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Összefoglalás 

 

 
FELTÁRÓ KUTATÁS 

 

 A HÚSVÉTI ÜLŐFÁS- BARLANG FELTÁRÓ KUTATÁSA 
A 2003. évben a Keszthelyi- hegységben (Púpos- hegy, Ilona árok)  felfedezett 
barlangindikáció feltáró kutatását a 2004. évben kezdtük meg, mely barlang a 
feltárás során a reméltnél nagyobb meglepetést okozott számunkra. A cikk 
naplószerűen írja le a barlang feltárását.  
 

 LOVASKATONA 3. SZ. – BARLANG FELTÁRÓ KUTATÁSA 
A 2004. év egy újabb barlang felfedezését tartogatta számunkra. Kutató 
csoportunk 2004. évi terepbejárásai alkalmával a Keszthelyi- hegységben Rezi 
község közigazgatási területéhez tartozó, a község területén eredő, majd a 
községtől DNy irányba folyó Kocori- patak medrében, a meder Ny- i falának 
sziklakibúvásánál, mintegy 5 méteres hosszúságú barlangszájat talált. A barlang 
feltárását naplószerűen tárgyalja a cikk.   
 

 CSERSZEGTOMAJI KÚTBARLANG: HELIKON- TEREMBŐL 

INDULÓ JÁRAT FELTÁRÓ KUTATÁSA 
A cikk a Cserszegtomaji kútbarlangban végzett feltáró kutatást tárgyalja, kutatási 
terület: Helikon- teremből induló járat, az É-i ág végpontjainak átvizsgálása, 
valamint az Alba Regia- teremben végzett feltáró kutatások. 
 
 
 

TUDOMÁNYOS VIZSGÁLATOK 

 

    A 2004-ben feltárt Húsvéti ülőfás- barlang kitöltési anyagából mintát vettünk 
vizsgálati célból Gasparik Mihály paleontológus részére, melyet átmostunk, majd 
szitáltunk. A munkafolyamat során számos kisebb csont, állkapocs ill. fogak 
kerültek elő. További vizsgálatra beszolgáltatjuk a Magyar Természettudományi 
Múzeumba faj és kormeghatározásra. A leletekről készült fotókat és 
illusztrációkat a jelentésben mellékeltük. 
 
A Cserszegtomaji kútbarlangban ez évben is minden hónapban cseréltük a radon 
sugárzás mérésére szolgáló detektorokat. A kiértékelést a debreceni ATOMKI 
végezte. Egy új lehetőség is adódott a 2004. évben radon sugárzás mérésére, 
mégpedig Kávási Norbert (VESZPRÉMI EGYETEM, RADIOKÉMIA TANSZÉK) 
személyében, a jelenlegi radon mérési pontok mellett kijelöltünk négy új mérési 
pontot. 2004. második félévben Dr. Csige Istvánnal (ATOMKI, Radon csoport 
vezető) való személyes találkozás során megállapodás született, hogy a 
kútbarlangban fél évenként cserélünk detektorokat, vizsgálva a barlangban való 
további új járatrendszerek felfedezésének lehetőségét illetően. Így a barlangban az 
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ATOMKI által küldött 50 db detektort elhelyeztük a barlang különböző pontjain. 
Az elhelyezési pontokról térképet mellékeltünk. Bízunk együttműködésünk 
sikerességében a barlang továbbkutatását illetően.   
 
A Cserszegtomaji kútbarlangban feltáró kutatásaink ill. túráink során igen nagy 
figyelmet fordítunk a barlangban esetlegesen előforduló állati és növényi 
fosszíliákra. Egy, a Helikon- teremből nyíló járat kitöltésében 2004. évben talált 
valószínűsíthetően Millepora (Cnidaria törzs, Hydrozoa osztály, Millaporida rend), 
valamint a barlang É- i ágában különleges „foltokat” fedeztünk fel, besorolásuk a 
2005. évre is megoldandó feladat maradt, melyről a jelentésben részletesen 
beszámolunk. A leletekről szemléltetésül mellékeltünk fotókat és illusztrációkat. 
 
A Tátika- hegy (Keszthelyi- hegység) oldalában terepbejárásaink során számos 
cseréptöredéket fedeztünk fel, melyek korának megállapítása a 2004. évben még 
nem történt meg. A leletekről készült illusztrációkat e jelentésben mellékeltük. 
 

 
Említésre kerül az Apalányai- barlangot, valamint a barlangot is magába foglaló 
természetvédelmi területet is fenyegető dolomitbányászat terjeszkedésének 
kérdésének megoldása.  

 
 
 

DOKUMENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG         

 
      
Elvégeztük a Húsvéti ülőfás- barlang térképezését, valamint tárgyalja a 
„Tudományos tevékenységek” c. fejezetben a barlang kitöltési anyagából a 
feltárás során előkerült csontokat. 
 
Feltérképeztük a Lovaskatona 3. sz. – barlangot, valamint a Vár- barlangot. 
 
  
Beszámolunk a balatonedericsi Csodabogyós- barlangban és a 2004. évben 
csoportunk által feltárt Lovaskatona 3. sz. – barlangban végzett filmes forgatásról. 
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CSOPORT TEVÉKENYSÉG 

 
    A „Csoport tevékenység” c. fejezetben olvasható írások áttekintést nyújtanak 
kutató jellegű terepbejárásainkról és a többek között tanulmányi ill. gyakorlati 
célból szervezett túráinkról, barlangászat és művészet kapcsolódásáról, 
csoportunk 15 éves fennállásáról, a Bakonyi Barlangkutató Egyesületek 
Szövetségéhez való csatlakozásunkról, melyekhez szemléltetésül fotókat 
mellékeltünk.  
 
 
A 2004. év publikációs anyagok szempontjából is eredményesnek tekinthető. A 
fotókat és illusztrációkat a jelentésben, valamint az újságcikkeket Publikációk 
2004. címmel a Csoport tevékenység c. fejezetben mellékeltük. 
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HÚSVÉTI ÜLŐFÁS- BARLANG FELTÁRÓ KUTATÁSA 
 

Keszthelyi- hegység 
(Ilona árok)  

2004. április 8- június 28. 
 

    A Keszthelyi- hegységben a Púpos-hegy ÉNy-i oldalában fekvő Ilona árok K-i 
sziklaletörésénél található a Húsvéti ülőfás- barlang (légvonalban a Vadlán- lik- 
barlangtól kb. 50 méterre nyílik a bejárat). Nevét a bejárat mellett elhelyezkedő fa 
formájáról kapta, melynek törzse mintegy „padként” nyújtózkodik végig a sziklafal 
előtt.  
 
Korábbi terepbejárásaink alkalmával fedeztük fel az általunk megbontandó 
barlangindikációt, hogy megállapítást nyerjünk a további kutatás érdemességéről. 
 
Az általunk megbontandó bejárat mellett 5- 10 méterre több barlangnyílást is 
találtunk. Az egyik a Húsvéti ülőfás- barlangtól É-i irányban található hasadékból a 
levelest eltávolítva a Keszthelyi- hegység ezen területén tudomásunk szerint 
egyedülálló méretű sztalaktitokat, sztalagmitokat, zászlócseppköveket és 
borsóköveket fedeztünk fel. A Púpos- hegy belseje felé nyújtózkodó járat végpontját 
nem láttunk, fényeinket sötétség nyelte el, azonban kutatását illetően 
megállapítottuk, hogy a járatban szálkőben végződik a talpszint és a főte is, így 
bontásra nem érdemes- különösen nagy munkát igényelne a járat tágítása ill. további 
feltárása. A többi nyílás is a hegy belseje felé vezet, a falakon oldásokkal. 
 
A helyszínen módszeresen talpszintsűllyesztést végeztünk a leendő bejárat 
környékén, hozzáférést biztosítva a bejárat kitágításához. 
 
Az általunk megbontandó bejárat kezdetben egy személy számára hason kúszva 
engedett betekintést nyerni a belsőbb zónába, mely már ekkor bíztató látványt 
mutatott számunkra. A barlang ÉK- DNy vetődési iránnyal hosszan húzódott a hegy 
belseje felé, a falakon az első megállapításaink alapján hófehér csillogó mésztufa 
kiválást, fejlett borsóköveket ill. mangános vas- oxidos bevonatokat, melynek 
jelenléte hévizes eredetre engedett következtetni. 
 
A barlang előtere után következhetett a tényleges barlangbejárat feltárása, 
folyamatosan szálkő mellett haladva süllyesztettük a talpszintet. A kezdeti földes 
kitöltés után, apró köves hordalék jelentkezett a járatban, mely a járat mélyülésével 
bekeményedett, majd szinte periodikusan ismétlődött ezen rétegek egymásra 
épülése.  Másfél- két méteres mélységet elérve a járat egy akna formáját kezdte 
magára ölteni. Elértük az első aláhajlást, melynek alsó felén fejlett borsóköveket 
pillantottunk meg, az aláhajlás alá érve az akna szelvénymérete kiszélesedett. 
 
Az akna mélyítése során elértük a második aláhajlást is, itt további szélesedést 
mutatott. Az apró kavicsos törmelék után nagyobb kövek is jelentkeztek, melynek 
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kitermelését megnehezítette a nedves, helyenként sáros földes agyaggal való 
keveredése. A kürtő oldalán változatlanul több szép képződmény is megfigyelhető 
(cseppkőkéreg, cseppkőzászló, borsókő, valamint nagy meglepetésünkre hófehér 
montmilch), főleg a gyökerek miatt kialakult légrés nyomán szabadon maradt 
falfelületen eredeti tiszta színeiben mutatták meg magukat a képződmények. 
 
A barlang bejárata környékén nagy mennyiségben előforduló csodabogyókat, 
valamint az „ülőfát” gondosan óvtuk feltárás közben a kitermelt nagy mennyiségű 
anyagtól. 
 
Továbbra is szálkő mellett haladva mélyítettük az aknát, ahol kb. 3 méternél elértük a 
harmadik aláhajlást. Egyelőre az akna meglepetésünkre további szélesedést és 
mélyülést mutatott. Elértük a nagyobb kövekkel való járatkitöltődést ill. egy 
valószínűleg oldódás során összecementálódott kemény réteget, melynek áttörése 
igen kemény fizikai munkát kívánt meg. Egy szakaszon áttörve, ezen réteg alatt 
ismét apró kavicsos valamivel könnyebben kitermelhető agyagos apró köves anyag 
jelentkezett, keveredve fehéres oldott anyaggal (dolomit), és beékelődött nagyobb 
kövekkel, borsóköves kiválásokkal. 
 
A további kutatáshoz nittelésre volt szükség, hogy egy csigán keresztül tudjuk húzni 
kötéllel a vödröt, elkerülve így a barlang falának való nekiütközést ill. a barlang 
folyamatos mélyülésével egyre nagyobb erőt kívánt az anyag felszínre helyezése. 
 
Elérve a kb. 5 méteres mélységet a kezdeti viszonylag könnyebben kitermelhető 
köves- agyagos réteg az akna mélyülésével egyenes arányban egyre keményebb 
összecementálódottságot mutatott (bizonyítékot szolgáltatva arra, hogy esetlegesen 
idős barlangot tárunk fel), majd ezt a kemény réteget áttörve ismét lazább szerkezetű 
réteghez érkeztünk. A barlangból való ki-, és bejutás ekkorra már kapaszkodókötél 
elhelyezését igényelte az aknában. A barlangból kitermelt anyagból átmosás és 
szitálás céljából mintát vittünk, hogy kormegállapítás elvégzésére apró rágcsálók 
csontjait és fogait Gasparik Mihály paleontológus részére eljuttathassuk. 
 
Az akna oldalánál benyúló szálkő a járat irányváltását, tekeredését mutatta a hegy 
belseje felé, egyre kövesebb zónához érkeztünk és örömünkre mosott kövek kerültek 
elő. A barlangban ekkorra elértük a 6 és fél méteres mélységet. 
 
Folyamatos talpszintsűllyesztés során az akna egyértelműen a hegy belseje felé vette 
az irányt, elérve egy újabb aláhajlást. Légrés továbbra is több helyen jelentkezett, 
szerencsénkre a járat tekeredése kissé felfogta az évek során az aknába dőlt anyagot. 
A járatból egyre szebb borsókő csoportosulások (karfiol) kerültek elő.  
 
 
 
 
Kb. 7 és fél 8 méternél megjelent az első kitöltés nélküli üreg, ahol a barlangfal iránya 
újabb elmélet valósságát bizonyíthatja, mégpedig, hogy a barlang tektonikus eredetű 
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(szép példa erre a balatonedericsi Csodabogyós- barlang).  A hegység-kiemelkedések 
során a dolomitban kialakult repedéseket a később feltörő és oldó tevékenységet 
végző karsztvízzel keveredett hévíz a repedéshálózat mentén oldó tevékenységet 
végzett, így alakítva ki a barlang mostani képét. 
       
A járatba gurított kövek lefele gurultak. Valamint újabb a barlang falán hosszan 
húzódó montmilch kiválást is felfedeztünk. Az akna eddigi sáros agyagos köves 
kitöltését ekkora laza köves kitöltés váltotta fel. Azonban kb. 10 méternél a további 
bontást akadályozta egy az akna szinte teljes hosszát kitöltő hatalmas kő, melynek 
kézi erővel történő felszínre szállítása lehetetlennek látszott, így nem maradt más 
lehetőségünk csak az, hogy a követ kisebb darabokra törve felszínre húzzuk. Nagy 
nehézséget jelentett, hogy a kő szinte a teljes járatot kitöltötte, így nehezen lehetett 
hozzáférni- eltávolítása igen nagy körültekintést igényelt, mivel nem tudtuk 
biztosan, hogy a kő alatt további kitöltés van e, vagy pedig felfogta a törmeléket és 
eltávolításával üres barlangtérbe érkezünk. Ez utóbbi elmélet megdőlt, mivel a kő 
eltávolításával egyértelművé vált, hagy a kitöltést csak részben fogta fel. Azonban 
valamelyest megkönnyítette a további feltárást.  
 
További talpszintsűllyesztés következett az aknában, a jelentésben mellékelt fotókon 
jól követhető a falakon felfedezhető egyre fejlettebb képződmények. Nagy 
meglepetésünkre az eddigi kitöltésformák mellett újabb jelentkezett: a hévíz egykori 
tevékenységére visszavezethető okkeres és mangános kalcitkérgekkel keveredett 
kitöltés, majd 14 méteres mélységnél megnyílt az eddigi legnagyobb kitöltés nélküli 
üreg, ahová egy kisebb termetű ember már be is tudott kúszni. 
 
A barlang feltárása során már az első méterek után intenzív huzatjelenséget 
észleltünk, mely a barlang mélyülésével csak fokozódott. 
 
A barlang további feltárását éppen az eddigi legígéretesebbnek látszó stádiumában 
kellett egyelőre felfüggesztenünk (kutatását a 2005. évben folytatjuk), sajnálatos előre 
nem várt emberi tényezők miatt. Nagy valószínűséggel a legutóbbi feltárás 
eredményei után már csak néhány napi intenzív feltáró kutatás választ el minket a 
barlang egy nagyobb terébe való belyukadástól.  
 
A feltárást végezték: Balogh Csaba 
                                      Báró Ferenc 
                                      Bézsenyi Zsolt 
                                      Cserna Zsombor 
                                      Serleg József 
                                      Szalai Veronika 
                                      Szencz Lívia 
                                      Takács Ferdinánd 
                                      Takács Ferenc 
                                     Vravuska Levente  

  
A 3. oldali fotó: Húsvéti ülőfás- barlang „Felettünk 11 méter” (Takács Ferdinánd)  
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                                                                       Fotó: Takács Ferdinánd 

 

A Húsvéti ülőfás- barlang bejáratának környezete.  
 

 
                                                                                                                                                                  Fotó: Takács Ferdinánd 
 

A barlangot befoglaló környezetben található sziklacsoportoknál több barlangnyílást is felfedeztünk. 

Feltehetően kapcsolatban vannak a Húsvéti ülőfás- barlanggal. 

Az üregek belsejében formáját és méretét tekintve változatos képződményeket találtunk -sztalaktit, 

sztalagmit, heliktit, borsókő.    
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                                                                                                                                                                     Mindkét fotó: Takács Ferdinánd 
 

A Húsvéti ülőfás- barlang feltárásának kezdete… és a felfedező kis csapat. 

(Bal oldali fotón ülési sorrendben: Balogh Csaba, Szencz Lívia, Szalai Veronika. Jobb oldali fotón: 

Bézsenyi Zsolt, valamint a felvételeket készítő Takács Ferdinánd) 
 

       
                                                                         Fotó: Takács Ferdinánd                                                                              Fotó: Szencz Lívia 

 

Folyamatos talpszintsűllyesztés a barlangban: feltárás közben bal oldali fotón Szencz Lívia a második 

aláhajlásnál, valamint Takács Ferdinánd a jobb oldali fotón az akna irányváltásánál.  
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A barlangba kapaszkodókötél segítségével                        Kilátás a barlangból 11 méter mélyen. 

                    történik a le- és kimászás. 

 
 
                                                                                                                                                                              Összes fotó: Takács Ferdinánd 

 

A fotók jól szemléltetik a barlang jelenlegi állapotát. A falakon oldásos formák láthatók, valamint 14 

méteres mélységnél megnyílt előttünk a jobb alsó fotón látható üreg, egyelőre hason kúszva 

nyerhetünk betekintést a továbbvezető járatba .A nyílásból intenzív légáramlás figyelhető meg.    
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A Húsvéti ülőfás- barlang elhelyezkedése a Keszthelyi- hegységben 

 a térképen jelzett területen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



________________________________________________Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 2004. évi jelentése     

_________________________________________________________________Feltáró kutatás  16    

 

HÚSVÉTI ÜLŐFÁS- BARLANG 

 

Két irányból készített vázlatos hossz- szelvény 

keresztszelvényekkel 

1. irány 

 
                                                                                                                   Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

                                                                                                                 Felmérést végezte: Takács Ferdinánd, Balogh Csaba,  

                                                                                                               Szencz Lívia 

                                                                                                                   Szerkesztette, rajzolta: Szencz Lívia       2004. 06. 15. 
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HÚSVÉTI ÜLŐFÁS- BARLANG 

 

Két irányból készített vázlatos hossz- szelvény 

keresztszelvényekkel 

1. irány 

 
 

                                                                                                                   Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

                                                                                                                 Felmérést végezte: Takács Ferdinánd, Balogh Csaba,  

                                                                                                               Szencz Lívia 

                                                                                                                   Szerkesztette, rajzolta: Szencz Lívia       2004. 06. 15. 
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LOVASKATONA 3. SZ. - BARLANG FELTÁRÓ KUTATÁSA 

 

Keszthelyi- hegység 
(Kocori- patak) 
2004. november 

 

 
    Terepbejárásaink során a Kocori- patak szintjénél nyíló „békaszájra” emlékeztető, a 
vető dőlési aránya ÉK- DNy, dolomitban kialakult barlangbejáratra figyeltünk fel. A 
földes kitöltésen bekúszva egy (kb. 3 m széles és 8 m hosszú) terembe érkeztünk. A 
termet alkotó kőzet a bejárat dolomitból adódó omladékosabb jellege után szépen 
összeállt, oldott állapotot mutatott. Innen egy szűkebb nyíláson betekintve beláttunk 
két terembe, azonban eltömedékelődöttsége miatt nem tudtunk egyelőre betekintést 
nyerni a belsőbb zónába. A Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatósághoz 
benyújtott kutatási engedély kérelmünk során a Nemzeti Park munkatársától 
Korbély Barnabástól megtudtuk, hogy a barlangot korábban már a Nemzeti Park 
kataszterezte, de feltáró kutatást és térképezést nem végeztek a barlangban, csak a 
bejárat helyzetét mérték fel.       
 
Mivel a barlang az első bejárás során ígéretesnek látszott, így feltáró kutatást 
szerveztünk, hogy betekintést nyerjünk a barlang két- eddig méretei miatt nem 
megközelíthető termeibe ill. bizonyosságot nyerni, hogy feltáró kutatással a jelenleg 
látható termeken kívül esélyünk van e további járatrendszert felfedezni.  
 
A barlangban végzett feltáró kutatásunkat a Békaszáj- teremben 
talpszintsűllyesztéssel kezdtük, megkönnyítve a kitermelendő barlangkitöltés 
szállítását. A talpszintsűllyesztést kb. másfél méter szélességben végeztük a barlang 
bejáratától indulva a barlang belsőbb zónája felé haladva. A teremből egy lejtős 
irányt mutató kürtő nyílik falán fejlett oldásformákkal (ld. fotó), melynek bejárását 
szelvényméretei egyelőre nem teszik lehetővé, azonban térképezés során a 
mérőszalagot betolva a járat hosszát minimum 3 méterre becsülhetjük, mivel a szalag 
nem ért végpontot, ill. erős fényű lámpával bevilágítva a fény nem ütközött 
végpontot jelentő szálkőbe. 
 
A talpszintsűllyesztés során eljutottunk az első szűkületig (Remény átjáró)- a barlang 
kitöltése föld helyenként apró kövekkel keveredve, azonban alattunk a kitöltés 
ütögetésre adott „dobogó” hangja még sok kitermelésre váró anyagot jelent 
számunkra.  A Remény átjárót kitágítva bejutottunk a Ferde- terembe, ahonnan 
meglepetésünkre két lefele tartó irányt mutató kürtőt fedeztünk fel, a Békaszáj- 
teremből nyíló kürtő jellegzetességeit viselve magán. Mindhárom kürtő- a barlang 
keletkezésétől függően- vízelnyelő vagy ellenkező esetben hévíz, karsztvíz feltörési 
pontjai lehettek. Fejlettségük arra enged következtetni, hogy- a már korábbi években 



________________________________________________Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 2004. évi jelentése     

_________________________________________________________________Feltáró kutatás  21    

is felvetődött elmélet szerint többször is járt a Keszthelyi- hegységben a hévíz 
karsztvízzel keveredve a hegység-kiemelkedések után oldotta ki a járatrendszert. A 
felfedezett kürtők kibontásával a későbbiek folyamán még járatokat ill. termeket 
fedezhetünk fel. 
 
A Lejtős- terem földes kitöltésétét eltávolítottuk (itt megemlíteném 
érdekességképpen, hogy a belső zónák 20- 30 cm-es vastagságban eltávolított földes 
avaros kitöltésben még zöld leveleket is találtunk, ami azzal magyarázható, hogy a 
Kocori- patak tavaszi vagy nagyobb csapadékmennyiség után történt vízhozam 
növekedésekor a víz elárasztja a barlang belsőbb zónáit is behordva, amit a víz 
sodrása által összegyűjtött). 
 
A Lejtős- terem után bejutottunk az ún. Könyökbe, mely egy másfél méter átmérőjű 
kis gömbfülke, innen nagy meglepetésünkre egy meredeken felfele tartó 5 méteres 
kuszoda (Bob pálya) leküzdése után bejutottunk a Na végre- terembe. Tiszta 
érintetlen fehér falaival és a hévíz által „bejárt” járatokra jellemző labirintusosságával 
lenyűgöző látványt nyújtott számunkra. A teremből nyíló járatok a hegy belseje felé 
vezetnek, érdekesnek tekinthető, hogy a barlang jól szellőzik ugyanis a feltárás során 
levegőbe szálló por ill. pára gyorsan kitisztult a levegőből. 
 
A barlang további kutatását illetően a jövőben mindenképpen szándékunkban áll 
folytatni a feltárást, legígéretesebbnek a Békaszáj- teremből és Lejtős- teremből nyíló 
lefele vezető kürtők látszanak. A barlang a járatok és az oldásformák alapján hévizes 
eredetű barlangnak tekinthető, melyet alátámaszt a Balaton- felvidéki Nemzeti 
Parktól látogatást tett Korbély Barnabás véleménye, aki kérdésünkre a barlang első 
bejárása után egyetértett a fentiekkel. 
 
Feltárást végezte: Takács Ferdinánd 
                                Bézsenyi Zsolt 
                                Szalai Veronika 
                                Szencz Lívia 
                                Veres Attila 
                                Takács Ferenc  
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Felső térkép: a Lovaskatona 3. sz.- barlang elhelyezkedése   

Alsó térkép: Korbély Barnabás által küldött térkép a felmért barlangok helyzetéről 
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                                                                                                                                                                                     Fotó: Takács Ferdinánd 

A barlang bejárata 

A képen Szencz Lívia és Bézsenyi Zsolt 
 

 
                                                                                                                                                                                  Fotó: Takács Ferdinánd 

 

A képen a Békaszáj- teremből lefele vezető kürtő bejárata látható 
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                                                                            Fotó: Takács Ferdinánd 

 

A Na végre- terembe vezető 5 méteres kuszoda (Bob pálya) 

 

 
                                                                                                                                                                                   Fotó: Szencz Lívia 

 

A Na végre- teremben Takács Ferdinánd mutatja a tovább vezető járatokat. 
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CSERSZEGTOMAJI KÚTBARLANG 
 

Feltáró kutatás 
a 

 Helikon- teremből induló járatban 
2004 

 
    A Helikon- teremből Ny- i irányt mutató járatban újabb barlangszakaszok feltárása 
reményében (a barlangban 1997- ben végzett Élettani és klimatológiai vizsgálatok 
során végzett légáramlásmérések alapján szakemberek megállapították, hogy a 
barlang jelenlegi 2400 méteres összhosszúságánál 8- 10 X nagyobb) 2002-2003- ban 
elkezdett feltárásokat 2004. évben is folytattuk. 
 
A két irányba elágazó járatban a felső járat bontását folytattuk, azonban a 
Cserszegtomaji kútbarlang kuszodáira jellemző „helyhiány” miatt az alsó járatba 
termeltük a felső járat kitöltését. 
 
A 2003- as végpontnál (2 méteres kuszoda után a járat lejtősen elkanyarodik ÉNy- i, 
majd DNy- i irányba) 2004- ben itt folytattuk a feltáró kutatást. A járatból kitermelt 
anyagot továbbra is az alsó járatban helyeztük el, mivel a terembe való kiszállítása 
igen nagy erőfeszítést igényelt volna a járatban bontó kis létszámunk miatt. Sikerült a 
DNy- i irányba elkanyarodó járatot kitágítani annyira, hogy már akár két ember is 
elfért, így míg az egyik személy tágította a járatot, a második termelte, a harmadik 
személy pedig húzta és öntötte a kitermelt helyenként kemény- máshol 
pordolomitot.  Szürke agyagos, okkeres kitöltést elérve a járat további lejtést 
mutatott. A kitöltés ritkult és egy kb. 20- 30 cm átmérőjű légrést fedeztünk fel lefele 
tartó iránnyal, a homokkő főtén és barlangfalon továbbra is igen szép fejlett vas és 
mangán- oxidos bevonatokat találtunk. 
A pannon homokkő és triász dolomit réteghatárán kialakult barlang ÉK- DNy lejtésű 
járatrendszerében a hévíz oldásos tevékenysége a DNy- i mélyebben fekvő 
területeken nagyobb termeket ill. teremcsoportokat oldott ki. A magasabban fekvő 
ÉK- i labirintusban kisebb termeket, szövevényesebb járatrendszereket formált. A 
hévíz visszahúzódása forrástölcsérein keresztül történt és hagyta maga után a 
nagyobb termeket. 
Elméletünk szerint, minden nagyobb terem lehetett az Őshévíz feltörési pontja és a 
nagyobb termeket körülvevő kuszodás járatok pedig mintegy ártérként működtek. 
Amikor a hévíz visszahúzódása megtörtént a föloldott állapotban lévő dolomitot 
csak a nagyobb termek elnyelő tölcsérein keresztül szállíthatta el, így fordulhat elő 
az, hogy minden nagyobb terem talpszintje és az azt körülvevő kuszodás járatok 
talpszintje között kb. 2 méter szintkülönbség fordul elő. Jelenleg ezen elméletek 
szellemében végzünk feltáró kutatásokat a Cserszegtomaji kútbarlangban. 
 
A feltárást végezték: Takács Ferdinánd 
                                      Szalai Veronika  
                                      Szencz Lívia  
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CSERSZEGTOMAJI KÚTBARLANG 
 

Feltáró kutatások 
az 

Alba Regia- teremben 

  

 
    A Cserszegtomaji kútbarlang D-i ágában található, a barlang legnagyobb 
kiterjedésű teremcsoportja az Alba Regia teremcsoport (Közép- terem, Ferde- terem 
és Alba Regia- terem). Jelenleg e teremcsoport képezi a barlang D-i ágának 
végpontját, mely terület egyben a legmélyebben fekvő is. A barlang ezen területén 
végzett feltáró kutatást jelentősen megnehezíti a levegő szinte állandóan az átlagos 
mértéket jóval meghaladó CO2 koncentrációja, éppen ezért a korábbi években végzett 
feltárást a kutatók sorra felhagyták. Csoportunk a barlang ezen területén kísérelt meg 
feltárásokat végezni. Az Alba Regia- teremből (ld. térkép) D-i irányt mutató járatban 
kezdtünk meg feltárást, valamint a terem tölcsérét bontottuk ki 2 méteres 
mélységben. 
 
Az Alba Regia- teremből több további járat is nyílik, melyekből jelenleg légrések 
alapján, valamint levegőáramlásra utaló (falakon hematit foltok, mangános és vas- 
oxidos bevonatok a falakon és a járat kitöltésének felső szintjét képező agyag 
felületén) tudunk következtetni arra, hogy mögöttük újabb járatok nyílhatnak meg. 
Mi a lehetőségeinkhez mérten kijelölt legkedvezőbb járat bontását kezdtük meg. A 
járat szelvénye viszonylag széles (kb. 1- 1,5 méter), kitöltése oldott dolomit 
(dolomitliszt) keményebb kevésbé oldott dolomit, valamint agyag, melynek felületén 
kiszáradási repedések figyelhetők meg utalva arra, hogy az 1970-s évekig víz alatt 
lehetett. A járatban való haladás aktivitását a CO2 szabja meg számunkra, mert a járat 
kitöltése több más feltárandó járathoz képest viszonylag könnyebben termelhető. A 
járatban kb. 30- 40 cm-s légrés húzódik.  
 
Az Alba Regia- terem hévíz feltörési- visszahúzódási tölcsére is kutatási 
helyszínünkké vált. A 2002. évben csoportunk által a Szabó Pál Zoltán- teremben 
ásott 7 és fél méter mély aknában a Leél- Őssy Sándor által (Kordos László: Magyarország 
barlangjai 1984) az ún. „alsó szintről” keletkezésének módjáról és létezéséről alkotott 
elmélete valósággá vált. Csoportunk az akna ásása során hévizes gömbfülkét fedezett 
fel 7 és fél méteres mélységben, a falakon mangános, vas- oxidos bevonatokkal. Víz 
nyomára utaló nyomot nem találtunk, a kitöltés porszáraz. 
 A fentiekben leírtak céljából kezdtünk meg feltárást az Alba Regia- teremben is. 
Mivel a terem jóval mélyebben fekszik, egy akna ásásával nagyobb eséllyel 
bukkanhatunk az alsó szint mellett a hévíz nyomaira v. jelenlétére is. A terem 
tölcséréből először a még emberi erővel megmozdítható a hévíz visszahúzódása 
során leszakadt és bedőlt homokkőtömböket kellett eltávolítani. A kövek alatt vizes 
okkeres agyag jelentkezett. Majd alatta szürke agyaggal keveredett száraz oldott 
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dolomit. Majd ismét okkeres agyag. A leszakadt olykor az 1- 1,5 méteres hosszúságot 
is elérő homokkőlapok szinte függőlegesen ékelődtek be a tölcsérbe utalva a hévíz 
visszahúzódásának irányára. A beékelődött homokkövek hasadásai mentén 
feltételezéseink szerint szenesedett növényi maradványokat találtunk. 
 
Az Alba Regia- teremben végzett feltárásainkat a jövőben mindenképpen folytatni 
kívánjuk. Mivel a terület az év nagy részében erősen szén- dioxidos, így a feltárás 
lassabban halad. 
 
A feltárást végezték: Takács Ferdinánd 
                                      Balogh Csaba 
                                      Szencz Lívia   
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Vázlatos rajz a Szabó Pál Zoltán- teremben felfedezett „Alsó szintről”, valamint az esetleges 
további járatok elhelyezkedéséről    

Illusztrálta: Szencz Lívia 
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TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 
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TUDOMÁNYOS VIZSGÁLAT 

 A  
HÚSVÉTI ÜLŐFÁS- BARLANGBAN 

 
 

   A barlangban végzett feltáró kutatás során különös figyelmet fordítottunk a kitöltés 
anyagának átvizsgálására, esetleges paleontológiai leletek elkülönítése céljából. 
Értékes eredményeket szolgáltathatnak az egykori fauna ill. a barlang korát illetően 
(ld. Labirint KBSE 2003. évi jelentése, ahol az általunk 2002-ben feltárt Apalányai- 
barlang kitöltéséből és a főtéből előkerült a Keszthelyi- hegységből eddig nem ismert 
középső- pleisztocén korú gerinces faunát ír le Gasparik Mihály paleontológus, 
melyek őslénytani szempontból fontos adatokat szolgáltathatnak). 
 
A barlang kitöltési anyagából mintát vettünk, melyet mostunk és átszitáltunk. Majd 
átvizsgáltunk és számos apró rágcsáló csontjait és vizsgálati szempontból fontosnak 
tekinthető fogakat és állkapcsokat emeltünk ki (ld. fotó). 
 
Kor és fajmeghatározásra Gasparik Mihály paleontológus számára adjuk át a 
Természettudományi Múzeumba, melyről jelentést a 2005. évben tudunk bemutatni. 
 
Említést érdemel a barlangban található nagy mennyiségű és változatos megjelenésű 
barlangi képződmény (cseppkövek, borsókő). A Keszthelyi- hegységben általunk 
felfedezett barlangokban eddig nem tapasztaltuk a képződményeknek ilyen sokszínű 
és fejlett megjelenését. A barlang mélyülésével egyre szebb és változatosabb 
formájukat mutatják a képződmények, ami ha feltételezéseink beigazolódnak és 
további feltáró kutatással nagyobb barlangrendszerbe jutunk, az nemcsak méreteit de 
szépségét illetően is egyedülállónak számítana kutatási területünkön.      
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Húsvéti ülőfás- barlang 
A barlangból feltáró kutatás során előkerült csontok 

Illusztrálta: Szencz Lívia, 2004. április 22. 
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Húsvéti ülőfás- barlang 

A barlang feltáró kutatása során előkerült koponya felül-, és oldalnézeti ábrázolása 
Illusztrálta: Szencz Lívia, 2004. május 11. 
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Húsvéti ülőfás- barlang 

A barlang feltárása során kitermelt anyagból előkerült csontok  
Illusztrálta: Szencz Lívia, 2004. május 23. 
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                                                              Fotó: Takács Ferdinánd 

 

Húsvéti ülőfás- barlangra jellemző látványos borsókő csoportosulások 

 

 
                                                                                                                                  Fotó: Takács Ferdinánd 

 

  Húsvéti ülőfás- barlangból kitermelt mosott- szitált kitöltésből előkerült leletanyag egy része  
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TUDOMÁNYOS VIZSGÁLAT  
A CSERSZEGTOMAJI KÚTBARLANGBAN 

 
 

 
    A Cserszegtomaji kútbarlangban rendszeresen cseréljük a debreceni ATOMKI 
számunkra megküldött radon sugárzás mérésére szolgáló detektorokat. Új, a 
sugárzás mérésére szolgáló lehetőség adódott, a Veszprémi Egyetem Radiokémia 
Tanszékéről Kávási Norbert személyében. Ez a munka a 2004. évben indult. A 
barlang eddigi pontjain (Helikon- terem, Lovassy- terem, Elosztó, Szabó Pál  Zoltán- 
terem, Toldy- terem, Pikkelyes- terem, Alba Regia- teremcsoport, 9-es és 10-es pont) 
elhelyezett detektorok mellett a barlang négy új pontján (Fogadó terem, Szabó Pál 
Zoltán- terem „Alsó szint”, Nyák- terem, Szürke- terem) elhelyezett detektorok is 
mérik a radonsugárzást, melyeket előzetes egyeztetés alapján szintén havonta 
rendszeresen cseréltünk. 
 A Szabó Pál Zoltán- teremben csoportunk által 2002- ben feltárt „Alsó szint” 
aknájában különösen fontosnak tartottuk a detektor elhelyezését, mivel eredményei 
fontos adatokat szolgáltathatnak számunkra a további feltáró kutatást illetően. A 
radon feldúsulásának mértéke alapján következtethetünk az akna szellőzöttségére, 
ebből adódóan segítséget nyújthat az „Alsó szint” további feltáró kutatását illetően.  
A Szürke- teremben a barlangban egyedülálló módon leszakadt főte miatt tartottuk 
fontosnak detektor elhelyezését. A teremben a főtét alkotó homokkő leszakadása 
után a mennyezetet most pannon üledék alkotja. Feltételezéseink szerint a leszakadt 
főte miatt megváltozhatott a terem klímája.  
A barlang É- i ágában található Nyák- teremben elhelyezett detektor fontos adatokat 
szolgáltathat akár további feltáró kutatást illetően is (ebből a zónából nyíló 
Karácsony- és Húsvét- ág, valamint a Teve- ág) , mivel a jelentésben mellékelt 
térképen látható, hogy a járatrendszer visszakanyarodik az Alba Regia- teremcsoport 
irányába. Korábbi feltáró kutatások alkalmával megállapítást nyert az a tény, hogy a 
visszakanyarodó ág összeköttetésben van a D- i járatrendszerrel. Ezt az elméletet 
alátámasztják azok a tények, hogy a Nyák- terem, Karácsony- ág, Húsvét- ág 
mélyebben fekszik az É- i ág többi szakaszához viszonyítva, ill. túráink során 
intenzívebb szén- dioxid feldúsulást tapasztalunk.  
A negyedik fogadó teremben (a bejáratnál) elhelyezett detektor szintén viszonyítást 
adhat a barlang szellőzöttségéről, viszonyítási alapot adhat a következő két teremben 
(Helikon- terem, Lovassy- terem) elhelyezett detektor.  
   
A Kútbarlang kutatása során számos eddig még nem tapasztalt „leletekre” találtunk: 
a Helikon- terem oldalágainak kitöltésének felső szintjén Dr. Helmut Mayr Kövület 
Biblia c. könyvében szereplő Millepora (Cnidaria törzs, Hydrozoa osztály, Millaporida 
rend)- ld. fotómelléklet- találtunk, a vizsgálatunk csak az összehasonlítás erejéig 
terjedhet ki, konkrét megállapításhoz szakember szükségeltetik.  
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Az É- i járat 9- s pontja és a Kis szürke – terem közötti szakaszon egy homokkő 
oszlop mellett- melynek falán erőteljes gipszrózsaképződés található- egy különleges 
színezetű homokkőtömböt is találtunk, mely kiválásnak összetételét mi nem tudjuk 
megállapítani. A 2005. évben a barlang több pontján is fedeztünk fel ilyen jellegű 
kiválásokat. Továbbra is keressük (ld. fotómelléklet) azon hozzáértő szakembereket, 
akik véleményt tudnak alkotni ezen jelenségekről, amely hozzájárulhat a barlang 
kialakulásának, fejlődésének megfejtéséhez. 
 
2004. novemberében vettük fel a kapcsolatot Dr. Csige Istvánnal (a debreceni 
ATOMKI Radon csoport vezetője). A barlangok radon sugárzásáról 
Székesfehérváron tartott előadásán elhangzott, hogy a barlangban végzett 
huzatmérések (Élettani és klimatológiai kutatótábor a Cserszegtomaji kútbarlangban 1996, 
Vizsgálatok a Cserszegtomaji kútbarlangban 1997) alapján a barlang nyolcszor, tízszer 
nagyobb a jelenlegi 2400 m- s hosszúságánál.  
Barlangkutató csoportunk megállapodást kötött Dr. Csige Istvánnal, hogy a 
detektorokat nem havonként, hanem félévenként cseréli csoportunk, mégpedig 
vizsgálati célból: mint Dr. Csige István előadásán elmondta, a barlangban végzett 
radon mérések elemzése alapján következtethetünk értékes adatokra a további 
járatrendszerek felkutatását illetően. Valamint magyarázatot kaphatunk arra a 
kérdésre, hogy a magyarországi barlangok átlagos hőmérsékleténél a Cserszegtomaji 
kútbarlang magasabb hőmérséklete (12, 8- 13, 5 C°) ill. az átlagosnál erősebb radon 
sugárzás mely tényezővel mutathat összefüggést. Dr. Csige István az egykor 
(feltehetően 1970-s évekig víz alatt lévő D-i ág egy része, mely később a 
karsztvízkitermelés következtében visszahúzódott, jelenleg nincsenek teljesen pontos 
meghatározások a visszahúzódás mértékét illetően) barlangrendszer alatt húzódó 
hévíz jelenléte okozhatja az átlagosnál magasabb hőmérsékletet és radon sugárzást. 
Mivel a D- i ág és a Nyák- teremből nyíló járatok mélyebben fekszenek- közelebb a 
hévízhez, így ezeken a területeken erősebb a sugárzás, magasabb a hőmérséklet. 
 Előzetes megállapodásunknak megfelelően Dr. Csige István 50 db detektort küldött 
meg számunkra, hogy elhelyezzük a barlang különböző pontjain fél évre.  
A mérési pontokat a mellékelt térkép ábrázolja. Igyekeztünk a detektorokat az egyes 
végpontokon és a hévíz feltörési és visszahúzódási tölcséreiben elhelyezni, valamint 
az egész barlangot „behálózni” figyelembe véve azt a szempontot, hogy a barlang 
sok pontján előforduló szűk szelvényméretű járatain és kuszodáin meghatározott 
méretekkel rendelkező személy tud áthaladni, ne okozzon problémát a majdani fél 
év múlva történő detektorcsere sem. 
A detektorok elhelyezését végezte: Takács Ferdinánd, Balogh Csaba, Szencz Lívia, 
Szalai Veronika, Vravuska Levente      
 
Megállapításunk a következő: a Cserszegtomaji kútbarlang geológiai 
természettudományi vizsgálatai korántsem teljesek, amelyekhez kutatásaink során 
mi adatokat tudunk szolgáltatni mindaddig, míg csoportunkban megfelelő irányú 
szakembereket nem tudunk beszervezni. Addig konkrét tudományos eredmények 
publikálását sem tudjuk elvégezni.  Ugyanez elmondható a többi általunk kutatott 
barlangok tudományos feldolgozására is, ezért továbbra is „külső” tudományos 
munkatársak segítségére szorulunk. 
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AZ ATOMKI ÁLTAL KÜLDÖTT 50 DB DETEKTOR  

LABIRINT KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ CSOPORT ÁLTAL ELHELYEZETT MÉRÉSI 

PONTJAI  

A  

 CSERSZEGTOMAJI KÚTBARLANGBAN 

 

1. detektor: bejárat 
2. detektor: kút kuszoda jelenlegi végpontja 
3. detektor: fogadó terem Ny-i végpontja 
4. detektor: Lovassy- terem Ny-i bontási végpontja 
5. detektor: Helikon járat Ny-i bontási végpontja 
6. detektor: Helikon- termi tölcsér feneke 
7. detektor: Lovassy- terem ATOMKI által korábban küldött detektor helye mellett 
8. detektor: Elosztó ATOMKI által korábban küldött detektor helye mellett 
9. detektor: vezetékes járatból oldaljárat 
10. detektor: az Elosztóból a Kormos- ág irányába elkanyarodó járat jelenlegi végpontja 
11. detektor: Homokvárból nyíló járat jelenlegi végpontja 
12. detektor: Homokvárban az ATOMKI által korábban küldött detektor helye mellett 

elhelyezve 
13. detektor: Szabó Pál Zoltán- teremben az ATOMKI által korábban küldött detektor 

helye mellett elhelyezve 
14. detektor: Csoki- terem 
15. detektor: Örömtanya 
16. detektor: Holt tó, hármas elágazást megelőző szűkület előtt 
17. detektor: Vörös ág, hármas elágazás közepe- főtéből belógatva 
18. detektor: Pikkelyesben az ATOMKI által korábban küldött detektor helye mellett 
19. detektor: Ebédlőből nyíló, az Alba Regia- teremcsoport felé induló járat jelenlegi 

végpontja 
20. detektor: Ebédlőt az Alba Regia- teremmel összekötő járat („limonitos járat”) 
21. detektor: Tarka- teremből nyíló járat jelenlegi végpontja 
22. detektor: Micimackó- terem jelenlegi végpontja 
23. detektor: Alba Regia- teremcsoport, Közép- terem tölcsér felett 
24. detektor: az Alba Regia- teremcsoport D-i nyúlványának szűkülete 
25. detektor: az Alba Regia- terem bontási végpontja 
26. detektor: bejárattól megközelítve a Szürke- terem felé- Kút kuszoda kanyar 
27. detektor: Szürke- terem: Körút bejárat főtéből belógatva 
28. detektor: Szürke- terem DK-i bejárata 
29. detektor: Toldy- terem tölcsér lámpa alatt kicsit D-re 
30. detektor: Körút bejárata Toldy- teremtől megközelítve 
31. detektor: Homokozó előtti folyosó 
32. detektor: Kormos- ág bejárata 
33. detektor: Fekete- ág tölcsére 
34. detektor: 9-s pont előtti köves folyosó végpontja 
35. detektor: Kis szürke- teremből induló bontási végpont 
36. detektor: Kis szürke- terem 
37. detektor: 9-s pont mellett 
38. detektor: Tölcsér- terem kivezető járatából induló járatrendszer, közel a Fekete- 

ághoz, ezen ágak összebontása valószínűsíthető 
39. detektor: Nagy tölcsér- terem feneke, ahol a dolomitba ásott akna az alsó szint 

keresése céljából került megbontásra 
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40. detektor: Dornyai- terem É- i ága 
41. detektor: Dornyai- terem DK-i legmélyebb pontja 
42. detektor: Nagy tölcsér- terem után a szifon előtti oldalág 
43. detektor: Nyák- termi tölcsér feneke 
44. detektor: Nyák- terem Karácsony- ág felé vezető járatszűkülete 
45. detektor: Nyák- terem D-i végpontja 
46. detektor: Karácsony-, és Teve- ág elágazását megelőző kanyar a járatban („átlépős 

kő” előtt) 
47. detektor: Teve- ág végpont előtti szűkülete 
48. detektor: Teve ág Ny-i végpontja 
49. detektor: Karácsony- ág D-i elágazás 
50. detektor Húsvét- ág bejárati szűkülete 
  
 

A detektorok elhelyezését végezték: Takács Ferdinánd 
                                                                  Balogh Csaba 
                                                                  Szencz Lívia 
                                                                  Szalai Veronika 
                                                                  Vravuska Levente              
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                        Fotó: Takács Ferdinánd 

 

Kávási Norbert radon sugárzás mérésére szolgáló műszereket helyez el a Szabó Pál Zoltán- teremben 

általunk feltárt „Alsó szintre” vezető akna alján 
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Cserszegtomaji kútbarlang, Helikon- terem 

Illusztrálta: Szencz Lívia, 2003. 

 
                                                                                                                                   Fotó: Bézsenyi Zsolt, kis méretű fotó: Takács Ferdinánd 

 

Cserszegtomaji kútbarlang, É- i járatrendszer   
A fotón Takács Ferdinánd tartja kezében a különleges homokkőtömböt, amelynek 

elszíneződését eddig még senki nem tudta megállapítani (várjuk a jelentkezőket azonosításra) 
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                                                                                                                     Fotó: Takács Ferdinánd 

 

Összehasonlítási alap a Cserszegtomaji kútbarlangban talált rajzon látható leletekhez 
Felső fotó: Dr. Helmut Mayr, Kövület Biblia, 1985 
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APALÁNYAI- BARLANGOT VESZÉLYEZTETŐ 

BÁNYATEVÉKENYSÉG 
 

Csókakői árok 
(Keszthelyi- hegység) 

 

 
   A 2003. évi Beszámoló jelentésünkben említést tettünk a Keszthelyi- hegység Ny- i 
nyúlványait Cserszegtomajnál kettészelő Csókakői árok Ny- i oldalának K- re néző 
letörésénél- Kőhát - 2002-ben felfedezett Apalányai- barlangot, valamint a mellette 
szintén fokozott természetvédelmi területen fekvő Kígyóvári- sziklacsoportot 
fenyegető bányatevékenységről. 
 
 Csoportunk kiemelt feladatának tekinti a természet óvását. 
 
Előzményként részletet szeretnék kiemelni a 2003. évi Beszámoló jelentésünkből:    
„A fokozott természetvédelmi területnek kijelölt Csókakői árokban rendszeres terepbejárást 
végzünk (Nemzeti Parki engedéllyel). Ezen bejárások alapján tapasztaljuk, hogy a nemzeti 
park területének tőszomszédságában működő Csókakői bánya művelése során egyre nagyobb 
veszélybe kerülnek a terület természetvédelmi értékei. A robbantásos bányaművelés miatt 
hatalmas kődarabok hullnak a Csókakői árokba, a bányaművelésre kijelölt terület szélétől 
mintegy 50- 100 méterre lévő dolomit sziklákat (melyek erősen töredezettek) is az 
omlásveszély fenyegeti. Ezzel természetvédelmi érték kerül veszélybe, valamint kirándulók 
testi épsége is veszélybe kerülhet. A fent említett bányaművelési határtól 200 méterre található 
a csoportunk által felfedezett Apalányai- barlang (melyről beszámoltunk a 2002-es 
jelentésünkben) is veszélyben van, a robbantási rezgések miatt, holott a barlang további 
feltárását is szeretnénk folytatni. Kérjük a tisztelt Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy egy 
váratlan terepbejárással ellenőrizze állításunkat, és amennyiben úgy ítélik meg, hogy 
feltételezéseink helytállóak a fenti természetvédelmi területek megvédése érdekében tegyék meg 
lépéseiket a rendelkezésükre álló eszköztáraikkal. Állításaink alátámasztására mellékeltünk 
fotódokumentumokat.” 
 
2004. áprilisában a Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága helyszíni szemlét és 
bejárást tett jelentésünkben tett kijelentések igazolására a Bányakapitányság 
képviselőjével és csoportunk képviselőjével (Takács Ferdinánd) a fent említett 
területen, melynek eredményeképpen tárgyalásra került sor. A tárgyaláson 
megállapított eredményeket a jelentésben mellékeltük (jegyzőkönyv, jelenléti ív). 
A megállapodás szerint felkérték a bányatevékenységet végző személyeket, hogy a 
tevékenységgel járó káros hatásoktól a barlangot védjék meg. A Bányakapitányság 
szeizmikus mérőműszer barlangban való elhelyezését kívánja elrendelni. Valamint a 
bányászati tevékenység határának kijelölése is megtörtént, a barlang megóvásának 
érdekében. 
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TÁTIKA- HEGY OLDALÁBAN VÉGZETT 
TEREPBEJÁRÁSOK 

 

Keszthelyi- hegység 
 

   A Keszthelyi- hegységben végzett terepbejárásaink során- melyek fő feladata 
esetleges barlangindikációk felkutatása- a Zalaszántótól É-ra és Bazsi községtől D- re 
elterülő bazalt hegyen (413 m) végzett terepbejárás során a hegy oldalában számos 
cserépmaradványra figyeltünk fel, melyek valószínűsíthetően a középkorból, az 
akkoriban (1200-as évektől) virágzó éveit élő Tátika várból származnak. 
 
A várban rekonstrukciós munkálatokat végeznek szakemberek, ezzel egyidejűleg a 
várban archeológiai feltárások is folynak. Figyelmük eddig csak konkrétan a várfalon 
belüli területre terjedt ki, az általunk a hegy oldalában felfedezett cseréptöredékek 
további adatokat szolgáltathatna a feltárást illetően. Az, hogy ilyen nagy mennyiségű 
lelet a hegy oldalában került felfedezésre a várat ért támadásokkal magyarázható: 
1598-ban a törökök kifosztották, 1713-ban Mercy császári tábornok hadai 
felgyújtották (Gerő László: Várépítészetünk, 1975).     

 

 
                                                                Fotó: Takács Ferdinánd 

 

Leletek illusztrálása 
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A Tátika- hegy oldalában talált cseréptöredékek egy része 
(fent: díszített oldaltöredék, lent: díszített peremdarabok)  

Illusztrálta: Szencz Lívia, 2004. november 21. 
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DOKUMENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 2004. évi jelentése     

_________________________________________________________________Feltáró kutatás  54    

 
HÚSVÉTI ÜLŐFÁS- BARLANG TÉRKÉPEZÉSE 

 
 

 

 

 
 2004. július 2- án két irányból felmért vázlatos hossz- szelvényt készítettünk a 

Húsvéti ülőfás- barlangról. 
  

 Felmérést végezték: Takács Ferdinánd, Balogh Csaba, Szencz Lívia 
 

 A felmérés során alkalmazott eszközök: poligonzsinór, mérőszalag. A 
barlang pontos helymeghatározásához GPS- t alkalmaztunk. 

 

 A térképet szerkesztette, rajzolta: Szencz Lívia 
 

 A térképezés folyamata: a barlang bejáratánál elhelyezett nitt adta 
térképezésünkhöz a méréshez szükséges kezdő fix pontot, melyből levezettük 
a poligonzsinórt a második aláhajlásnál elhelyezett nitthez. Innen a 
poligonzsinórt felfekvés nélkül függőlegesen levezettük a jelenlegi talpszintig. 
Több helyen vettünk fel az akna szélességére vonatkozó adatokat, 
keresztszelvényekhez.    
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HÚSVÉTI ÜLŐFÁS- BARLANG 

 

Két irányból készített vázlatos hossz- szelvény 

keresztszelvényekkel 

2. irány 

 
                                                                                                                   Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 

                                                                                                                 Felmérést végezte: Takács Ferdinánd, Balogh Csaba,  

                                                                                                               Szencz Lívia 

                                                                                                                   Szerkesztette, rajzolta: Szencz Lívia       2004. 06. 15. 
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                                                                                                                                                                                   Fotó: Takács Ferdinánd 
 

Talpszintsűllyesztés a barlangban kb. 12 méteres mélységnél. 

 A fotón Balogh Csaba. 

 

 
                                                                                                                                                                                 Fotó: Szencz Lívia 

 

A barlangból kötéltechnika segítségével szállítottuk felszínre az anyagot. 

A fotón Bézsenyi Zsolt.  
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    LOVASKATONA 3. SZ. - BARLANG TÉRKÉPEZÉSE 
 

 

 
 

 2004. november 3-án felmértük a Lovaskatona 3.sz.- barlangot. 
 

 Felmérést végezték: Takács Ferdinánd, Szencz Lívia, Szalai Veronika, Veres 
Attila 

 

 A felmérés során alkalmazott eszközök: geológuskompasz, lejtszögmérő, 
poligonzsinór, mérőszalag. A barlang pontos helymeghatározáshoz GPS- t 
nem tudtunk alkalmazni a barlang mély fekvése miatt. 

 

 A térképet szerkesztette, rajzolta: Szencz Lívia 
 

 A térképezés folyamata: a barlang felméréséhez vesztett pontos térképezési 
eljárást alkalmaztunk. A barlang bejáratánál felvettük a nulla poligonpontot, 
innen a Remény átjáró bejáratáig vittük a poligonzsinórt ahol felvettük az 1-es 
poligonpontot, melyből az 1-es számú kürtőbe bevezetve a poligonzsinórt 
felvettük az 1/1-es poligonpontot. Az 1-es poligonpontból indulva a Ferde- 
terem bejáratánál vettük fel a 2-es poligonpontot, majd a terem másik végén- a 
Bob pálya bejáratánál- felvettük a 3-as poligonpontot, innen a Könyök 
gömbfülke felméréséhez a 3-as poligonpontból indított 3/1-es poligonpontot 
alkalmaztuk. A 3-as poligonpontból felvezettük a poligonoldalt a Na végre- 
terembe, ahol felvettük a 4-es poligonpontot, majd a terem ellenkező pontjába  
a 4- es számú kürtő bejáratához vezettük a poligonzsinórt, majd bemértünk a 
járatba a jelenleg meghatározható végpontig 5/1-es poligonponttal. 
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Feltárás a Békaszáj- teremben (bal oldali fotó), valamint Veres Attila a kitermelt anyag felszínre 

húzása közben (jobb oldali fotó) 

 

 
                                                                                                                                                                                Összes fotó: Szencz Lívia 

 

Takács Ferdinánd a Békaszáj- teremből nyíló ígéretesnek tekinthető kürtőt vizsgálja. 
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VÁR- BARLANG TÉRKÉPEZÉSE 

 
Keszthelyi- hegység 

(Meleg- hegy, Vár- hegy) 
 
 

    A Rezi vár alatt a hegy keleti oldalában nyílik a Vár- barlang. A barlangba egy 
forrásszáj jellegzetességeit magán viselő bejárat vezet. A barlangba jutva egy 
töredezettebb szerkezetű terembe érünk, mely több irányba ágazik el hévizes eredetű 
gömbfülkékkel. A Lejtős- teremben visszaoldott sztalaktitok találhatók. A belső 
zónából nyíló járatok bejárása többnyire hason kúszva történik, melyek 
szelvénymérete talpszintsűllyesztéssel kitágítható (kitöltése föld- kövekkel 
keveredve). A barlang egy alsó és egy felsőbb járatszintből áll. Az egyes járatokat 
kuszodák kötik össze. A térképezés során megállapítottuk, hogy a barlangban 
végzett feltáró kutatással jelentős mértékben növelhetnénk jelenlegi hosszát.    

 
 2004. december 28-án felmértük a Vár- barlangot. 

 

 Felmérést végezték: Takács Ferdinánd, Balogh Csaba, Szencz Lívia, Micheller 
Szilvia, Takács Ferenc 

 

 Felmérés során alkalmazott eszközök: geológuskompasz, lejtszögmérő, 
poligonzsinór, mérőszalag 

 

 A térképet szerkesztette, rajzolta: Szencz Lívia 
 

 A térképezés folyamata: a bejáratnál felvettük az általunk kijelölt kezdő 
(nulla) pontot, melyből a Bejárati folyosón át bevezettük a Lejtős- terembe a 
poligonzsinórt az 1- s poligonpont kijelöléséhez. Innen továbbvezettük a 
poligonzsinórt a Lejtős- terem kettős elágazásáig, ahol az emeleti 
gömbfülkékbe vezető szűkületnél kijelöltük a 2-s poligonpontot, majd a 
szemközti falon a 2/1-s poligonpontot. A legfelső terem bejáratánál felvettük a 
2/2-s pontot, melyből bevezettük a poligont a terem végpontjáig. A 2-s 
poligonpontból indítva kijelöltük a 3-s poligonpontot a meredeken lefele 
vezető járatnál. Az 1-s pontból bevezettük a Szellőzőcsőbe a poligonzsinórt 
(1/1, 1/2, 1/2/1, 1/2/2). Az 1/2-s poligonpontból 1/3-s poligonpont 
segítségével bevezettük a mérőzsinórt a 2-s bejáraton a Vetődéses- terembe a 
Feltáró ág bejáratához 1/4-s poligonponttal. Innen 1/5-s számmal átmértünk a 
Nyitott szájhoz, ahonnan 1/6-s pont segítségével bevezettük a mérőzsinórt a 
Zárt fülkébe 1/7-s ponttal.       
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FORGATÁS A CSODABOGYÓS- BARLANGBAN 

 ÉS 
A LOVASKATONA 3. SZ.- BARLANGBAN 
Prospektus a Cserszegtomaji kútbarlangról  

 
   A 2001. évben Cserszegtomaji kútbarlangról szóló a Keszthelyi Tv-től Tóth András 
és Somogyi Ákos által forgatott fél órás film sikerén fellelkesülve (melyet országos 
hálózaton is többször leadtak és jelenleg is többször műsorra tűzték)- sikerrel- újabb 
vállalkozásba fogtunk a 2004. évben Tóth Andrással és Somogyi Ákossal. A 
balatonedericsi Csodabogyós- barlangról készült 45 perces film, valamint az ebben az 
évben általunk felfedezett Kocor- barlangról (ld. Feltáró kutatás c. fejezetben) készült 
egy rövidebb ismertető jellegű anyag. 
 
A Keszthelyi Tv-vel való előzetes egyeztetések után, a Nemzeti Parktól engedélyt 
kértünk és kaptunk a barlangba való lejutáshoz.  
 
A forgatásra tervezett útvonalunk a következő volt: Poroltó, Fejenállós- terem, Óriás- 
terem, Függőkert, Kominka Zoltán- terem, Terasz, Sípálya. Melyekből csak a Terasz 
és a Sípálya nem valósult meg, mivel a barlang többi szakasza a 45 perces film 
nyersanyagát bőven kitöltötte. 
 
Igyekeztünk a barlang impozáns méreteket felöltő termeinek és aknáinak lenyűgöző 
és egyben félelmetes látványát visszaadni, az ezeket összekötő helyenként igen 
körülményesen járható szűkületek leküzdését bemutatni, valamint a barlangban 
található páratlan szépségű barlangi képződményeket az utókornak is megörökíteni. 
 
A 2004. év novemberében csoportunk által feltárt Lovaskatona 3. sz.- barlang is 
híranyagba került, a jelenlegi kutatási állapotát jól reprezentáló kis filmanyag készült 
róla.  
 
A jövőben terveink között szerepel egy harmadik film készítése is, mely a Keszthelyi- 
hegység egyéb, csoportunk által feltárt ill. továbbkutatott barlangjaival foglalkozna. 
 
  
Említést érdemel még ezeken kívül, hogy egy kisebb tájékoztató jellegű prospektust 
állítottunk össze a Cserszegtomaji kútbarlangról. Rövid ismertetést tartalmaz a 
barlang felfedezéséről, egykori kutatástörténetéről és jelenlegi feltárásairól. Valamint 
ismerteti a barlang kialakulásának körülményeit, felépítését és formakincsét fotókkal 
illusztrálva. 
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                                                                                                                                                                          Mindkét fotó: Szencz Lívia 

 
                                                                                                                                                                  Mindkét fotó: Takács Ferdinánd 
 

Forgatás a Csodabogyós- barlangban  
valamint, 

 a Lovaskatona 3. sz.- barlangban (jobb alsó kép) 
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CSOPORT ÉLET 

 

 
 

 



________________________________________________Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület 2004. évi jelentése     

_________________________________________________________________Feltáró kutatás  68    

 

TEREPBEJÁRÁSOK A KESZTHELYI- HEGYSÉGBEN 
 
 
  

    Kutatási területeink (Nemzeti Parki engedéllyel) Zala megye Rezi külterületén 
található Ilona- völgy, Púpos- hegy, Vár- hegy és Meleg- hegy sziklakibúvásos 
területeire vonatkozó karsztmorfológiai kutatások.  
A Keszthelyi- hegységben végzett terepbejárásaink során figyelmünk kiterjedt a 
korábban általunk felfedezett barlangindikációk megfigyelésére (téli időszakban 
kigőzölgések, patakok elnyelődési- felszínre bukkanási helyei) ill. esetleges újabb 
felfedezésekre.  
A kutatási területünk alá tartozó területeken eddig általunk felfedezett és kutatott 
vagy már korábbi leírásokban megemlített de még nem bemért és hiányos vagy 
térképpel egyáltalán nem rendelkező barlangok egy részét feltérképeztük, a 2005. 
évben folytatni kívánjuk (Púpos- hegy, Vár- hegy, Meleg- hegy). Ezen igen nagy 
terület még további terepbejárásokat igényel, további felfedezések céljából.       
 

 
 Többszöri sikertelen kísérlet után 2004. februárjában, jó időben és jó helyen 
csapadékos ősz és rendkívül nagy mennyiségű hó elolvadása során láthattuk a 
Csókakői árokban húzódó patak áradását. Mivel évek óta egész évben száraz a 
patakmeder (mely azelőtt aktív volt) feltételezzük, hogy a karsztvízkitermelés és a 
bányászat ill. a korábbi szárazabb időszak következményeképpen vált szárazzá a 
patakmeder. Mely a környék többi vízlelőhelyénél is bekövetkezett (pl. kutak 
kiapadása). 
Túránk során a Csókakői árokban felfedezett barlangindikációk kutatására 
indultunk. Azonban kutatás közben dübörgő hangra lettünk figyelmesek. Az 
előttünk még száraz patakmederben néhány métert előrébb haladva elénk tárult a 
hömpölygő áradat látványa. Gyorsan kimásztunk a patakmederből, majd 
figyelemmel kísértük áradását egészen a forráspontig. Lenyűgöző látványt nyújtott. 
A patakmeder a nyári hónapokban sajnos ismét szárazzá vált. 
 
A Púpos- hegyen és környékén ez évben több alkalommal végeztünk 
terepbejárásokat, melyek során figyelmünk kiterjedt egy a Púpos- hegy lábánál 
található víznyelőre, mely igen jelentős mennyiségű vizet nyel el. A víznyelőt az 
egész évben aktív patak táplálja. 
 
Ez évben túrát szerveztünk diákcsoport számára a Csókakői árok, valamint az 
Apalányai- barlang megtekintésére.      
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                                                                                                                                                               Mindkét fotó: Takács Ferdinánd 

 

A bal oldali felvételen a Csókakői patak víznyelője látható, a jobb oldali felvételen egy a Csókakői 

árokban található hévizes gömbfülke dolomitban 

 

 
                                                                                                                                                                              Fotó: Takács Ferdinánd 

 

A Csókakői árok és a dolomitbánya közötti területen elhelyezkedő, valamint a bányatevékenység miatt 

veszélyeztetett sziklacsoportosulás természetvédelmi területen 
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                                                              Fotó: Takács Ferdinánd                                                                               Fotó: Bézsenyi Zsolt 

 

Bal oldali fotó: Púpos- hegy lábánál húzódó Ilona ároknál kiemelkedő sziklacsoportosulások, 

jobb oldali fotó: Ilona árokban időszakosan áramló víz által hordott torlasz 

  

      
                                                                                                                                            Mindkét fotó: Takács Ferdinánd 

 

Bal oldali fotó: háttérben a Púpos- hegy, jobb oldali fotó: a Púpos- hegy lábánál elhelyezkedő 

víznyelő 
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                                                                                                                                            Összes fotó: Takács Ferdinánd 

Cserszegtomaj és Rezi községet összekötő műút 

mellett elhelyezkedő hévizes eredetű 

barlangfülkék és járatok, melyek létét a Vízmű 

fenyegeti. 

Az alsó fotón jól látható, hogy hamarosan elérik 

az egyik gömbfülkét.  
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15 ÉVES A LABIRINT KBSE 
LABIRINT KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ 

SPORT EGYESÜLET 
 
15 évvel ezelőtt 1989. december 27-én alakultunk meg Takács Ferdinánd festőművész 
szervezésében Labirint Barlangkutató Klub néven. A megalakuláshoz nagy 
segítséget nyújtott a budapesti Acheron Barlangkutató Csoport, annak vezetői: 
Kárpát József, Fehér Katalin. 
 
 Megalakulás előzményei: 1983-tól Takács Ferdinánd időszakosan részt vett az 
Acheron Barlangkutató Csoport kutatásaiban, elsősorban Cserszegtomaji kútbarlang 
kutatásában. Közös szervezésként több éven keresztül barlangi nyílt napokat 
szerveztünk a Cserszegtomaji kútbarlang bemutatására. E nyílt napokon részt vevő 
fiatalok érdeklődésére szerveződött meg barlangkutató klubunk. 
 
Megalakulásunk után azonnal megszerveztük tagjaink részére az alapfokú 
barlangjáró tanfolyamot és vizsgát. 
 
1990-ben már a két csoport valamint a tapolcai barlangkutatók közösen 
megrendezték az MKBT XXXIV. vándorgyűlését Cserszegtomajon. 
1990-ben csoportunk tagjának, Bézsenyi Zsoltnak köszönhetően sikerült bejutnunk a 
már 10 m mélyen ismert Csodabogyós- barlangba, melynek kutatását egészen 1997-ig 
az Acheronnal közösen végeztük. A Csodabogyós- barlang felfedezéséért az Acheron 
Barlangkutató Csoporttal megosztva megkaptuk az MKBT Vass Imre emléklapját. 
Kutatási területünk: Cserszegtomaji kútbarlang valamint a Keszthelyi- hegység, 
Cserszegtomaj, Rezi karsztos területeinek kutatása. 
 
1996-ban és 1997-ben egy hetes élettani és klimatológiai expedíciót szerveztünk 
kilenc barlangkutató csoport együttműködésében a Cserszegtomaji kútbarlangban. 
Az expedíció ötletgazdája és szervezője Fehér Katalin, a Pagony Barlangkutató 
Csoport vezetője. Az expedíció klimatológiai vizsgálatok, radiometriai vizsgálatok, 
élettani vizsgálatok, mikrobiológiai vizsgálatok, geológiai vizsgálatok és feltáró 
kutatásokra szerveződött. Az expedíció eredményeinek publikálása megtörtént. 
1998-ban ugyanezen összetételű csapat az aggteleki Baradla- barlangban hasonló 
expedíciót szervezett.   
 
2002. évben elért főbb kutatási eredményeink: Cserszegtomaji kútbarlang feltárásai- 
új járatrendszerek mellett megtaláltuk a Szabó Pál Zoltán- teremből nyíló Csoki- 
termet és az Örömtanya- termet, valamint megkezdtük a  Szabó Pál Zoltán- teremben 
Leél- Őssy Sándor elméletére alapozva az „Alsó szint„ feltárását. 
Eddig még ismeretlen új barlangot is felfedeztünk, amit Apalányai- barlangnak 
neveztünk el. Dolomitban, hévizes eredetű barlangjárat a cserszegtomaji Csókakői 
árok elnevezésű területen. 
Tudományos vizsgálatok: a Cserszegtomaji kútbarlangban folyamatosan végeztük az 
ATOMKI által biztosított radon detektorok elhelyezését. Az Apalányai- barlangban 
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talált csontokat pedig a Magyar Természettudományi Múzeumba Gasparik Mihály 
paleontológus részére faj és kormeghatározásra küldtük el. Az eredményekről 
pontosan a 2002. évi jelentésünkben írunk, amely munkánkért a Cholnoky 
pályázaton különdíjat nyertünk. 
 
2003. évben elért kutatási eredményeink: a Cserszegtomaji kútbarlangban a Helikon- 
teremből induló járatok megbontásával bíztató bontási területekre jutottunk, 
elsősorban azért érdekes, mert eddig ismeretlen barlangrészek felé halad a járat. A 
2002-ben a Szabó Pál Zoltán- teremben megkezdett, a barlang „Alsó szintjének „ 
kutatására” ásott aknában 7 és fél méteren hévizes eredetű dolomit gömbfülkét 
találtunk melynek falán mangán és vas- oxidos bevonatot találtunk. Az alsó 
fenékrészen lévő légréseknél pedig még mindig iszapolódott dolomitpor van, amely 
további bontást igényel. 
2003-ban szerencse mellénk szegődött és egy újabb barlangot sikerült feltárnunk, 
amelyet Újévi kétlik- barlangnak neveztünk el. A barlang feltárása során 7000 éves 
cserépmaradványokat találtunk (Lengyeli kultúrától a kora vaskorig) melyeket a 
keszthelyi Balatoni Múzeum részére beszolgáltattunk. Jutalmul a múzeum ásatási 
területté nyilvánította a barlangot és azóta feltáró tevékenységet folytatni ott nem 
tudunk. Ezért kutatási területünket áthelyeztük a Rezi községtől É-ra elterülő Rezi 
vár környéki (Meleg- hegy) Sikalika- barlangra, Rezi vár- barlangra, a Púpos- hegy 
barlangjaira és az Ilona- árokban található Vadlán- lik- barlangra. Ezen barlangok 
kutatási eredményei 2005-ben fognak talán beérni. 
 Csoportunk 2003. évi tevékenységének éves Beszámoló jelentésével pályáztunk a 
Cholnoky pályázaton, mellyel ismételten különdíjat nyertünk. 
 
   
2004-ben alakult át barlangkutató klubunk Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport 
Egyesületté 15 fővel. Egyesület elnöke Takács Ferdinánd, elnökség tagjai Balogh 
Csaba, Szencz Lívia, felügyelő bizottság elnöke Bézsenyi Zsolt, felügyelő bizottság 
tagjai Micheller Szilvia, Szalai Veronika. Sport egyesületünknek két kutatásvezető 
vizsgával rendelkező és barlangi túravezetői vizsgával rendelkező tagja van. Sport 
Egyesületünk közhasznú társadalmi szervezetként működik- az alábbi névvel: 
Labirint Karszt- és Barlangkutató Sport Egyesület. 
 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a 2004. évben Kardos László felvette a kapcsolatot 
Takács Ferdinánddal, barlangfestményeinek elhelyezése céljából a Művészetek 
völgyében. Mely meg is valósult, sőt a jövő évben további terveket kívánunk 
megvalósítani.   
 
Csoportunk ez évben csatlakozott a Bakonyi Barlangkutató Szövetségek 
Egyesületéhez. Bízunk együttműködésünk sikerességében.   
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                                                                                                                                                                   Fotó: Takács Ferdinánd 

 

Takács Ferdinánd barlangfestményei a Művészetek völgyében 

 

 

 
                                                                                                                                                                             Fotó: Szabó Szilvia 

 

Túravezetés a Csókakői árokban 
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