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Ajándék-barlang 4840-83
Az ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület 2009-es évben mintegy 150 méter
új részt fedezett fel az Ajándék-barlangban. Az évek óta bontott mélyponti táróból sikerült
oldalra kitörni és egy 20 méter hosszú hasadékba bejutni. Ennek végében hatalmas omlás
zárta el az utat. Az omladék nagyrészt borsókő, kalcitlemez és kristály tömbökből állt. Itt 5
ponton is megpróbáltunk tovább jutni, míg végül az utolsó sikerrel járt. Egy nagyméretű
szépen oldott hasadékba jutottunk. A 15m hosszú nagyjából ugyanannyi magas és 5 méter
széles járat falait több ponton borsókövek borítják. A hasadék felső részén legalább 40
denevér függött. Következő alkalommal ebből a hasadékból oldalra egy párhuzamos kisebb
hasadékba jutottunk, ahol szép kalcitkristályok találhatók. A barlang hossza ezzel a
felfedezéssel elérte az 500 métert, míg mélysége 58 méter lett. A Vacska-barlangban történt
jelentős továbbjutások miatt az év második felében már nem tudtunk a barlanggal foglalkozni.
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Bivak-barlang 4840-91
A barlang feltáró kutatását időhiány miatt ez évben sem tudtuk megkezdeni.
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Disznós-árki-barlang 4900-33
A barlang kutatására a tárgyévben egyetlen, de nagyszabású akciót terveztük. A
Vulkánszpeleológiai Kollektívával közösen tervezett nyári tábor alkalmával terveztük a
barlang egyhetes intenzív kutatását, a további esetleges járható omladéklabirintus feltárását.
A Kollektíva által kiadott meghívóból tudtuk meg, hogy a táboruk itt tartandó szakasza
mindössze három napos lesz, melynek keretében a Visegrádi-hegységtől a Börzsönyön át a
szlovákiai Helembai-rögig terjedő területet kívánják átvizsgálni.
Az ünnepélyes első napon mi az alsó, már 2m hosszú, rendkívül erősen huzatoló 4. sz.
objektumban tevékenykedtünk, azt 2 méterrel hosszabbra ástuk, és közben a megbeszélt késő
délutáni időpont előtt 3 órával megérkezett a Kollektíva Esztrehás István és egy társa
személyében a Pilisszentkereszti lakásomra, ahol a szállásadómmal (Jani bácsival) való mély,
tudományos eszmecserét követően feljöttek a barlanghoz. Mi azonban a felszereléseink
magunkhoz vétele végett lejöttünk Szentkeresztre, ahol összepakolás után a VW Transporter
gépjárművünk meghibásodása miatt (üzemanyagrendszer-dugulás) nem tudtunk visszamenni
a barlanghoz. Esztrehás Pista bácsi így végül lejött értünk, és a piros BMW-jével sikeresen
eljutottunk a barlanghoz. Ide később további két, fiatal kutató (egy pár) érkezett a Kollektíva
részéről.
A dicsőséges második napon megtekintettük magát a Disznós-árki barlangot, ahová egyedül a
Kollektíva legidősebb tagja, Pista bácsi jött velünk, egészen az 5. poligonpontig. A fiatalok
később, miután felkeltek (délben), kettesben mentek le megnézni a barlangot, és szintén az 5.
poligonpontig jutottak, miközben mi és a két öreg - nélkülük - dolgoztunk a 4. sz. objektum
ferdén lefelé való bontásán. Itt egy szálkőnek is beillő agglomerátumtömb alatt haladtunk a

róla levált törmeléket kibontva, viharos erejű huzatot követve. Hamarosan elértük a táróval a
4 méteres mélységet, 6 méteres hosszúságot, és statikai problémákba illetve járhatatlanul
szűk, és megfelelő technika hiányában nem bontható résbe ütköztünk.
Ilyetén csalódásunkat követően körbesétáltunk a környéken és megtekintettük a további
tucatnyi objektumot, amelyek a definíció hibájából akár barlangnak is minősülhetnek, de a
Kollektíva érdeklődését nem keltették fel.
Végső elkeseredésünkben elkezdtük, pontosabban én egyedül elkezdtem a még érintetlen 5.sz,
szintén alsó bejáratként huzatoló objektum bontását, ahol hamarosan egy 2m hosszú rókaluk
tárult fel, amelyet tovább nem tudtam egyedül bontani, így megszavaztuk a hazamenetelt.
Slíz György
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Indikációs-barlang 4840-68
A barlang felső zónájában sikerült megtalálni a fő huzatirányt. Sajnálatos módon ott
egy hatalmas kalcitlemezekből és agyagból álló omladék zárja el a járatot. Több napos
bontással megpróbáltunk átjutni az omladékon, ami azonban egyelőre nem vezetett
eredményre. Augusztusban sikeres gáznyomjelzéses vizsgálattal viszont sikerült kimutatni a
kapcsolatot az Ajándék-barlanggal. Így bizonyíthatóan ez a barlang is a Csévi-szirtibarlangrendszer részét képezi. A jövő év feladata lesz ennek a kapcsolatnak a felderítése és az
összeköttetés megteremtése.
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Kürtős-barlang 4840-61
A barlang kutatását a 2009-es évben a Vacska-barlangi sikeres feltárások miatt nem
tudtuk folytatni.
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Leány-Legény-Ariadne-barlangrendszer 4840-1
2009-es évben a Vacska-barlanggal való összekötést próbáltuk megvalósítani.
Azonban több napi bontással sem sikerült elérni a célt, pedig a két rendszer egymáshoz
legközelebb lévő járatai 8-10 méter közelségben vannak. Augusztusban sikeres
gáznyomjelzéses vizsgálatot hajtottunk végre, aminek eredményeképpen bebizonyosodott,
hogy a rendszer összefügg az Ajándék-barlanggal. Az év második felében sikerült is
megtalálnunk a fő huzatirányt. Ott egy szűk szálkőhasadék állta utunkat, aminek bontása a
2010-es év egyik fő feladata lesz.
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Ősi-barlang 4840-78
2009-es évben befejeztük a barlang poligonját, aminek eredményeképpen a barlang
pontos hossza 112,5 m mélysége -26,8 m lett. Könnyű bontási pontot a barlang alapos
átvizsgálása során sem találtunk. Mivel más kutatott barlangjainkban jóval biztatóbb kutatási
helyek vannak egyelőre nem foglalkozunk a barlang feltáró kutatásával. A 2010-es évben a
barlang videó dokumentációjának elkészítését tervezzük.
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Start-lik 4840-228
Az indikációból, amely a kitartó bontásnak köszönhetően már barlang méretűvé nőtte
ki magát, továbbra is határozottan áramlik ki a 8 fokos levegő telente. A levegő egy
függőleges,

enyhén

meanderező,

5-20cm

között

váltakozó szélességű,

járhatatlan

szálkőhasadékból érkezik. A barlang jelenleg egy 45 fokban lejtő, 6 méter hosszú táró
formájában járható, a végén a hasadékban minimum két métert le lehet látni, de előre is
ugyanannyit.
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Szent Özséb-barlang 4840-208

A barlang további feltáró kutatására egyetlen helyen, a Mélypontúli-veszedelem végén
található 42-es-teremben tettünk komolyabb erőfeszítéseket. Itt a láthatólag felfelé
továbbvezető járatot eltömő beleomlott fagyaprózódási törmelék eltávolításával, illetve
átrendezésével, és a hézagokban létesítendő, kötőanyag nélküli falak rakásával sikerült
összesen kb. 5-6 méterrel feljebb jutni, de szabad járatot nem találtunk, az omladékos kürtő
további bontása pedig aránytalanul nehéznek és veszélyesnek tűnt az elérhető eredményhez
képest, más barlangok végpontjaival összehasonlítva.
A barlang állagmegóvása és járhatóvá tétele szempontjából a Pentenáriumi-szakasz
többszörösen problémás bejáratát véglegesen megoldottuk. A biztosító falat végigraktuk, a
lejáró felett lógó omladék magától leszakadt, és megállapítottuk, hogy felfelé tovább
harapódzni nem tud, és a lejárati szűkületet képező, egyben veszélyes nagy követ
kimozdítottuk, eltávolítottuk, így kényelmesen járhatóvá is vált, valamint a még lent maradt
egykori ácsolatfákat kihoztuk a barlangból, és a bejárat környékén is rendet raktunk. A 42-es
terem bejáratában lévő veszélyes omladékszűkületet szintén megoldottuk, a kövek
átrendezésével az omladék-bújócska helyett egy stabil, rakott falú kráter keletkezett.

A barlangban 2009-ben összesen 6 alkalommal jártunk.
2009. február 21.
Combközépig érő hóban tapostunk utat a bejáratig.
A barlangban Kocsis Ákos vezetésével és kimondott kérésemre a Pentenáriumi-szakasz
fotózás címén 3 db használhatatlan fotó készült, közben kimozdítottuk és beejtettük azt a
mázsánál nagyobb követ, amely a Pentenáriumi-szakasz lejáratában a szűkületet képezte.
2009. február 22.
A múltkor beejtett követ, amely így a következő átjáróban képezett szűkületet, kiemeltük, és a
köztes kis teremben félreraktuk. Ezután a 42-es végpontjára mentünk, és kipróbáltuk a kínai
kézi csörlőt a kövek drótkötéllel való letépésére. Hamar tönkrement, így a drótkötelet
lényegesen hatékonyabb módszerrel, falba akasztott pajszerrel egykarú emelőt képezve
húztuk. El is szakítottuk. Közben a terem bejáratát kényelmes és biztonságos formába
átrendeztük.
2009. február 28.
Mimlits Gábor (túravezető) és barátai érkeztek a barlangot megnézni, így segítettek nekünk
cipekedni, többek között egy mázsás vasgerendát gyalog a nagy hóban felvinni, hogy a 42-esteremben az omladék stabilizálása végett beékeljük. A vendégek a barlangban a túravezetőjük
utasítására a biztosítókötélen poigniée alkalmazásával másztak le, majd a Nosztalgia-teremből
visszafordultak, nem mertek a Mélypontra lemenni. Közben mi a Pentenáriumi-szakasz
bejáratában befejeztük az utolsó simításait a fal felső szakaszának, (így már biztosan
megmarad az utókornak), valamint ki is mélyítettük négykézlábassá a kuszodát.
2009. február 29.
A 42-es-teremben próbáltunk az omladékkal kezdeni valamit, de semmi eredményt nem
értünk el. Kifelé kihoztuk a feleslegessé vált ácsoló fákat.

2009.
Ezt a leszállást nem találtam meg a kutatási naplóban.
A 42-es-teremben készültünk folytatni a felfelé való bontást, és a végpontot magától
beomolva találtuk, majd kisebb takarítás után sikerült felmászni további két métert, ahol
újabb, lemozdítás szempontjából az életben maradással összeegyeztethetetlen omladékba
ütköztünk.

2009. augusztus 1
Rendet raktunk a bejáratnál, elszállítottuk a még 2005-ben készült, az erdészet által kifogásolt
kis fatetőt, és megjavítottuk a létra kiszakadt távtartóit.
2009. október 2.
Én ezen a napon a tegnap egy belecsapódó ágtól megsérült szemem miatt a felszínen
maradtam, és a hideg vizes kendőt nézegettem hanyatt fekve. Mátra Zsolt tagunk
németországi barlangi mentő ismerőseinek mutattuk meg a barlangot, akik egyúttal profi
képeket is készítettek, azonban pont a Pentenáriumi-szakaszról, ahonnét értelmes fotó nincs,
kifejezett utasításom ellenére nem készítettek képet.
A kutatások állása, a barlang vázlatos térképe, és az aktuális események képekkel és
beszámolókkal jól követhetőek az új honlapunkon, melynek címe:
www.pilisibarlangkutatás.hu
Slíz György
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Vacska-Rejtekút-barlangrendszer 4840-81
ÖSSZEFOGLALÁS
2009-ben a Vacska-Rejtekút-barlangrendszerben több mint 3700 méter új járatot tártunk fel,
valamint a barlang vertikális kiterjedését is 100 méterrel megnöveltük. Ezzel a Pilis-hegység
legnagyobb barlangjának a hossza év végére meghaladta a 6 kilométert vertikális kiterjedése
pedig a 203 métert (-136 m, +67 m). Így az ország harmadik legmélyebb és hatodik
leghosszabb barlangjává lépett elő. A hossza mellett képződménygazdagsága is egyedülálló a
Pilis-hegységben, valamint itt találhatóak a Dunántúl legnagyobb barlangtermei és
cseppkőoszlopai.
Egyre mélyebbre
Január 11. A szűk szálkő hasadékból áramlott felfelé a huzat, a ledobott kövek
hosszan pattogtak az ismeretlenben, visszhangjuk messzire halt el. Egy barlangkutatónak
ennél nagyobb bíztatás nem is kell, nem törődtünk a sárral, fáradtsággal kitartóan bontottunk
egyre mélyebbre. 12-en voltunk, de szükség is volt mindenkire, hiszen a járatvégen semmi
törmelék nem fért el, mindent fel kellett adogatni egy távolabbi tágasabb helyre. A hasadék
végében egy sötétlő nyílás, mögötte tágas tér visszhangzott. Mindenki egyre izgatottabb lett,
éreztük már közel az átlyukadás pillanata. 2-kor aztán végleg megadta magát a szűkület, amit
bentről aztán még jobban kitágítottuk, hogy mindenki átférjen, majd kerestük a folytatást. A
szépen oldott falú tágabb hasadék alján egy akna vezetett a mélybe. Innen már kötéllel lehetett
csak tovább jutni. 15 méterrel lejjebb agyagos párkányon egy elágazáshoz értünk. Mivel az
akna lefelé kitágult, arra mentünk tovább. 10 méterrel lejjebb a tágas járatot egy kőnyelv
osztotta ketté, mint valami nagy szemüreg. El is neveztük Vacskaszem-nek. Innen újabb ferde
akna vezetett 20 méterrel mélyebbre, ahol az agyagban csupán egy kis légrés ment tovább.
133 m mélyen voltunk a bejárattól és több mint 150 m új részt találtunk. 162 méteres
vertikális kiterjedésével ez lett az ország 6. legmélyebb barlangja.
A mélyponti siker után a barlang térképezésével foglalkoztunk, miközben a már
megszokott módon azért voltak kisebb-nagyobb felfedezések is. Aztán a cudar téli időben
kicsit pihentetve a Vacska-barlangot folytattuk a kényelmesebben megközelíthető Ajándékbarlang kutatását. Néhány napos bontással itt is 150 méter új részt fedeztünk fel, amivel a
barlang hossza mára elérte az 500 métert.

Mérföldkő a kutatásban
Március 8. Az Ajándék-barlang pihentető bontása után megújult lelkesedéssel
folytattuk a Vacska-barlang kutatását. A Végtelen-hasadék legtávolabbi pontján a feltételezett
fő huzatirányt, valamint a denevérkijelöléseket követve egy már tavaly megkezdett bontást
folytattunk. Minket is meglepett, hogy alig néhány óra munka után lyuk nyílt a törmelékben
és hamarosan már egy kisebb hasadékban bontottuk tovább a nagyobb omladéktömbök
alkotta eltömődést, amin rövid idő alatt sikerült átjutni, majd onnantól már szabad volt az út.
Először egy 5 méteres hasadékba másztunk le, aminek a végéből egy ablakon át hatalmas
terembe láttunk be. A meredek cseppköves falon szerencsére le tudtunk mászni s csak
ámultunk a méreteken. 15 méter széles, ugyanannyi magas s mint utólag kiderült 50 m hosszú
csarnokba érkeztünk, aminek a Mérföldkőháti-terem nevet adtuk. Egy szép cseppkőcsoport
mellett megettük a bejutás csokikat, majd nagy kőtömbökön keresztül felmásztunk a terem
felső végébe, ahonnan egy folyosó vezetett tovább. Ennek oldalát több helyen nagy
kőtömbökből álló omladék zárta le, amelyek közé be tudtunk mászni, de alaposabban ezt a
részt nem derítettük fel. A járat végén egy hasadékba lehetett felmászni, ami szabadon
folytatódott tovább felfelé, de mivel itt kötél nélkül nem mindenki tudott volna feljutni, így a
további felfedezéseket itt is a következő alkalomra hagytuk. Visszafelé a Mérföldkőhátiterem elején a kőtömbök között lefelé egy tág mélybe vezető hasadékot találtunk. Kitett
mászással egy nagy terembe jutottunk le, amit Parakőháti-terem-nek kereszteltünk el. Ennek
alján egy tág hasadék kezdetétől fordultunk vissza. Késő volt már, s úgy gondoltuk
legközelebbre is hagyunk felfedezni valót…
Március 15. A Mérföldkőháti-terem felfedezése után úgy hittük, azt már nem fogjuk
egyhamar felülmúlni. Aztán mégis csak sikerült. Mivel egy hétköznapi térképezős akció során
kiderült, hogy ahová a múltkori túrán felmásztunk, már az eddigi legmagasabb pontunk felett
van, ezért a napot annak a felderítésével kezdtük. Néhány kisebb felmászással egy impozáns
cseppköves hasadékba értünk, ami oldalra szépen folytatódott, de nem foglalkoztunk vele,
hiszen felfelé széles ferde kürtő vezetett egyre tágulva. Oldalában 3-4 méteres
cseppkőgyertyák álltak, majd 10 méterrel feljebb hatalmas terembe értünk. A Fennkőhátiterem-nek elkeresztelt csarnok mintegy 60 m hosszú, 20 m széles és legalább annyi magas.
Lenyűgöző méretek a Pilisben. Próbáltuk felderíteni merre lehetne tovább menni, de ilyen
méreteknél ez sem volt egyszerű. Felmásztunk egy hasadékban, ami a terem tetejénél is
magasabbra vezetett. Úgy becsültük csaknem 200 méterre nőtt ezzel a rendszer vertikális
kiterjedése. A terem egyik végében szépen oldott hasadék vezetett lefelé, 20 méter kitett
mászás után egy terembe értünk. Gyönyörű cseppkövek borították a falakat, míg a nagy
omladéktömbök között lefelé egy tág aknát találtunk. Innen kénytelenek voltunk
visszafordulni. A felmászásnál elvétettük az utat és egy omladékos folyosóban visszasétáltunk
a Mérföldkőháti-terem tetejéhez, ahol le is tudtunk mászni, így sikerült itt egy kört megtenni.
Közben kiderült, hogy a Fennkőháti-terem-ből a Mérföldkőháti-terem legtetejébe is sikerült
eljutni, ott azonban nem lehetett lemászni, valamint a terem aljában is találtunk egy aknát,
aminek tetejéből szintén vissza kellett fordulni. Megnéztük még a nap elején elhagyott
Cseppköves-hasadékot, amit nevéhez méltóan gazdagon díszítenek cseppkövek és mind
felfelé, mind lefelé tovább folytatódott. Lefelé itt is akna állta utunkat. A nap végén még
nagyjából bejártunk egy 100 méteres oldalágat, valamint néhányan megnéztük a Parakőhátiterem alsó részét is, ahol múltkor egy tág hasadékból fordultunk vissza. Nem sokkal lejjebb a
teremmé szélesedő járat véget ért, viszont feljebb itt is egy aknára bukkantunk, amit kötél
híján szintén ott kellett hagynunk. Legalább 400 méter járatot jártunk be és 4 akna tetejétől
fordultunk vissza, valamint rengeteg felderítetlen oldalágat nem néztünk meg mert szinte csak
az állva járható részekbe mentünk be.
Március 22. A Fennkőháti-terem-ből két csapatban kezdtük meg a köteles részek
felderítését. Kimásztuk a terem végéből induló nagy hasadék felső szintjét, de ott komolyabb
járatot nem sikerült találni. Lefelé viszont a kőtömbök alól induló akna 20 méterrel
mélyebben impozáns terembe vezetett. El is neveztük Mélykőháti-terem-nek. Ennek egyik
végéből egy omladéklabirintus indult, amiben össze-vissza kavarogva végül feljutottunk a

Fennkőháti-terem alatt húzódó Középszint-nek elnevezett folyosóba. Ide a Mérföldkőhátiterem-ből kötél nélkül is el lehet jutni, így találtunk egy könnyebb rövidítő útvonalat. A
Labirintus-ra jellemző, hogy visszafelé ahányan voltunk, annyiféle útvonalon értünk vissza a
Mélykőháti-terembe. A terem túloldali végén még leereszkedtünk egy rendkívül agyagosvizes aknán egy terembe, ahonnan azonban nem vezetett tovább járat. Mivel nagyjából véget
ért ez a rész, indultunk visszafelé. Letisztáztuk még a Cseppköves-hasadék aljában nyíló
aknát, ahol szintén egy nagyobb körjáratot találtunk. A nap végén pedig a Parakőháti-teremben lévő aknába is leereszkedtünk, ami alatt csak egy szépen oldott terem volt. Ezzel a csábító
ismeretlen aknák elfogytak, de még a következő alkalmakra is maradt bejárni való. A rendszer
hossza meghaladta a 3,5 kilométert. 3 nap alatt több mint 1 kilométer járatot fedeztünk fel,
ami nem csak a Pilisben, de még országos viszonylatban vagy külföldön is egész szép
eredmény.
A Mérföldkőháti-terembe való belyukadás után több mint egy hónapig nem telt el úgy
túra, hogy nem lett volna kisebb-nagyobb felfedezés. Nagyobb áttörést ugyan nem sikerült
elérni, de a folyamatos feltárásokkal és bejárásokkal így is szépen növekedett a rendszer
hossza. Ráadásul a bontásoknál jóval több időt fordítottunk a térképezésre, szűkület
tágításokra és a fő útvonal kényelmesebbé, biztonságosabbá tételére.
A Mélykőháti-terem felfedezésekor találtunk egy huzatoló szálkőhasadékot, amely
mint a poligonozás után kiderült, 15 méterre megközelítette a Legény-barlang járatait s
ráadásul abba az irányba tartott. Akkor úgy gondoltuk, napokon belül megvalósul a két
barlangrendszer közötti összeköttetés, így nagy lelkesedéssel álltunk neki a bontásnak. Eleinte
gyorsan haladtunk és néhány nap alatt már 10 méterre csökkent a távolság. Ott azonban a
hasadék ketté ágazott. A fenti részen járhatatlan szálkő lyukból jött a huzat, míg lefelé teljesen
megszűnt a légrés és az agyagos kitöltés is bekeményedett. A következő akciót már úgy
szerveztük, hogy a túloldalon a Legény-barlangban is legyen egy bontócsapat. A bontás
kezdetén ott is bíztató volt a helyzet és néhány óra alatt sikerült is 4 métert előre haladni, de
sajnos nem teljesen a Vacska-barlang irányába és huzat sem volt. Rádiózni is csak egy ponton
sikerült. A vízszintes távolságot sikerült csökkenteni, ugyanakkor még mindig 8 méterrel
mélyebben voltunk a Legény-barlangban. Mivel a további bontás túl nagy munka lett volna
úgy határoztunk, egyelőre feladjuk az összekötést és inkább a további feltárásokkal
foglalkozunk.
Folytatódtak tehát a könnyű bontások és a látványos felfedezések. Augusztus közepére
a barlangrendszer hossza már meghaladta az 5 kilométert. A térképezéssel egyre inkább
elmaradtunk, de még a járatok alapos bejárása is sokáig húzódott. Így még augusztusban is
találtunk egy 200 méteres szabadon bejárható oldalágat. Legnagyobb eredménynek ennek
ellenére azt tekintettük, hogy rábukkantuk a Mérföldkőháti-terem-be való átlyukadás után
hiába keresett fő huzatra. Sajnos itt szűk szálkő hasadék állta utunkat, amin az év végéig sem
sikerült átjutni.
Augusztus 16-án videó dokumentációs céllal ismét a barlang legmélyebb pontjára
ereszkedtünk le. A nyár folyamán a végponti agyagdugulást átásva itt egy szifont találtunk. A
szűk kis járat alját kitöltő víz komoly akadályt jelentett. Nyakig a vízbe merülve úgy tűnt az
alja agyagdugulásban végződik. A videózás végén azonban a víz alá merülés meglepő
eredményt hozott. A szifon alig két méter hosszúnak bizonyult, igaz a víz alatt egy szűkületet
is tartalmazott. A sikeres átjutás után sajnos csak 5-6 métert lehetett tovább menni. Ott egy
becseppkövesedett szűkület állta el az utat, mely mögött nagyobb tér sötétlett. Ennek
leküzdése a rendkívül nehéz megközelíthetőség miatt egyelőre még várat magára.
Az augusztusi meleg időjárást kihasználva gázt (kén-hexafluorid) engedtünk be a
felső bejáratként huzatoló Ajándék-barlangba, majd hét -alsó bejáratként huzatoló- barlangból
vettük a mintákat. Az volt a cél, hogy megtudjuk tényleg összefüggnek-e a Csévi-szirtek
nagyobb barlangjai. A teljes kiértékelés még nem történt meg, de a gázt sikerült
kimutatni minden nagyobb barlangunkban. Ezzel bebizonyosodott, hogy az Ajándék-, az

Indikációs-, A Leány-Legény-Ariadne- és a Vacska-Rejtekút-barlang egyazon nagy rendszer
része. Nincs is más hátra mint feltárni az ismeretlen összekötő járatokat…
Év végéig komolyabb áttörést már nem sikerült elérni, de a kisebb feltárásokkal a rendszer
hossza így is meghaladta a 6050 métert, míg vertikális kiterjedése a 203 métert. (-136 m, +67
m). Ezzel a Pilis-hegységben található az ország harmadik legmélyebb és hatodik leghosszabb
barlangja
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