
J e l e n t é s

a Papp Ferenc Barlangkutató Csoport 1974. évi tevékenységéről

I, IA csoport kutatási területe az OTvH 1328/1974 sz. engedélye alapján a kö

vetkező volt:

a .  /

Jósvafő környékén: a Kecső-patak magyar szakasza - Jósvfőtől a Szelce-pusztai

útelágazásig-Szelcepusztai miiut - Szelece-völgy a Ménes-patakig-Ménes-patak
/

és Szelece-völgy találkozásától E -ra  húzott egyenes- az országhatár ezen egye

nes metszéspontjától a Kecső-patak országbalépéséig terjedő szakasza által hatá

rolt terület,, (A területen a Boly amér-forrásnál /Е  ötvös-barlang/ a BEAC külön 

engedély alapján végez kutatásokat,,)

b. /

Budapest területén a Ferenchegyi-karszt területen a Ferenchegyi és Szemlő-he- 

gyi barlang összefüggésének vizsgálata elsősorbán geofizikai módszerekkel,

II» Csoportunk létszáma 1974, végén 71 fő

III. A csoport tevékenységét az alábbiakban részletezzük:

1. Az MKBT munkájában csoportunk sokoldalúan vett részt

a. Az elnökségnek munkájában a tisztujitó közgyűlésig két tagunk vett részt 

(azóta az elnökségben nincs képviseletünk),

b. A társulati kiadványok szerkesztésében csoportunk intenziven vett részt. 

Elsősorban az Évkönyv szerkesztésével foglalkoztunk (ennek technikai szerkesz

tését nagyobb részben csoportunk végzi), de résztvettünk a középlap szerkeszté

si munkáiban is.
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c. Az alapszabály rendező bizottságban /  melynek eredeti feladata az alapsza

bály módosító rendkívüli közgyűlés nyomán támadt bizonytalanságok tisztázása 

volt Dr. Cser Ferenc csoporttagunk vett részt, s dolgozik ma is, mivel a választ

mány a bizottság mandátumát uj alapszabály előkészítése céljából meghosszab

bította.

d. Előadást csoportunk tagjai két alkalommal tartottak a Társulatban, Dr, Cser 

Ferenc és Maucha László a jósvafői Nagytohonya-forrás számítógépes analízisé

ről (csapadék-vízhozam kapcsolat kérdésében) Hlavács László a feltáró kutató

munkánk műszaki újdonságairól számolt be,

e. Az 1974 évi Barlangnap rendezésében és lebonyolításában csoportunk aktivan 

(kb, 10 fővel) vett részt,

f. Az 1974 évi szeptemberi kiima ankét (Pécs-Abaliget) műszaki lebonyolítását 

(vetités és magnetofon jegyzőkönyv) jórészt csoportunk biztosította,

g. Az elsősegélynyújtó és biztonságtechnikai tanfolyamot több csoporttagunk ered 

ményesen elvégezte.

2 , /  A klubélet élénk volt az év folyamán.

a, Klub összejövetelek általában hetenként voltak, összesen mintegy 45 alkalom

mal, Ezeket az alkalmakat részben elméleti továbbképzésre, részben vetített ké

pes élménybeszámolók tartására használtuk fel,

b, Gyakorló és edzőturát kb, 30 alkalommal rendeztünk, részben barlangban, rész

ben felszínen,

c, Házi barlangversenyre ebben az évben is sor került (HVDJE-kupa a Mátyás

hegyi-barlangban) mely Szabó Géza és Szabó Andrea tevékenysége nyomán már ha

gyományos eseménnyé vált. Tekintettel a versenyen támasztott sokoldalú köve

telményre (tájékozódás, gyorsaság, elméleti ismeretek stb, ) a csoport tagjait 

sokoldalú felkészültségre ösztönzi,
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d. Bemutatóturáink során a Mátyás-hegyi, Ferenc-hegyi, Baradla, Vass Imre, 

Legény-barlang, a Solymári és Szoplaki-Ördög-lyuk, valamint a Pálvölgyi- 

barlang kiépitetlen részei szerepeltek a természetjárók számára bemutatott bar

langok között,

3, /  A terepi munkák során a Csoport a következőket végezte:

a ,  /  A Jósvafői Musztáng-barlang (a Vass Imre-barlangfeltételezett szenilis rá- 

nyelője) feltárására koncentráltuk erőink javát. Ennek keretében alapos előké

szítés (többek között 1 hetes előkészítő tábor) után augusztus hónap folyamán a 

BSE csoport intenzív bevonásával két hetes kutatótábort rendeztünk Haragistyán,

Ebben a munkában Papp Ferenc Csoport 50, a BSE Csoport 10 tagja (és 8 vendég)
3összesen 41, egyenként 6 órás műszakot dolgozott. Mintegy 25 m kitöltést távo

lítottunk el a régi víznyelő aknából és az eltömődött víznyelő-barlang tovább-bon- 

tása során az 1973 novemberben talált első mellékág után ebben az évben felfedez

tük a barlang második mellékágát is. Ezzel a régi rányelőt 23 m, mélységig bon

tottuk ki, (a Vass Imre-barlang feltételezett főága a becslések szerint kb, 50 mély

ségben húzódik a felszín alatt). A szokatlanul nagyméretű keresztmetszettel ren

delkező víznyelő barlang (Vass Imre főág méretek) kedvező fedvése, jó megtartása, 

a gépesített munkához megfelelő térfogata, kitöltésének jő bonthatősága, és a mély

ből feltörő légáramlás teszik reálissá ezt az egyébként a lehetetlenség határát sú

roló feladatot, amit egy "szenilis" barlangjárat feltárása jelent,

1974 év,őszén,12 főjnégyuapos.munkáyal,megkezdte,az,19751évi.kutat,ótábor,műsza

ki előkészítését, a most már nagyobb mélységű barlang közlekedési és biztonság- 

technikai szerelvényeinek beépítését, a villanymotoros és az uj helyzetnek megfe

lelő biztonságosabb és nagyobb teljesítményű darupálya kialakítását.

b, /  A Musztáng-barlang környezetében a kutatótábor ideje alatt a pihenő műsza

kok tagjai folytatták a környék kisebb barlangjainak felkutatását. Többek között fel

tárták a barlang közelében egy 12 m. hosszú karsztos járatot.
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c. /  A Vass Imre-barlang feltáró kutatására is sor került»

A főág "Fogas" elnevezésű képződménye melletti oldalkürtőből kiindulva Szilvay 

Péter és Obbágy János kábelezési munka során egy kisebb méretű uj oldalteremre 

bukkantak (János-terem) amely különleges méretű heliktitjeiről vált nevezetessé.

A Vass Imre-barlang rendszerének továbbkutatása érdekében fentieken kivül is 

történtek erőfeszitések. Ezt a munkát a csoportunkkal együttműködő Amfora köny- 

nyübuvárok végezték Kérdő Péter és Bercik Pál csoporttagtársaink résztvételével..

Az elmúlt évben megkezdték a Szlovákiai Milada és Feneketlen-lednice barlangok 

terepbejárását egy későbbi buvárakció előkészítése céljából. Ismeretes hogy ezek 

a barlangok az 1963 évi sózási kísérlet alapján bifurkáciős kapcsolatban állnak a 

Vass Imre-barlang forrásával (Kistohonya-forrás)

d. /  Uj zsombolyt találtunk a Haragistyai-fennsik déli részén a Babot-kut felett kb„

90 m-el, melyet " Sehova-zsombolynak" neveztünk el. A zsomboly a Babot-kuttől

ENY-ra 400 m -re fekszik a Mezna-tető D-i lejtőjén. Mélysége 50 m, 1974 tava

szán április 5-7-án került sor a zsomboly kibontására a jósvafői csordás bejelen

tése alapján., aki megfigyelte, hogy ezen a helyen karrosodött sziklák közötti 20- 

30 cm-es csatornákon ledobott kő feltűnően sokáig esik, Csoportunk tagjai rendkí

vül nehéz munkával 2 méter mélységig feltárták az igen kemény sziklafedőt a zsom

bolyba való bejutáshoz, A rendkivül szűk zsombolyszáj miatt a zsomboly első be

járói a csoport mintegy 20 tagjának közreműködésével Horváth Éva és Mairán Béla 

voltak, A zsomboly csaknem függőlegesen halad a mélység felé, átlagos átmérője

1 m, a keresztszelvény alakja ovális, Mivel lefelé haladva nem szélesedik, ezért 

átmeneti formát jelent a klasszikus értelemben vett zsomboly és a karrcsatorna 

között. Viszonylag kevés borsókőszerü képződmény disziti, fenekén lukacsos állo

mányú mészkő zárja el a továbbjutást, Semmiféle légáramlás nem észlelhető a 

zsombolyban, ezért és a feltáró munka során az alján felhalmozódott széndioxid 

miatt a további vizsgálat egyenlőre leállítottuk. A zsomboly érdekessége az a 

körülmény, hogy az első jelentősebb mélységű zsomboly Haragistya környékén, 

Különösen feltűnő eredmény a Sehova zsomboly létezése abból a szempontból, 

hogy az erősen dolomitosodott Mezna-tetőn és a legmegbízhatóbbnak nyilvánított 

Babot-kut tápterületén (Aggtelek-Jősvafői vizmü) fekszik. Ezért felmerül a lehető

sége annak, hogy a Babot-kuthoz is tartozhat olyan inaktívvá vált patakos barlang- 
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rendszer, amely idején a Vass Imre-barlanggal együtt fejeződött le a Mílada-Kecső 

rendszertől, de bifurkációs hidrológiai kapcsolata nincs a fenti rendszerrel, ezért 

a Babot-kut ma már csak Mezna-tető dolomitos térszinéről kap utánpótlást, Gya

kori szempontok is indbkolják, hogy zsomboly nyom jelzését idővel elvégezzük 

(vizmü védőterületének kérdése),

e ,  /  A Vecsem-expedicíó műszaki előkészítésében és földalatti munkájában (meg

hívás alapján) több tagunk résztvett,

f. /  A Pálvölgyi-barlang területén tereprendezési és épületalapozási, valamint egyéb 

munkákat végeztünk az OTvH felkérése alapján,

4, /  A tudományos kutatás vonatkozásában, az alábbiakat végeztük el“

a, /  A geofizikai üregkutatással ebben az évben a tervezett terepi munkákat nem 

tudtuk elvégezni, mert az elektromos mérőműszerünk kialakítása nemhaladt a kel

lő mértékben,

b. /  A Vass Imre-barlangi mérőhálózat tovább fejlesztése keretében az év folya

mán átalakításra került az I, sz, litoklázis fluktuáció regisztráló berendezés. Ko

rábban a berendezés érzékelőinek beállítása a megfelelő nagyítású mérési tarto

mányba a helyszínen történt, de a beállító személy által kismértékben felmelegi- 

tett környezet igen körülményessé tette a munkát, mert a nagyon érzékeny beren

dezés gyorsan elhangolódott, Emiatt a berendezés kalibrálását csak a laboratóri

umban lehetett elvégezni, A műszer átalakítása során a tér mindhárom irányba eső 

érzékelők laboratóriumból való távállitására alkalmas kezelőszerveket hoztunk lét

re, amely lehetővé teszi a berendezés helyszíni kalibrálását, valamint a laborató

riumból való kényelmes beállítását.

Az elmúlt év folyamán tovább fejlesztettük a barlang klimamérő hálózatát is, Szilvay 

Péter uj hőmérő és pszichrométeres mérőhelyeket hozott létre, valamint két mérő

helyen megkezdte a barlangi párolgásmérést is,
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С. /  A barlangi rádióaktivitás vizsgálata az év folyamán intenziven folytatódott 

Budapesten, Jósvafőn, az Alsó-hegyen és Abaligeten is,

d- /  A jósvafői Nagytohonya és Kistohonya-forrás hidrológiai viszonyainak számi

tógépes analízis éljen Dr, Cser Ferenc és Maucha László folytatták vizsgálataikat, 

tovább fejlesztették a források kilirülési görbéire vonatkozó ismereteket.

5, /  Külföldi kapcsolataink ápolása sem szünetelt az év folyamán;

a. /  Hlavács László a Bulgáriába meghívott MKBT delegáció tagjaként részt vett 

a bulgár barlangkutatók nemzetközi táborba.

b . /  Erdélyben többször is jártak csoportunk képviselői, Részt vettek a Kolozsvári 

Amatőr Barlangkutató Kör lyári táborán, továbbá a Szelek-barlangjában rendezett 
feltáró túrán,

c .  /  Vendégként fogadtunk (részben nyári táborunkon, részben Budapesten) több 

neves kolozsvári baralngkutatót, többek között Bagaméri Bélát és Egri Lászlót,

Gádoros Miklós Müller Pál
titkár csop, vez.
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