelöltük. Az utángyártás teljes költsége kb. 40.000.-Ft.




Tervrajzok és fényképes illusztráció mellékelve.
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A sz csöl üzem közben
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BEJÁRÁSI ÚTMUTATÓK
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László bányamester-barlangja (5341/19)
Szalajka-völgy fels végében a felhagyott k fejt régi (nyugati) bányaudvarában az agyagpala
és mészk réteghatár közelében a robbantott sziklafal tövében található. A bejárat tengerszint
feletti magassága kb. 590 m
A bejárat felett helyben gy jtött k anyagból kupola lett építve. A bejárati hasadék, csaknem
mer leges a felette húzódó sziklafalra. A bejárattól kezdve cseppk lefolyás díszíti a járatot.
Rögzített vaslétra segíti a bejárást. A mennyezeti részen kb. nyolc méterrel a bejárat alatt egy
párhuzamos járatot oldott ki a víz, amely visszacsatlakozik a felfedez ágba. A járat 14
méteren kiszélesedik nyolc m2-es szelvény re. Itt, a falon körbefutó, markáns színl nyomok
láthatók. Optikailag úgy t nik, hogy a színl k ma nem vízszintesen állnak, hanem nyugati
irányban kissé meg vannak billenve. Hat méterrel lejjebb egy harántbetámasztott létra jelzi a
Zsófi-ág bejáratát, és egyben megkönnyíti az akna felett történ áthaladást. Az utunkat végig
egy korróziós félcs (glória) kíséri a mennyezeti részen. A Felfedez -ágban tovább haladva az
eddigi d lést tartva, negyven méter mélységig juthatunk, ahol besz kül, és vízszintesbe fordul
a járat. Ez a rész pillanatnyilag vissza van tömedékelve a Zsófi-ág feltárásából származó
anyaggal.








A Zsófi-ág bejárati sz külete fel lett tágítva. Jól láthatóak a vésési nyomok. Átbújva a
Felfedez -aknával párhuzamos hasadék rendszerbe jutunk. A felfelé tartó járat érdekessége, a
teljes épségben megmaradt színl sora, amely a felfelé fokozatosan sz kül járatban található.
Lefelé szabad mászással indulunk tovább. Lépcs s medencék felett kúszunk át. Ismét egy
feltágított sz kületen kell átbújni, majd agyagpadok segítik a lefele történ
szabadmászásunkat. Az akna talpán a k él alól kibújva egy újabb párhuzamos hasadékba
érünk, mely felfele nyolc méteren át követhet . Tovább haladva lefele egy kereszthasadékhoz
érünk, melyb l a mer legesen jobbra induló járat a járható. Itt újabb felfelé húzódó kürt
tekinthet meg. Hat métert el re haladva egy újabb kereszthasadék következik. Jobbra felfelé
hosszan követhet kb. harminc méteren keresztül, ami megközelíti a bányaudvar talpát. Fels
vége cseppk lefolyások miatt besz kül. Pillanatnyilag ez a felfelé tartó oldalág bejárati része
el van tömedékelve a mélyebb részekr l ide deponált bontási anyaggal.








Kereszthasadékban lefelé haladva a járat kiszélesedik. A talpon egymással párhuzamosan futó
„V” alakú vályúk találhatók. Ezek ma nem láthatók, mert lépcs s kialakítással depók vannak
kialakítva. A lépcs k aljában balra felfelé ívesen húzódó járat van, mely visszaér a fels
kereszthasadékhoz. Jelenleg ez is el van tömedékelve. Lefelé haladva az eddigi tág járatunk
nehezen kúszható járattá sz kül, amit 10 m hosszan követhetünk. Itt már állandósult
beszivárgó víz található. A tovább vezet járat leveg sen nyitott, csak épp nem járható a
részlegesen lesz kít kitöltés anyagától.
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Kopasz-réti-barlang (5341/14)
A bejárat tengerszint feletti magassága 802 m, mélysége: 39 m, járathossz: kb. 40 m.
A bejárati akna vaslemez fedelét felhajtva a szállítópálya létráján indulhatunk lefelé. A
betonozott rész kb. 9 m-ig tart, ahol el bukkan a szálk . Pár méterrel lentebb kétfelé ágazik az
akna nadrágszárszer en. A Felfedez -aknában csak kötéltechnika alkalmazásával lehet végig
menni, aminek látványossága a cseppk lefolyás és cseppk pad. Ezek a képz dmények azt
jelzik, hogy nem volt kitöltés ezen a részen, folyhatott a cseppk képz dés. A cseppk pad
rátelepült a kitöltésre, és lerekeszti a fél keresztmetszetre az aknát. Közel egy magasságban a
paddal egy ablak nyílik a párhuzamos Békás-aknára. A cseppk pad alatt ismét kitágul az, és
egy tágas terem plafonjába érve egyesül a másik aknával. Ha a Békás-aknán megyünk lefele a
létrán, el ször a Felfedez -akna kicsi ablaka van déli irányban. Kicsit lentebb, keletre egy
nagyobb ablak nyílik, ahonnan felfelé hosszan fellátni egy felszín felé húzódó kürt be. Alatta
a szemben lev falon egy betonozást látni, ami a nyel delta negyedik kürt je. Azért lett
„letalpalva”, hogy a kitöltés ne csúszhasson le. Aláomlásával veszélyeztette volna a bejárati
létesítmény épségét. Az aknák találkozása 15 m2-es teremmé szélesedik ki. A terembe leérve
az északi oldalon kb. 20-25 m2-es állékony agyagfal található. A víz elnyel dési pontján, az
aláhajló szálk réteglapja mentén a feltárók 2 m aknát bontottak ki, mely pillanatnyilag nincs
ácsolva, biztosítva.
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Kálmán-lápaf i-barlang (5341/80)


Bejárata a Kálmán-hegy K-i oldalában nyílik, a Kálmán-lápa bemetsz dését l délre, a
sziklafal és a hegylábi törmelék határán található. A bejárat tengerszint feletti magassága 754
m. Mélysége: kb. - 40m, járat hossz: kb. 50 m
A szálk ig kibontott tölcsérszer bejárat pár méter után hasadék jelleg járattá sz kül. Már
ezen a szakaszon áramlási kagylókat figyelhetünk meg. A hasadékban 4 m-t kel lemásznunk,
melyet a kutatók által otthagyott gerenda könnyít meg, melyet „Kakasül ”-nek neveztek el.
Az „S” kanyar után kisebb terembe érünk, ahonnan réteglap mentén vezet tovább utunk,
lapító jelleggel. A lapító még bontott hely volt, utána következtek a leveg s részek, amikor a
járat kiszélesedik 1.5 m-re 6 m-en keresztül. A falakon romos, visszaoldott-erodált
cseppkövek és cseppk lefolyások láthatók. Ahol a sziklafelszín szabaddá vált kipreparálódott
rétegeket láthatunk. Innen kezdve markánsan jelenik meg a mennyezeti csatorna, alatta
színl kkel. A terem talpa omladékkal, agyaggal van kitöltve, amit a feltáróknak át kellett
bontaniuk. A bontási anyagot lerekeszt ácsolat mögé helyezték el. A járat nagyobb
k tömbök mellett és alatt vezet el, pár méter lemászással. Egy nagyobb k tömb alól kibújva a
járat ismét kiszélesedik, a magassága több mint 5 méter. A járat az eddigi d lést tartva vezet
egyre mélyebbre. A végpontról felhozott agyaghalmokon kell átkúszni, majd hirtelen 4 m
magas „tanúfal” tetején találjuk magunkat. Az agyag rétegek egymásutánisága, illetve az
áttört cseppk padok alatti barna-vörös rétegek színváltása az egykori klíma változását
mutatják. Visszafele a fels bb részeken is mehetünk, ahol a meanderez járat színl s falai
közé beszorult k tömbök „indiánhíd”-szer en könnytik meg a haladást.
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Kerek-rétf i-barlang (5341/36)


A Pesk -nyeregb l ÉNY-i irányban elindulva kb. 100 m-re és 15 m-rel fentebb a sziklafal és a
hegylábi törmelék határán egy hasadék látható. A hasadék 2 m2-es szelvény üreget tár fel,
mely felfelé 6 m-t követhet , majd ismét a felszínre ér a sziklafalban. Lefele egy 4 m-es
vaslétra segíti a lejutást, majd egy kicsit lejjebb mászva 2 m-es tag következik. A szeptáriás
gumókkal teli tanúfal mellett haladunk el, ahol a keresztirányú hasadék mesterségesen
kitágított bejáratán kell átbújni. A hasadék magassága eléri a 8 m-t, cseppk kéreg és lefolyás
látható. A talpat agyagos törmelék tölti ki, mely átbontva, egy derékszög kanyarral
csatlakozik az alsóbb tágasabb járatba. Itt már a járat szelvényén látható az egykori áramló
vizek által kivájt színl k sora a csapadék ingadozásának megfelel en. Pár méter után a járat
három felé válik, majd mindhárom egy tágasabb kb. 4 m2-es szelvény akna falába torkollik.
A fels önálló hasadékként írható le, mely felfele pár méter után összesz kül a
cseppkövesedést l. Az alatta lév járat „bele fejl dött”, alulról megcsapolta. A víz mélyebb
szintre egy újabb hasadékon keresztül juthatott, így a középs szint is szárazon maradt.
Pillanatnyilag ez a járat el van tömedékelve. Az akna, amibe a három járat betorkollik,
eredetileg olyan tágas volt, hogy szabad mászással nem volt járható. Mélysége 4 m. Itt is
vaslétra segítette a bejárást. Jelenleg az akna 2/3 szelvénye le van rekesztve a mélyebben lev
kibontott járat bontási anyagával. A feltárás ezen a szinten fejez dött be, mivel nem volt hova
tenni a bontott anyagot. Ezen a szinten (-34 m) is szeptáriás gumók kerültek el .
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Medvetükrös-barlang (5343/113)
A bejárat tengerszint feletti magassága: 768 m. Mélysége: -19 m. Járathossz: kb. 70 m.
A bejárat a katlan mélypontjától É-ra a sziklafal és a hegylábi törmelék határán található. A
bejárat el tt terasz van kialakítva a kihordott bontási anyagból. Az els medvetükör a
bejáratban álló szikla lapján található. A pár méter után a kanyar sz kületének két oldala is
„kitükrösödött”, majd a kiszélesed járat kupolája is körben. Egy újabb kanyar után a járat
hasadék jelleg vé válik, és hirtelen mélyülni kezd. A mennyezeten gyönyör meanderekkel
korróziós félcs kanyarog, több bevágódott szinl vel alatta. Kereszt hasadékhoz érve balra a
Csontos-ág sz k kuszodája kezd dik, jobbra fent már 7 m magasan kanyarog a mennyezeti
csatorna. Szabad mászással a fels járatba juthatunk, ahol ismét elérhet magasságban van a
plafon. Érdekes farkasfogas cseppk képz dmények láthatók. A járat vége hirtelen lebukik,
mely 5 m-t követhet laposan a cseppköves elzáródás miatt. Visszatérve a kereszthasadékhoz
folytatjuk utunkat el re. A tágas, szintén cseppköves járat er sen lejt. Vele párhuzamosan egy
fél méter átmér j cs húzódik, ami szerencsére nem járható, így teljes épségben
megmaradhatnak a heliktit szer en fejl dött borsók képz dmények. A járat végpontját
agyagos kitöltés zárja el.
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Pesk -katlani-barlang


Bejárat udvara „U” alakban szárazon rakott k fallal van körbe kerítve, a bejárat tölcsére
helyben gy jtött k vel van kifalazva, betonba rakva. A szállítópálya létráján indulunk,
viszonylag tágas hasadékban. 10 m után É-ra kiágazik a cseppköves Játszó-ág, mely
megközelíti a felszínt. Szabadmászással járható. Visszatérve a létrához falakon áramlási
kagylók láthatók, miközben a járat talp kicsi vízesések gübben inek helyét mutatja. Amikor a
létra függ legesbe fordul, akkor ki lehet lépni D-i irányban oldalra, egy ablakba, ahonnan az
akna párkányára lehet lelépni. Szemben a túloldalon látszik a párhuzamos Visító-ág legfels
bebújása. Az akna párkányáról szabad mászással felfele indulunk el a Tóth Géza-féle
Cseppköves-ág felé. Gyökerek láthatók a fels bb részeken, jelezve a felszín közelségét.
Visszatérve ismét a szállítópálya létrájára, el bb egy nagyobb, 2 m2-es ablak el tt haladunk el,
ahonnan megint a Visító-ágba lehetne bemenni. A létra végénél egy nyeregszer pontról öt
irányba indulhatunk. Közvetlenül a létra mögött van egy ablakocska, amely a Visító
pódiumához vezet, itt adták ki a kutatók az agyaggal teli vödröket. Ha szemben állunk a
létrával jobbra, azaz DK-i irányban az Ervin-bontás aknája látszik, benne egy létrával. Innen a
Kódorgóba juthatunk le. A létrától balra hátra (Ny-ra) egy akna látszódik, ami a Bombázón
keresztül szintén a Kódorgóba visz. Jobbra lefele (ÉNy-ra) a Kuszma-bontása kezd dik. Az
els kereszthasadék szép cseppk képz dményeket rejt. A következ hasadék aknában
folytatódik, ahonnan az alsó Visítóba mászhatunk le. Visszatérve a hasadék tetejére tovább
haladva er sen lejt a járat, és egy kanyar után a Zsákos-ág végponti aknácskája feletti járathoz
juthatunk. Térjünk vissza a létra végéhez, ahonnan az ötödik irányt célozzuk meg. Balra
felfelé, a Cseppk -hídon kell átmásznunk, majd az akna fölött átlépve egy cseppkövesedett
sz kületbe kúszunk be. Kis kiszélesedés után újabb sz kületen bújunk át, de ezúttal egy
kanyarral. Ekkor egy aknácska tetejébe érünk, ahol 6 m-t lemászva egy szélesebb folyosóba
érünk. Balra pár tíz méter után elkeskenyedik a „T” folyosóként nevezett járat mindkét ága.
Jobbra haladva viszont 1 m széles patakmederben haladhatunk kényelmesen a Zsákos-ágban.
Jobbról betorkollik a Kuszma-bontástól jöv járat. Egy balkanyar után 4 m-es lemászás
következik, ahol a névadó zsákok láthatók. Ezekbe a zsákokba rakták a kutatók a talppontról
felszedett anyagot. A talppontról indul tovább lefelé egy keskeny hasadék, amit a legkarcsúbb
kutatók több mint 10 méter mélységig követtek. Ez kb. 50 m-es mélységet jelent. Az alja
vízszintesbe fordult, és nem tudtak tovább menni a felhalmozódott kitöltést l, amit a nagy
távolság és a sz k hely miatt nem tudtak megbontani. A zsákok feletti Kósza-féle
Cseppköves- járatban, ami fokozatosan sz kül össze, kb. 30 m-t lehet felfele mászni.












Visszatérve a szállítópálya végéhez, a fels Visító-ágba bemegyünk valamelyik ablakon. A
Pódium mellett óvatosan lemászhatunk az aknában a Kódorgóba. Nevét onnan kapta a
teremmé kiszélesed járatok találkozója, mert három irányból jön be a víz, és három
különböz irányba távozik. Az egyik a fels Visító-ágból jött, és a mennyezeti félcs alapján
a Bombázó-kürtö alatt ment el (ami nincs még kibontva). A másik az Ervin-bontás fel l jött
be, és a Laca-bújás aknájában t nt el. A harmadik a Doki-bontása fel l érkezett, ami a bejárati
hasadék alsó szintje, és az alsó Visító-ágnak nevezett helyen folyt el. Az alsó Visító-ág és a
Laca-bújás 10 m után egy ablakkal összenyílik, (az ablak felett jön le a Kuszma-bontás
kürt je) majd 4 m-rel lejjebb végleg egyesülnek. Ezen a helyen lehet felmászni a Nónémkürt be, ami cseppköves. Egyben felfelé tartó, ezért kevésbé izgalmas agyaggal eltöm dött
járat kiindulási pontja. Visszatérve a Laca-bújás és a Visító-ág egyesülésének pontjához az
utunkat a Dugóhúzó spirális, keskeny cs szer járatában folytathatjuk további 6-7 m-en
keresztül. Ekkor közel 40 m mélyen vagyunk.
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TÉRKÉP- ÉS FOTÓDOKUMENTÁCIÓ
László-bányamester-barlangja

65

Bejárat a szállítópályával

Színl k a Zsófi-ágban

66

Kopasz-réti-barlang

67

Els ácsolat

Második ácsolat

68

Betonozás el tt a harmadik ácsolat

Árvíz a barlangban

69

Kálmán-lápaf i-barlang
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Romos cseppk képz dmények

Térképezés

71

A barlang bejárata a kitárás után

Az ácsolt depónia

72

Medvetükrös-barlang

73

Pódium a szállítópálya végénél

Létracsúszdás szállítás
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Wartburg ajtós védelem a cseppk képz dményeknek

Mennyezeti csatorna

75

Farkasfogas képz dmény a Galériában

Borsóköves járat-részlet

76

Pesk -katlani-barlang
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Bejárat

Térképezés

78

Áramlási kagylók a Visító-aknában

A Kódorgó-terem feltárása
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EGYÉB TEVÉKENYSÉG
Szervezeti változás: közhasznú egyesületté alakultunk. A f városi bíróság jóváhagyta és
bejegyezte alapszabály módosító kérelmünket. Ez lehet vé teszi 2007 évét l, hogy az SZJA
1%-át igényelhessük, melyhez az állam ugyan akkora összeggel járul hozzá, mint amekkora
összeg így összejön.
Fotó kiállítás:

Benkovics Barnabás barlangi fotóiból 32 db-ot mutattunk be a
Klubhelységünkben, erdélyi barlangtúrák gyönyör felvételeib l.


Létesítmény fenntartás:

– kutatóbázisunkon lélegz vakolatra cseréltük a bejárati
homlokzat bels oldalán lév elhasználódott, salétromos
vakolatot. Az anyagköltség 40.000.- Ft volt.
– a klubhelység büféjét felújítottuk, kifestettük

Publikációt tettünk közzé a Mount Everes újságban:
– Medvetükrös-barlang feltárásáról
– Albániai barlangkutató expedícióról
– Ausztriai Hirlatzhöhle barlangtúráról
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El adás: Egy feltárás alatt lév barlang „kitárása”




Lengyel János, MKBT Szakmai napok 2004
A kutató bázisunk környékén számos üreget megkutattuk, attól függetlenül, hogy tudnánk
melyik hidrológiai rendszerhez tartozik. Az egyik ilyen üreg a Kálmán-hegy oldalában, a
Kálmán-lápaf i-barlang, mely egy foszilis víznyel . A barlang a vízgy jt területét a
völgyfejl dés során veszthette el, nincs aktív vízfolyás benne. A felszíni csapadék ma már
szinte kizárólag beszivárgással jut be a kihantolódott karsztba Bükk-fennsík ezen részén.


Az üreget egy kisebb, pár m magas sziklafal tövében találtuk, melyet a hegylábi törmelék
szinte teljesen eltüntetett. Az arasznyi magas légrésbe kb. 5 m-es feny rudat tudtunk bedugni.
Ekkor még vízszintesen húzódó üreget sejtettünk mögötte, amir l csak a megbontásakor
derült ki, hogy nagy meredekséggel lefele tart. A bontási szelvényt a bejárat fel l kb.12 m2
felület trapéz alakú ácsolattal biztosítottuk. Az anyagmozgatást és a gyors közlekedést létra
csúszdával oldottuk meg.


A bejárat szintje alatt 12 m-rel kb. 50 m3 kitöltés eltávolítása után megnyílt a barlang leveg s
járatokkal a ma ismert 42 m mélységig. Öt évvel az ideiglenes bejárati ácsolat elkészülte után
a korhadás miatt a véglegesítésr l kellett gondolkodnunk. Két megoldás között választhattunk:
Az egyik hagyományos megoldás lehetett volna, ha az ideiglenes biztosítás elé vasbeton falat,
vagy helyben gy jtött k b l támfalat építünk. A másik, ha a bejárat el l az összes hegylábi
törmeléket és kihordott kitöltést elvisszük, hogy az ácsolatot utána elbonthassuk. Ebben az
esetben az utóbbi mellett döntöttünk a következ k miatt:


A földmunkát megkönnyít és meggyorsító földmunkagép bérlésére volt lehet ség a közeli
Bélapátfalva településr l.
A gép bérleti díja kisebb volt, mint a betonba rakott k falhoz szükséges anyag és ahhoz
kapcsolódó szállítás költsége.
A gépi munka után a sziklafelület kézi munkával való letisztítását szembe állítva a másik
megoldás él munka igényével is az el bbi megoldás a kedvez bb.
A legf bb szempont esztétikai: egy inaktív víznyel még szárazon is megragadó látványa lett
az összes törmelék elhordásának az eredménye.
A BNP munkatársának jóváhagyását is megkaptuk azzal a feltétellel, hogy a munkagép
nyomait szó szerint elgereblyézzük, eltüntetjük.
Találóan fogalmazta meg több klubtársam, hogy ezzel a megoldással „kitártuk” a barlangot.

81

Oktatás, tanulmányok

1. Kutatásvezet i tanfolyam
Csoportunkból az MKBT által szervezett 2004-es tanfolyamot Kószó Sándor
eredményesen végezte el, így kutatásvezet ink száma négy f re emelkedett.
2. Technikai II-es tanfolyam
Egyesületünk tagjainak házi rendezés tanfolyamot szerveztünk 2004-ben. A
résztvev k száma 9 f , ebb l az MKBT által szervezett központi vizsgát 3 f
teljesítette sikeresen: Baa Júlianna, Fenyvesi Anikó, Lukács László. Pótvizsgára utalva
3 f került: Szentiványi Bence, Tölgyesi János, Szlatki Garbiella


3. Alapfokú tanfolyam
A 2003-as évben elkezdtünk egy alapfokú tanfolyamot, melynek vizsgáját 2004-ben
tartottuk meg. Vizsgáztatók: Kunisch Péter, Szilágyi Nóra. Eredményes vizsgát tettek:
Egedy Nóra, Fenyvesi Anikó, Szécsényi Nagy Gerg , Katona Ágnes, Baa Julianna,
Bereczki Zoltán, Bodnár Péter, Kereskényi Erika, Somosk i Dávid, Tokaji Mária,
Vukovics Péter
4. Feltárástechnikai bemutató
Az MKBT tájékoztatóban megjelent felhívásunkra kett f jelentkezett a Papp Ferenc
csoportból, melyet a Kopasz-réti-barlangban 2x8 óra keretében tartottunk meg.
5. Technikai bemutató
Kószó Sándor Hódmez vásárhelyen, kötéltechnikai bemutatót tartott egykori általános
iskolájának majális rendezvényén.
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Külföldi túrák
1. Ausztria, Lamprechthöfenloch
2005 februárjában a világ második legmélyebb barlangját látogattuk meg. Tizenhárom
órás túra keretében a Fekete-dómig jutottunk. Ezután felszíni túraként meglátogattuk a
Seisen-Bergklam szúrdokát, majd a Krimmlei vízesésben gyönyörködtünk.
2. Szlovákia, Alacsony-Tátra gerinctúra
3. Albánia, Mali me Gropa
4. Románia, Berkai-sárvulkán, Vargyas-szoros barlangjai és Gyergyóteker patakiSúgólik
A túrákról, valamint más tevékenységeinkr l fényképek, leírások megtalálhatóak az Egyesület
honlapján:
http://www.myotis-barlang.hu
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Publikációk
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