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A barlang jellemző adatai: 

    Kataszteri száma: 5372-132 

    Kutatási engedély birtokosa 2009-2011 között: Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület 

    Bejáratok helye, jellege: 
        A Lillafüredi busz végállomástól indulva, Vesszős-völgyön haladva az első dózer 

útkereszteződésnél balkézre fordulva (Déli irányba) vízmosás mentén haladva elérkezünk a 

Vesszős-hegy nyergébe. Nyeregből (Nyugati irányba) folytatva utunkat a vad csapásokon a 

202-es erdészeti taghatárig, a barlang a Szinva-völgy nyugati oldalában nyílik a Szinva-forrás 

feletti kőfolyásban 5XX mBf magasságban. A mufloncsapásokat lefelé követve előbb utóbb 

észrevesszük a bejárat előtt teraszokban felhalmozott kitöltést.  

Szikla ki búvásban található a barlang 1.5m x 2m szádája. A száj előtt lépcsőzetes, rakott 

kőfallal támogatott törmelék depó található. 

 

    Felfedezés, feltárás: 
    2005-ben kataszterezési munka közben Sűrű Péter találta a barlang indikációt. 2008-as 

nyári tábor alatt próbabontást végeztünk mely alkalmával az előtér humuszus kitöltését kb. fél 

méter mélyen, kibontottuk, láthatóvá vált két járat teteje. Az év végéig 10-15 alkalommal 

folytattunk bontást. Két karszt csőjárat lett fel tárva. Szilvamag keresztmetszetűek. A bal 

oldali csőjárat 3-4 méter után egy örvényüstbe torkollik. A járat végén 30cm átmérőjűcsőbe 

szűkül. Az üst bal oldalából nyílik 1,5 m hosszú járat, ami járhatatlanná szűkül. A jobb oldali 

cső 5-6 méter hosszan lett ki bontva, 2-3 méteres enyhe fel mászás következik. A karszt 

csövek humuszos földdel, különböző állatok fészek és alom maradványaival, csontokkal és 

gallyakkal volt kitöltve. Kitöltöttség 80%-os volt. 2009 tavaszától a jobb oldali karsztcsőben 

bontottunk tovább a felmászás tetejéről agyag és kőtörmelék eltávolításával haladtunk előre. 

A felmászás tetejétől 1, 5-2m után egy szűk, nem járható hasadék található. A kitöltés 30-

60cm magas agyagba ágyazódott kisebb-nagyobb kőtörmelék. A teteje mountmilches, 

cseppkő kérges breccsázódott agyag. A hasadéktól jobbra folytatódik a főjárat, egy többszörös 

örvényüstbe, fut. A kitöltés jól látható szelvényes rétegződésekre tagolódik, amiből látható a 

forrás többszöri aktivitása. A rétegekből ásvány mintát vettünk, dokumentáltunk ill. foto 

dokumentációt készítettünk. Sajnos vizsgáló személy hiányában, jelenleg nem történt meg az 

üledék vizsgálata. Kisebb fel mászás után hasadék terembe jutunk. Mely alján szűk hasadék 

látható kb. 2m mély, jelenleg a hasadék tágítását, folytatjuk kézi véséssel. A hasadékból 

hűvösebb légáramlat érezhető. Ki töltése laza szerkezetű humuszos fekete föld, amely a 

felszín felé törő járat vagy hasadékra utal. A terem oldalfalain kisebb hasadékok, ablakok 

láthatóak. A terem falain nagy felületű mountmilches mészkiválások borítják régebbi cseppkő 

lefolyás, cseppkőléc ill.a terem végében egy darab agyagra nőtt cseppkő és egy darab farkas 

fogas képződmény található. Terem végében talált kő halom ki bontása után egy újabb szifont 

találtunk, amelynek iránya a fő járat irányával megegyezik. Teljesen feltöltődött agyaggal. A 

jelenlegi az egyik bontási végpont található itt. 



A előtér mélyítése során újabb két karszt csövet találtunk, ebből is csak egy járható ember 

számára jelenleg 1-1,5 méter van ki bontva belőle  kereszt metszete ovális,agyaggal teljesen 

fel van töltődve, lehetséges folytatás? 

    Hossz: 

    Fő jellegzetességek 

A kutatás célja, ill. az elérni kívánt eredmény 

Geodéziai mérés és térképezés 

Bontásos és feltáró kutatás 

Hagyományos és digitális rögzítésű fotó és videofilmek készítése 

 



Tábori jelentés 
TDK  2009. Pünkösdi tábor 

 
 
Idő: 2009.05.29. péntek este – 2009.06.01 hétfő délelőtt  
Hely: Létrási ház  
Résztvevők: 

Rancz Balázs és Zsadányi Éva  
Olasz József és Gyalog Éva 
Tatai József és Haász Mária (Olasz J. baráti társasága-vendégek)  
Varga Virgília és Dán (Olasz J. baráti társasága -vendégek) 
Sűrű Péter (Marcel Loubens BT)  
Galán Mihály 
Hegedüs Norbert 
Feri (Erdélyi származású alkalmi vendég)   

 
Cél:  
 

 
 

 
 
Az Egyetem barlangot 1973-1980 között bontotta a TDK Szakcsoport. Akkor 25 m mélységig 
jutottunk (lsd egykori felmérés), a szűk hasadék alján gyenge huzat volt. A hasadékba csak 
vékony ember fért be (akkor én az voltam), így a szűkületet az akkori kézi technikával 
esélytelen volt kitágítani. Az Erdészet a z aknát az állatok védelmére hivatkozva 1980 körül 
betemettette.  
 
A lyuk újrabontása 2008 Pünkösdkor kezdődött, Szifon kezdeményezésére. A TDK KHSZCS 
részére eddig két tábort szerveztünk e bontásra, mindkétszer  közösen a Marcel Loubens 
csoporttal.   2008 nyarára elkészült a 9 m mély keretácsolat, most a tábor előtt kb. 13 m-ben 
már javában szállkóben álltunk.  
 
 



Kalendárium:  
 
 

1. nap 2009.05.29. péntek este  
 

 Balázsék nyitottak és előkészítették a házat és tűzhelyet. Jól esett este begyújtani a 
házba is, 3 fok volt kint.  A hangulat is hasonló értékelést kapott,  10-es skálán 3-as. 
Kevesen voltunk és hideg volt. Megbeszéltük a másnapi munkát.  Szifonon és rajtam 
kívül nem volt jelentkező a másnapi bontásra, ezért Virgília (a. Ludmilla) önként (!) 
jelentkezett segíteni. 
 

2. nap 2009.05.30. szombat  
 

8 óra A csapatunk indulásra kész, mikor meglepetésre befutott Galán Misi (a. Moby 
Dick). Ő Mucsonyban (?) lakik és ősidők óta ismerjük egymást, csak azóta  eltelt 
néhány tíz év. Szifon felhívására érkezett. Akik biztos jelezték Szifonnak , hogy 
jönnek, azok elmaradtak, akik nem jelezték, azok megérkeztek. Így kb. 10 óra felé a 
bontásnál megjelent Hegedüs Norbert (a. Zenész) is.  
 
8 30 kor elindultunk most már Misi autójával, és kb. 9 kor oda értünk az Egyetem tebri 
bontáshoz. Közben megegyeztünk, hogy az első nagy terem neve a Professzorok terme 
lesz. (További névadásokat az egyetem metafóra körben elfogadunk  vagy 2 napi aktív 
bontás vagy 10 000 Ft közteher befizetése ellenében lehet ötleteket adni). A 
munkahelyen meglepetés volt Szifon előre elkészített kerekes kút elven működő 
csörlője, ami a későbbiekben csodálatosan működött, és nagyon megkönnyítette a 
munkát).  
 
9 órakor Szifon leszállt bontani, és gyakorlatilag csak ő bontott. Mikor kijött, úgy 13 
óra felé én ugyan lementem, de kb. 12-14 vödör után feladtam. Elég rossz volt a 
levegő és túl sok sört ittunk meg Misivel addig a felszínen.  
 
14 óra felé egy gyönyörű kalcit telér darab került elő az agyagos kitöltésből. Csak 
szerencsének és a női szemnek köszönhető, hogy nem került a bontási depóba.  
 

 
 

 
 

16 óra Megérkezett az ebéd,  nejem, Éva és Tatásék hozták zsirosdöfi formájában. Az 
ebéddel együtt sajnos  Zenész (a tűzoltó) távozott. A továbbiakban négyen még kb. 18 
óráig küzdöttünk. Kb. 1,3 m –t haladtunk lefelé teljes szelvényben.  



Kb. este 7-re értünk vissza. Balázs finom csülökpörkölttel és házi pálinkával várt. Az 
este hangulata emelkedett kb. 4-es (10-es skálán), lefekvés után  az ágyban való 
röhögés csúcsa veszélybe került. Mi tudjuk mért nevettünk.  Galán Misi és Zenész 
távozásával a másnapi munka is  veszélybe került.  
 
Sötétedés előtt váratlan vendégünk érkezett. Egy erdélyi származású, de évek óta 
Budapesten élő fiú jött Szilvásvárad felől furgonnal, kimondottan a barlangászokat 
kereste. Szeretett volna barlangba menni, ill. kereste a kapcsolatot barlangász  
csoporttal. Megtalálta. Másnap jött velünk bontani.  
 
 

3. nap 2009.05.31.vasárnap  
 
Szép éjszakánk volt. Végre esett.  Egész éjjel szakadt a rohadék. Reggel mindenki 
elbizonytalanodott, csak a reggeli volt biztos: tojás rántotta. Végül döntöttünk: A civil 
vendégeim kultúr szakmai programot szerveztek,  azaz a szakadó esőben lementek 
Lillára az Anna barlangot megnézni.  
 
10 óra A bontáshoz hárman indultunk el, Szifon, Feri az erdélyi srác és én. 
Megegyeztünk, hogy kb. 3-ig dolgozunk, és utána Szifon leviszi Ferit a Vizesbe. 
 
10 óra 30 Még mindig szakadt. Rögtönöztünk egy kis esőházat kb. 20 deszkából, majd 
sikerült tüzet rakni. Az eső alsógatyáig hatolt,  kezdtem magam túlélő túrán érezni.  
Néha csökkent az intenzítása, ilyenkor a tűz melege bizsergetett. Jól haladtunk. A 
székely humor előjött: Feri szerint a 4-es Metrót Szifonra kéne bízni, mert mostanra 
már a Boráros téren tartana, de a Dunát eddig biztos átfúrta volna. Ez a mondat arra 
utalt, hogy megállás nélkül jöttek a vödrök.  
 
15 óra Hihetetlen, Szifont ki kellett hívni, mert idő volt. Magától eszébe sem jutott. Jól 
haladtunk. A csörlőre tekert kötél éppen elfogyott. Kb. 15 m mélyen vagyunk.. 
Kútfúrást vállalunk! 
 
17 óra Vacsora még nincs, de Szifonék tényleg lementek a Vizesbe. Csak egy dolog 
aggaszt: én nem ismerem annyira, és nincs rajtam kívül még valaki akivel utánuk 
tudnék menni menteni. De fölösleges volt az aggodalom: hamar megjárták.   
 
18 óra A kaja elkészült, babgulyás csülök hússal. A só szükséges a szervezetnek. A 
mennyisége tudományosan vitatott.  
 
19 óra Megjöttek Szifonék, az eső szakad. Hangulat: hát ……máskor biztos  lesz jobb 
is.  
 
 

4. nap 2009.06.1.hétfő  
 

8 óra Hihetetlen: esik. Végre lesz sok gombánk augusztusban.  
 
10 óra Könnyes-nedves  búcsú, tábor-zárás. Hát azért  a feeling 30 év óta nem változott.  
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