
Jelentén a Papp Fereno Barlangkutató Caoport 1977. évi munkájáról

A eaoport kutatási területe
1977« évben a Papp Fereno Caoport kutatási területe az előző évekhez haaonlóan az 

Aggtelek-Jósvafői karaztterületen a Jóava-völgy — Keoső-völgy - Magyar-Csehszlovák állam
határ - éa a Szeloe-puazta - Szín által határolt terület volt. Ezen a területen belül 
1977« évben a Caoport az alábbi barlangok kutatáaára kapott engedélyt! Vaaa Imre-barlang, 
Kossuth-barlang, Musztáng-barlang, Szarvas-ól, Sehova-zsomboly, Kűri■zlánfő1-zsomboly, 
Kűriszlán-veigyi-viznyelőbarlang, a Sárog-kerti-forrá»völgy barlangjai, valamint a Ménes- 
völgytől É-ra elterülő fennsík 1, 2, 3» 4. az. víznyelői a megadott térképvázlat szerint.
A Caoport létszáma
A Csoport létszáma 1977« december 31-én 45 fő volt.
A Csoport pénzügyi helyzete
A Papp Fereno Csoport bevétele 1977. évre vonatkozóan az alábbi volt:
I976 évről maradvényként Jelentkezett ló.500 Ft. Az 1977. évi MEDOSZ támogatás 60OO Ft 
volt. A Caoport tagság tábori hozzájárulása 3000 Ft volt, tehát a teljes évi bevétel 
25.OOO Ft volt.
A kiadások az alábbiak voltak:
Az 19 77. évi nyári kutatótábor költsége 10.100 Ft volt. A Papp Fereno Csoport 10.000 Ft 
értékben 5 sátrat és 3 hátizsákot vásárolt az év folyamán. A teljes kiadás összege te
hát 20.100 Ft volt. Maradványunk 1978. évre tehát 5.400 Ft.

Az 1977. évi feltáró kutatások
Az 1977 januárjától végzett munkák túlnyomó része a Ménes-völgy É-i oldalán lévő 

fennsíkra /az Alsó-hegy Ny-i nyúlványa/ irányult.
A részletes terepbejárás alkalmával a terület összes objektumát megvizsgáltuk, meg- 

bottottuk. A 6 k»*-nyi területen l4 helyen dolgoztunk, ezek közül azonban ma már osak a 
Péreosnyelő-barlang, a Vaosora-barlang /Zugó-forrás/ és a Fodor-forrás feletti berogyás 
látszik alkalmasnak további kutatásra.

Az év folyamán két tábort szerveztünk és bonyolítottunk le. 1977 tavaszán és 1977 
nyarán /augusztusban/ a Sárog-kertl-forrásoknál. A táborokon kívül, hétvégi munkáink so
rán terepbejárást, vízkémiai méréseket, valamint megfelelő létszám esetén bontási munká
ié tokát végeztünk.
X/ Péreos-nyelő

A sárog-kerti Keleti-forrástól áfy-ra található, mintegy I50 m—re a fennsík szélétől, 
45 m magasságban a forrás felett. Feltételezésünk szerint inaktiv víznyelő, amely telje
sen feltöltődött, sőt vízgyűjtő területét is elvesztette.

Tőle ÉK-i irányban, a fennsík legszélső dolinájában, kb. 6O-70 m-re az aktiv víznye
lő található, ez azonban még nagyobb mértékben el van tömődve és határozott vízfolyás 
sem észlelhető.

A Péreos-nyelő a munkák megkezdése előtt egy kb. 45°-os szögben összetartó sziklaha
sadék mellett kialakult berogyás volt. É-i oldalát kb. 4 m mély függőleges szálkő, D-i 
oldalát 60°-oa lejtő alkotta.
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Először a hasadéit alját bontottuk meg; mintegy 4 m után a Ny-i fal kezdett aláhajló- 
vá válni, az agyagkitöltés és a azálkő között pedig kisebb légráeeket, üregeket lehe
tett találni, amelyek a lefelé haladó munkát jelentős mértékben megkönnyítették. Újabb
1.5- 2 m után az É-i és D-i szálEŐ között egy majdnem függőleges kürtőben haladtunk le
felé.

A munka során rendkívül nagymennyiségű oserép, égetett agyag, sőt egy ép korsó is 
élőké ült a hallstadti kultúrából. A felső 4 m-es szakaszon felhozott oserepek között 
egy-két bükki kultúrájú is akadt.

Az 1977 t vasza óta bontott víznyelőből hozzávetőlegesen 9 - Ю  •* agyag került ki. Eg 
egy alkalommal 200-200 vödör, ami 4-4 órai munkával volt egyenlő. Ez alatt az idő alatt
1.5- 2 métert haladtunk lefelé a keresztmetszettől függően.

1978. mároius 12-én 15 mélységben b lyukadtunk és sikerült bejutni egy 32 m mély, 80 

m hosszú járatba, mely igen nagy - 2-3 m széles, 10 -15 ra magas - szelvényekkel rendelke
zik. A továbbjutást agyagszifon akadályozza. A barlang pontos felmérése és további kuta
tása 1978. évi feladataink közé tartozik.
2-3. Nagy-forrásszáj-barlang és környéke

a/ A sárog-kerti Ny-i forrás felett ló m-re, É-ÉNy-i irányban helyezkedik el. Neve 
is utal feltételezett eredetére; régi árvizi forrásbarlang. A barlangot először 1977 ta
vaszán kezdtük el bontani, de ekkor alig 1-2 ■* agyagot tudtunk kitermelni az akkori vég
pontról /G1-G2 szelvény/.

Csak az 1977. évi nyári tábor alkalmával sikerült a barlangot kb. 6 napos munkával 
az agyagkitöltéstől megtisztítani. A kitermelt agyagmennyiség 8-9 s»-re tehető. A munka 
során két felfelé menő kürtőt találtunk, melyek a felszínre már nem érnek fel.

A viz a barlang legmélyebb pontján található, 10-15 om széles, 1-1,5 m hosszú repe
désből jöhetett fel, mert a barlangban a teljes szálkőig való kitisztítás után sem ta
láltunk olyan helyet, ahonnan nagyobb szelvényben Jöhetett volna fel. A barlang további 
kutatásra nem alkalmas.

b/ Kaoor-barlang a sziklafal oldalában egy bemélyedésre lettünk figyelmesek 1977 ta
vaszán, s mintegy 1 órás munka után egy 13 m hosszú csőszerű járatba jutottunk, amely
nek végpontja egy 1-1,5 m magas "teremben" végződött. Ennek É-i oldalán egy repedés volt, 
melyen К-re és Ny-ra is egye-egy 10-15 om-es hasadékba lehetett belátni.

A Nagyforrás-szájban lévő munka során az alsó repedéshez érve határozott huzat.volt 
érezhető, amely a hasadékba befelé húzott. Füst segítségével kimutattuk, hogy a levegő 
a Kaoor-barlangból Jön ki, mégpedig igen gyorsan. Ennek ellenére a forrás-delta rendszer 
kutatásával felhagytunk.
4. A Sárog-kerti - Keleti-forrás árvizi forrásszája

1977 tavaszán a különösen nagy árviz miatt uj forrásszáj nyilt meg a Sárog-kerti K-i 
forrás felett kb. 8 méterrel. A viz fa gyökerei mellett egy kisebb kráterből Jött, s a 
kis keresztmetszet és nagy nyomás miatt kb. 30- 0 om magasra szökőkutszerüen lövellt fel. 
A vízhozam kb. 1000 l/p volt. Az árviz levonulása után a krátert megbontottuk és 1 m 
mélységben szálkőben öklömnyl járatot találtunk, amely további 1,5 m mély. Légáramlás 
nem tapasztalható.
5. Dögszag-barlang

A bánya-oldali un. Dögszag-barlang töredezett mészkőszirtek aljában, a völgytől 80- 
90 m magasságban található. A bejáratot rövid munkával megtisztítottuk, majd kb. 45-ben
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lefelé menő járatból az avart kiszedtük. Egy szűk kuszójáratot találtunk, mely 6 m hosz- 
szuságu és É-ra tart. Az alját agyag borítja, dolgozni nem lehet tovább.
6. A Sárog-kerti Keleti-forrás felett, a fennsik első dolinájának aljában, a Ny-i oldal
hoz közelebb határozottan É-felé nyitott bemélyedés van. Feltételezzük, hogy a Busa-tető, 
Édes-tető É-i odaláról lefolyó viz itt tűnik el. Azonban az nem látható, még nagy esőzé
sekkor sem. Ninos aktiv vízfolyás. Valószínűleg osak az agyag és a dolina mészkőalja közt 
szivárog a viz.

A mészkő kávát /kb. k  m átmérőjű/ megástuk, de 1 m után olyan sok kő meg gyökér kezűit 
elő, hogy a munkát, melynek oélja elég bizonytalan volt, nem folytattuk tovább,
7. Szakadék-dolina

A 28/l8-ae határkőtől 200-250 méterre található. A dolina 6-8 m átmérőjű, É-i oldala 
függőleges betörésü, 6 m mélységig. Itt a Ny-i sziklafal aljában látható néhány kisebb 
üreg, azonban ember számára egyik sem járható. Nagy kövekkel van eltömődve, határozott 
oldott mészkőfalak mellett.
8-9-10. Víznyelők a fennsik szélén

A Patkós-völggyel szemben lévő hegyoldal tetején három dolinában, melyek közvetlenül 
a fennsik szélén vannak, k  aktiv víznyelő működik. Mindegyik dolina legalján a völgy fe
lé berogyás található /l-З m mély/, aljuk rendkívül puha, laza agyag.

A víznyelők a vizet a Busa-tető déli oldaláról kapják. Esőzéskor jól megfigyelhető 
kisebb erek futnak beléjük. Mivel azonban a meredek hegyoldaltól néhány m-re vannak, ko
moly, nagyméretű üregek nem várhatók. A viz nem a hegyoldalon folyik le vízmosásokban, 
hanem ezekben a víznyelőkben tűnik el, majd valószínűleg az Öreg-tető alatt lévő Alsó- 
Köpüs—forráéban jön elő.
11. Csipogé-viznyelő I-II-III.

A Köpüs-forrástól D-re kb. 300 m-re található egy rendkívül mély dolina legalsó pont
ján lévő 4 berogyás alakjában.
I. Ez a víznyelő a legaktívabb, esőzéskor 1-2 l/p viz folyik bele. Az agyagpad átszúrá
sakor és kibontásakor egy kb. 6-7 m mély, igen szűk, erodált kürtőbe jutottunk be, amely 
folytatódik, de kövekkel van eltömve, és igy nem lehet benne dolgozni.
II. Ez is aktiv víznyelő. El van tömődve agyaggal, kb. k  m mély.
III. Inaktiv víznyelő, a hegyoldalhoz legközelebb eső berogyás alatt van, kb. 5-6 m mély, 
végén agyagdugóval.

A víznyelők további kutatását értelmetlennek találjuk, mert ez is osak a hegyoldal
ról lejövő vizet szállítja, mint az előző /8-9-10./ víznyelők.
12. A Moоsolya K-i forrás felett kb. 50 m magasságban egy sziklafal aljában szűk, borz- 
lyuk Jellegű lyukat találtunk. Később kiástuk, de osak egy szűk hasadék.
13« Berogyás a Moosolya K-i és a Kecskés-kuti-forrás között. 2 m átmérőjű, 1,5 m mély. 
i k .  Keoskés-kuti-barlang

A Keoskés-kuti-barlangtól DNy-ra, fent a sziklafalban nagy üreg található, amely kür- 
tőszerüen halad lefelé nagy szelvényben, kb. 10-13 m-t. Az akna kétfelé ágazik. Az egyik 
ágban agyagkitöltés, a másikban kőtörmelék volt. Az utóbbit bontottuk meg, de hamarosan 
itt is agyagot találtunk, igy felhagytunk vele.
A Keoskés-kuti-barlangban is szerettünk volna dolgozni, de két alkalommal is levegő
hiány miatt vissza kellett térni.
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15» Fedőr-fórráa
1977 tavaszán az árvíz miatt uj forrásszáj nyílt a legkeletibb forrás delta felett 

kb, 8 m-re.
A forrásszáj agyagban ás törmelékben jött létre, osak a legalsó pontja, egy 20-30 

om-es hasaáék van mészkőben. Itt próbáltunk dolgozni. A haaadók kövekkel, visszahallott 
agyagdarabokkal volt eltömve. 2 m után azonban már olyan keskeny lett, hogy a munkát 
nem lehetett továbbfolytatni. A hasadák alján erősen morajló vizoaobogás hallható.
ló. A Zugó /Vályuskut/ forrás felett lávő 15О m hosszú, 7О-8О m magas mászkSszirtek át
vizsgálásánál a Ny—i oldalon 40 m magasságban egy hasadákot találtunk. Ebben azonban 
1,5 m után egy kő volt beékelődve, amitől nem lehetett beljebb hatolni. Mögötte nem le
hetett látni a barlang végpontját a hozzáférhetetlenség miatt. Közel egy napi munkával 
sikerűit szétverni a beszorult követ, azonban osak egy kb. 4-5 m-ea járatot találtunk, 
mely további kutatásra alkalmatlan. Régi, vastag oseppkőréteg van a falakon.
17« Zugó-forrás /Vaosora-barlang/

Az 19 77-78 telén végzett vízkémiai vizsgálatok alapján a Zugó-forrás vize feltehető
en a felszínre fakadástól visszafelé pár 100 m-re nem forrás deltán jön ki, hanem egy 
olyan osőszerU járaton, amelyben a viz felett légtér van. Ezért gondoltuk, hogy a forrás 
felől esetleg bejuthatunk a barlangrendszerbe.

A munkát a forrás felett feltételezett árvízi kifolyásnál kezdtük, ahol a kövek leg- 
tisztábbak, legkorrodáltabbak voltak. A nagy, mosott kövek miatt néhány órai munka során 
4b. 5—ó ■* követ hordtunk el, a hamarosan egy kisebb /1 személyes/ terembe jutottunk. A 
későbbiekben lefelé kellett haladnunk az omladékban, elég kis keresztmetszeten. 2 méte—. 
rés mélységben már hallottuk a viz dübörgését, és a következő hétvégén már sikerűit le
jutni a vízhez. Innen egy kb. 8 m hosszú, omladékos kuszójáraton lehet továbbmenni nagy, 
összeékelt kövek között.

Az eddigi végpont egy, - a viz fölé benyúló nagyobb kő, amely alatt nem lehet átmász
ni. Mögötte hasonlóan folytatódik a járati zubogó viz felett 0,5-0,8 m légtérrel. Az ol
vadások miatt a forrás vize felduzzadt, és Így még az eddig feltárt rész is viz «lé ke
rült. Az árvíz levonulása után a munkát folytatjuk.
l8* A Ménes-oldali terepbejáráskor lettünk figyelmesek arra a kb. 2 m átmérőjű, függőle
gesen lefelé haladó, korrodált falu bemélyedésre, amely a Csemetekerttől D-re kb. 50 m 
magasan van.

Az üreg peroek alatt métereket nőtt, ugyanis sok vlzmosta kővel van eltömődve, agyag 
nincs, osak felülről lehullott száraz humusz.

ö s szefoglalá s

Az 1977-ee évben a Papp Fereno Csoport munkájában változás következett be az előző 
néhány évhez képest. Elsősorban a csoport fiatalabb korosztálya önálló munkát kezdett a 
Jósvafői karsztterület É-i részén a Ménes-völgy környezetében. Több forrás és víznyelő 
eeyidejü megbontásával került sor e terület részletesebb megkutatására.

UJ kezdeményezésnek számit az is, hogy Kékedi Zoltán vezetésével az Aggtelek-Jósvafői 
karsztterület forrásainak rendszeres kémiai vizsgálata kezdődött el 19 77. évben.

A kézirat! jelentés tartalmazza meg Kékedi Zoltán "Vízkémiai mérések Aggtelek—Jós— 
vafőn" o. dolgozatát.

Mauoha László


