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BESZÁMOLÓ A SÁTORKŐPUSZTAI-BARLANGBAN 2019-BEN VÉGZETT KUTATÁSI 
TEVÉKENYSÉGRŐL 

 

 

 

Az elmúlt év igen eredményes volt a barlangban végzett tevékenységet illetően. 
Nemcsak a feltáró kutatásban léptünk nagyot előre, de a tudományos kutatások is új lendületet 
vettek. 

 

Látogatónapjainknak köszönhetően növelni tudtuk tagságunkat (több vendég is komoly érdeklődést 
mutatott a barlangban végzett tevékenység iránt), ami a munkavégzés hatékonyságában is 
megmutatkozott. Népszerűek voltak hétköznapi kutatóalkalmaink (szerdai kutatódélutánok) is. 
 

 

Feltáró kutatások 2019-ben 

 

Bár feltáró kutatásként jellemezzük, a barlangban végzett ebbéli tevékenység nem 
kimondottan új járatok feltárására irányult, hanem sokkal inkább régi törmelékhalmok 
felszámolására, ilyesformán a barlang járatainak kitakarítására. 
Az más kérdés, hogy ezzel számos, számunkra korábban nem ismert járatrész, valamint 
korábban a ráhordott törmeléktől nem látható kristályos falrészlet vált láthatóvá, amelyekkel 
nemcsak a barlang bizonyos fülkéinek, járatainak méretét tudtuk megnövelni, de a 
képződmények feltárásával minden bizonnyal a barlang esztétikai értéke is növekedett. 
 

2019-ben a járattakarításokat több helyszínen végeztük. 
 

 

Benedek Endre-terem keleti zónája 

 

A terem észak-keleti elvégződésénél található egykori kutatási pont, az ún. Disznófürdő-ág 
bejárata előtti lejtős szakasz volt az egyik munkaterületünk.  
Már évekkel ezelőtt nyilvánvaló volt, hogy itt nagymennyiségű bontási törmeléket helyeztek 
el az 1960-70-80-as évek feltárásai során. Helyenként kitűnt, hogy a járat falait vastagon 
borítják a kristályok, főként gipszkiválások, amelyek nem igazán voltak hozzáférhetőek, csak 
kicsiny részleteikben mutatkoztak. A 2017-es próbabontások során kiderült, hogy a 
nagyterem aljzatának felső 15-20 centimétere bolygatott, vagyis többnyire nem helyben 
keletkezett, hanem máshonnan idehozott, elegyengetett agyagos összlet. Ugyanezt 
feltételeztük a Disznófürdő-ág irányában is.  
A lejtős szakasz kiindulópontján kezdtük a járatmélyítést, azaz a törmelékelbontást. A 
feltételezések rövid időn belül beigazolódtak, az agyagos üledék elbontásával eltemetett 
kristályos fülkék, illetve látványos falszakaszok kerültek elő. A megbontott aljzat mélysége 
később már meghaladta az ember által bolygatott rétegeket, de ekkor a munkát már nem 



volt értelme abbahagyni, mert a szálkőaljzat is elérhető közelségbe került (próbafúrások), így 
innentől kezdve ennek teljes felszabadítására koncentráltunk. 
Amikor már azt hittük, hogy a munkát néhány alkalom múltán befejezhetjük, hiszen a szép, 
oldási formákat mutató mészköves aljzat előkerült, a Disznófürdő bejárata előtt kb. 30 
centiméter átmérőjű, beláthatatlan mélységű, a kb. 40 fokban lejtő „víznyelőtorok” vált 
láthatóvá. A további kutatások ennek kibontását célozták, és tekintve, hogy a mai napig nem 

értünk a végére, ez az idei évben is egyik fő feladatunk lesz. 
 

 

Ferde-terem 

 

A Ferde-terem kutatását és feltárását a tavalyi évben lezártuk. Ez a barlangszakasz a 
Sátorkőpusztai-barlang megújulásának szimbólumává vált. 
A 2017-es KEHOP-os felújítás során beépített híd alól kb. 10 köbméternyi üledéket szedtünk 
fel, aminek következtében több kisebb üreg is megnyílt.Ugyanakkor az ezt követő mosás 
teljes terjedelmében feltárta a terem kristályos falait és aljzatát. Tavaly még a terem 

mélyebb részeibe és hasadékaiba befolyt agyag eltávolításával foglalkoztunk, de úgy tűnik, 
hogy 2020 januárjára a feladat végére értünk. 
 

 

Középszinti Kereszt-hasadék 

 

A Ferde-terem fölött található a rozsdamentes korláttal biztosított hasadék, ami úgy tűnik 
végleges formáját érte el 2020 januárjában. Az ide lefolyó csapadékvíz az elmúlt évtizedek 
alatt jelentős mennyiségű üledéket halmozott fel itt. Tekintve, hogy a felső szakaszon ma 

már több kimélyített (feltárt) üreg is útját állja a befolyó vizeknek, a behordódó anyag 
mennyisége jelentősen lecsökkent. Ezért értelmét láttuk a nagyjából 10 méter hosszú 
szakasz kitakarításának is. A járat aljából felszedett finom frakciójú üledék mennyisége közel 
1 köbméternek bizonyult. Kibontásával a járat mélységét hozzávetőleg 1,5 méterrel tudtuk 
megnövelni. Az üledék kb. ilyen vastagságban takarta el a borsókővel vastagon borított 
falakat, amelyeket sikerült felszabadítanunk, s lemosva a felette lévő korláttól (turista 
szakasz) is jól láthatóvá tennünk. 
 

 

Kristály-termi ág 

 

Novemberben álltunk neki a közvetlenül a bejárati szint alatt található oldalág 
kitakarításának. Az 1990-es évek eleje óta foglalkoztatott bennünket az itt fellelhető vastag, 
jól láthatóan mesterségesen felhalmozott üledék. Mostanra világossá vált számunkra, hogy 
ezt még az 1960-70-es években pakolták ide, megspórolandó a Kristály-terem bejáratáig 
tartó hasadék bontási anyagának felszínre szállítását.  



A mostani munkálatok igazolták ezt, ugyanis számos antropogén eredetű anyagot (rozsdás 
vasak, korhadó fák, nylon zacskók stb.) szedtünk ki az üledékből. 
A jól lapátolható száraz, porszerű anyag kitermelésével sikerült az itt található gömbfülke-

aljzatot közel 2 méterrel lejjebb „helyezni”. Ugyanakkor másutt a barlangban nem látható 
képződmények is láthatóvá váltak, igazolandó a gömbfülkék falának különleges 
képződményvilágát. A hatást a terem lemosásával fokoztuk. 
Az oldalág alsó szakaszának, valamint bejárati zónájának tisztítása vélhetően 2020 
februárjában fog befejeződni, de már most látszik, a barlang felső szakasza is jelentős 
átalakuláson ment végbe. 
 

 

Tudományos kutatások 

 

 

Klímamérések 

 

Az alsó szakasz feltárásával párhuzamosan a barlang klimatikus adottságai is jelentősen 
megváltoztak. Már  a nagyteremből nyíló Pünkösdi-ág 2012-es feltárása után felfigyeltünk 
arra, hogy a hőmérséklet jelentős mértékben (közel 1 Celsius-fokkal) megemelkedett, amit 

természetesen mérésekkel igazoltunk. Ugyancsak érezhető volt a szén-dioxid koncentráció 
megemelkedése, ami különösen a lenti munkákat,  illetve időnként a túravezetéseket 
befolyásolta. Időközben kiderült, hogy ennek semmi köze a barlangban megforduló 
látogatóknak, azok nincsenek hatással erre, csupán arról van szó, hogy a folyamatosan 
magyarázó túravezető, vagy a hosszabb időn át lent tartózkodó kutató „indokolatlanul” 
hamar elfárad. A hőmérséklet-szén-dioxid, légnyomás, páratartalom összefüggéseinek 

vizsgálata céljából beszereztünk néhány hitelesített műszert, amellyel 2019 augusztusától 
gyakorlatilag heti rendszerességgel végzünk méréseket a barlang közel 10 pontján. 
(korábban Stieber József mért itt több alkalommal). A néhány hónapos adatsorból 
messzemenő következtetéseket ennyi idő alatt nem lehet és nem is érdemes levonni, így 
statisztikát majd csak a 2020-as beszámolóban fogunk tudni adni erről.  
A 2019-es tapasztalatunk mindössze annyi, hogy nyáron lent a barlang mélyzónájában mért 
legmagasabb szén-dioxid érték 2,8 trf. % volt, kiszellőzése pedig a téli hideg beálltával indult 
meg, ugyanitt mostanra 0,2trf.%-ra csökkent. 
 

 

Müontomográfiás mérések 

 

Az müontomográfiás mérések az év elejétől augusztus végéig folyamatosan zajlottak. A 
mérési helyszínek a Nagy-teremben voltak, ahonnan a legkedvezőbb geometriai helyzetből 
vizsgálható a hegy K-i része. A mérések augusztusban detektor hiba miatt megszakadtak, a 
javítás azóta is folyamatban van. Az eddig összegyűlt adatok alapján egyértelműen 



kijelenthető, hogy vannak ismeretlen üregek a vizsgált térrészben. Pontosabb eredményt a 
teljes méréssorozat lezárása után lehet majd mondani, amihez még további fél-egy év mérés 
szükséges. 
 

Dorog, 2020. január 20. 
 

 

 

 

         Lieber Tamás                                             

                                                              elnök 
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