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Lleszámoló .jelentés

a Ferencvárosi Természetbarátok Sportköre "Delfin" Könnyűbúvár Szak
osztály Vizalatti Barlangkutató Csoportja 1977« óvi munkájáról

Molnár János-barlang
Szakosztályunk hatodik éve foglalkozik a barlang feltárásával. Az elmúlt években kö

zel 300 m hosszúságban sikerült behatolnunk a forrás járataiba. A kezdeti látván os ered
mények után látszólagos visszaesés következett be a feltárás területén. Az 1975« ás 1976— 
os években szinte semmi változás nem történt a barlang ismert hosszát tekintve.

Az eddig megismert járatok vizsgálata, térképezése és a merülések biztonságának növe
lése jelentette tevékenységünk fő irányát. A barlang akkori végpontja közel 30 méter 
mélységben volt a Malom-tó 10k,7 m A.f.m-hoz viszonyítva. Ez a mélység komoly technikai 
és biztonságteohnikai felkészülést tett szükségessé.

Az 1977-es esztendő uj fejezetet nyitott a barlang kutatásának történetében. Már- az 
év s kutatási terv részfeladatainak megbeszélésekor is komolyabb mérési és rendszertani 
vizsgálatok elvégzése mellett döntöttünk. Elhatároztuk, hogy hozzákezdünk a barlang és 
környező források komplex vizsgálatához és feldolgozásához. Ezt a munkát két óv időtar
tamra ütemeztük és igy az 19 7 7» óvi jelentésünkben csak az eddigi vizsgálatok részered
ményeiről tudunk beszámolni.

A munkánk során szerzett tapasztalatokat az alábbiakban foglaljuk össze:
A Molnár János-barlang a József-hegyi forráscsoport két kiemelkedő - legnagyobb viz- 

hozarau - forrásának az Alagút- és a Boltiv-forrásoknak közös járatrendszere, s ezért 
osak a környező forrásokkal együtt vizsgálható. Megfigyeléseinket ezért kiterjesztettük 
a József-hegy lábánál fakadó többi forrásra is.

Területünkön feltörő vizek, a mindenkori erózióbázis, vagyis a Duna szintjén jelent
keznek. A tápterületen beszivárgó csapadékvíz egy része a felszin közelében áramlik a 
megcsapolás helye felé. A másik része a mélység felé történő mozgása közben a normális 
földi hőáram következtében felmelegedve, a mélyreható törések mentén kerül ismét napvi
lágra. A kétféle viz szűk területsávon történő megjelenése okozza, hogy a József-hegy 
lábánál szinte egymás mellett hideg, langyos és meleg források is fakadnak.

A Lukács és Császár-fürdő területén jelentkező forrásokat a feltörés helye szerint 
két csoportra oszthatjuk:
Első csoport: a Duna árterén, a kavicstakaró alól feltörő források. Ezen a területen he
lyezkednek el a mesterségesen létesített vizkitermelő kutak is.
Másik csoport: közvetlenül a József-hegy lábánál a kőzet repedéseiből, járataiból kilépő 
források. Elsődlegesen ezekkel a forrósokkal foglalkoztunk.

Л Éránkéi Leó ut és a József-hegy közötti területen négy forróst ismerünk, melyek a 
langyos forrósok csoportjába tartoznak. A mélyből feltörő meleg és a felszin közelében 
áramló hideg karsztvíz keverékét hozzák felszínre. Hőmérsékletük 20-29 C° között válto
zik.
Most pedig vegyük sorra a forrásokat:
Török-forrós : vize a Frankel Leó ut 5^. sz. alatt, az ORFX kórházépület pinoéjében egy 
mesterségesen kialakított medencében gyűlik össze.
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Hozaaa: közelítőleg 6.000 ■’/aap 
Vizének hőmérséklete: 25 - 26 C°
Nyugalmi vlzszlntje: 104,7 m A.f.
A fórrásmedenoében két különböző hőmérsékletű víz keveredik. A kőzet repedéseiből - a me
dence DK-i sarkában - 21-22 C°-os, mig az ÉK-i oldalon 103,8 m A.f. magasságban nyiló 
járaton keresztül 26-28 C°-os viz tör elő.
Ez a forrásjárat könnyűbúvár felszereléssel nyolo méter hosszúságban járható. Itt rövid 
szakaszon elszükül, bár a további járat már ismét járható méretű, feltárása a fürdő víz
védelmi érdekei miatt nem lehetséges. A forrás részletes feldolgozása folyamatban van.
Zug-szikla-forrás : a Halom-tó és a Török-forrás között, a Frankel Leó ut 52. ez. ház ud
varán található.
Napjainkban nem üzemeltetik, járatai eltömődtek, eliszapolódtak, osak pangó viz találha
tó benne. 1936-ban, az akkor még áramló vizet dr. Papp Fereno megfestette. A festett viz 
ЗО pero után a Török-forrásban és a Dunában is jelentkezett. Jelenlegi állapotában vizs
gálatok oéljára alkalmatlan.
Malom-tó-forrásai : a Boltív és az Alagut-forrás. A két forrás érdekessége, hogy vizük kö
zös járatrendszeren, a Molnár János-barlangon keresztül közös vízgyűjtőbe, a Malom-tó
ba gyűlik össze, de a forrásvíz hőmérséklete különböző. A Boltív-forrós 20,5 C°, az Ala- 
gut-forrós 23-24 C°-os vizet ad.
A forrósok nyugalmi vlzszlntje: 104,7 m A.f.
A két forrós összhozama: 2.300 - 21.000 ■’/nap.

A Fővárosi Fürdőigazgatósággal fennálló szerződésünk értelmében, rendszeres vízminta- 
vételezéseket végzünk a barlang különböző pontjain. A feldolgozott vízminták azt mutat
ták, hogy a mélyebb részeket / -6 m alatt/ kitöltő viz a felszín közelében mozgó, csekély 
melegvízzel keveredett karsztvíz, mig a felső járatok vize már nagyobb mennyiségben tar
talmazza a mélyből származó melegvizet.

Mint már az előzőekben említettem, a Boltív- és az Alagut-forrós vize nem azonos hő
mérsékletű, és a vízminták eredményei is különbséget mutatnak. A Boltiv-forrósból vett 
minta az Óriás-terem vizével, mig az Alagut-forrós vize a felső járatok vizével egyezett. 
Magától érthetődően adódott a kérdés: Milyen utón jut el a viz az Óriás-teremből a Bolt- 
iv-forráshoz, és hol lép be a melegebb viz a felső járatokba?

A kérdés második felére könnyebb volt megtalálni a választ. Hőmérőket helyeztünk el 
a felső járatokban és a mért adatok alapján hamarosan felfedeztünk egy eddig érdektelen
nek tartott szűk repedést az Óriás-terem bejáratánál, a hideg és melegvíz határ közelé
ben. Innen 25 C°-os viz lép be a rendszerbe, mely az Alagut-forróshoz kissé lehűlve ér
kezik. A hasadék tágításával néhápy métert járhatóvá tettünk, de a nehéz körülmények 
miatt a feltárást egyelőre szüneteltetjük. Most már osak a hidegvíz útját kellett megta
lálni. Ez sokkal nehezebb feladat volt, mert áramlást nem észleltünk, és a nagyobb mély
ség, valamint a gyorsan zavarosodé viz is nehezítette a munkát.

A hosszú, sikertelen kutatás alatt arra a következtetésre jutottunk, hogy a Boltiv- 
forrás más irányból kapja a vizet. A barlang és a forrós között ugyan összeköttetés van, 
de csak szűk, inkább repedés jellegű járatokon keresztül. Ez a feltevés azért látszott 
valószínűnek, mert az Óriás-teremben felkavart viz néhány órával később megjelent a Bolt
ív-forrósban.

Ebben az időben aránylag ritkán, 2-3 hetente jártunk a barlangba. Ilyenkor a viz min- 
dit tiszta volt. Január első napjaiban a vezetőkötól javítása közben vízáramlást ész
leltünk az Óriás-terem Ny-i falánál, -22 m mélységben. Honnan jön a viz? A kérdés el



döntésére másnap ismét lementünk a barlangba.

Az Alagut-forráéból opálos vízben indultunk; de a járatok felső részén már tiszta 
volt a viz. A Dexion-bázistói kezdve a járat teljes szelvényében tiszta vizet találtunk. 
Az Óriás-terembe érve megdöbbenve fedeztük fel, bogy a viz itt tegnap óta semmit sem 
változott. A lezuhant sziklát /-15 ш/ elérve ért az igazi meglepetés. Itt a viz tiszta 
volt. Mitől lehetséges ez a szakaszos tisztulás? Logikusan adódik a válasz, hogy ott 
volt tiszta a viz, ahol áramlás van a járatokban. Ha ez igy igaz, akkor az Óriás-terem 
felső szakaszán miért nem következett be a tisztulás, hiszen a hidegvíz alulról /-2 2 m- 
rő1/ áramlik be a járatokba. Ezek szerint a hidegvíz más utón, általunk nem ismert já
raton mozog. Plózer István említést tett az Óriás-terem alján K-i irányba nyíló keskeny 
repedésről. Lehet, hogy erre megy el a hidegvíz!

Január 26-án lázasan készülődtünk, remélve, hogy magyarázatot találunk az észlelt 
jelenségekre. Pista megmutatta, majd beúszott az említett hasadékon. Vad, az eddigi já
ratoktól elütő formájú hasadékon mintegy 15 métert haladt, mikor kisebb terembe ért.
Ezen a szakaszon valamikor sokkal gyorsabban áramló víznek kellett lenni. A sebesen moz
gó viz a puhább kőzetet kikoptatta és igy alakultak ki ezek a bizarr formák. A teremből 
két irányba is volt továbbvezető járat, de a biztosítás hiánya és a merülésre tervezett 
idő letelte miatt visszafordult. Pár nappal később, ismét az uj járatban voltunk és 
folytattuk a megkezdett munkát.

A kis teremből ló méter után egy 3-5 m mggas, 6-8 m széles terembe jutottunk. A já
rat — 37 m mélységben húzódik, alját finom, puderszerü iszap borítja, mely a legkisebb 
mozdulatra is felkavarodik és a látást erősen korlátozza. Kiérve a barlangból, meglepőd
ve tapasztaltuk, hogy a Boltiv-forrásból erősen zavaros viz tör elő. Az uj járatban fel
kavart viz, eddig ismeretlen utón megelőzött bennünket. Lelkesedésünket, kutatási tevé
kenységünket nagymértékben növelte ez a felfedezés.

Ahogy a térkép készült, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy megtaláltuk az utat, amelyen 
a viz az Óriás-teremből a Boltiv-forráshoz Jut. A hiányzó 6 m-es szakasz egyelőre ember 
számára még nem járható.

Ezt az újonnan feltárt járatot Plózer István - az azóta buvárbalesot következtében 
elhunyt barátunk és kutatótársunk - emlékére István-teremnek neveztük el.

A jelentős vizménység miatt ezen a szakaszon osak nagyon lassan tudunk a térképezési 
munkával haladni. Az 1977. évi beszámolónkban ezért nem tudjuk az uj szakasz térképét 
közölni.

A Fővárosi FUrdőigazgatóság megbízásából rendszeres időközönként vizhőmérséklet mé
rést végeztünk a barlang teljes hosszában. Mivel ebben az időben szinte naponta jártunk 
a barlangban, feltűnt, hogy a viz hőmérséklete napról napra változik. Mivel a források
kal foglalkozó irodalomban több helyen is olvasható, hogy a Duna vízállása és a légnyo
más változása is hatással van a forrásokra, méréssorozatot indítottunk.

Két hétig naponta Jegyeztük a viz hőmérsékletét, a légnyomás változását, a barlangi 
levegő hőmérsékletét és relativ páratartalmát. Megállapítottuk, hogy a Duna vizszintvál- 
tozása a barlang vizének hőmérsékletét nem befolyásolja. A légnyomás a mérés ideje alatt 
szinte változatlan volt, igy hatását kimutatni nem tudtuk.

A viz hőmérséklete egy-egy mérőhelyen - az Óriás-terem és a Boltiv-forrás kivételé
vel - tizedfokos, naponta változó eltérést mutatott /1-2. sz. ábra/. A kapott mérési a- 
datokat a Fővárosi Fürdőigazgatóságnál Szalontai Gergely javaslatára összehasonlítottuk 
a Török-forrás terhelési adataival. /3. sz. ábra/ Kiderült, minél nagyobb volt a Török-
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forrás terhelése, annál jobban csökkent a barlangi víz hSmársákleto.
A kát grafikon egybevetésekor tapasztalható eltérések abból adódnak, hogy nem vettük 

figyelembe a környező források és a fúrt kutak terhelési adatait. A méréssorozatot, ki
bővített méréshelyekkel az 1978-as évben megismételtük.

Mivel a barlangon keresztül kevert víz jut felszínre, természetes, hogy az erőtelje
sebb melegvíz kitermelés a hidegvíz előretörését vonja maga után. A fürdők védterületén 
fúrt melegvizet termelő kutak számának és a kitermelt viz mennyiségének növelése, ősök
ként! a forrásokhoz jutó melegvíz mennyiségét és Így elősegíti a hidegvíz uralomrajutá
sát. Ez először a viz hőmérsékletének osökkenéaét, később a kémiai Jelleg módosulását is 
okozhatja.

A hideg karsztvíz utánpótlódása a vízkivétel közelében létrehozott néhány méteres le
szívás esetén, a megnövekedett esés miatt megnő, hiszen a karsztviztartó oldalát оsápol
juk meg. Az 1800—200Q m mélységből feltörő forróvizre ez a néhány méteres leszívás gya
korlatilag nines hatással, esése nem növekszik észrevehetően, és Így hozama le lényegé
ben változatlan. Ezzel magyarázható, hogy az 1850-es években Molnár János által, a bar
langban mért 28-31 C°-os vlzhőmérséklet az évek alatt miért ősökként le 20-25 C°-ra.

Az elmúlt évben hozzákezdtünk a barlang fotódokumentáoiójának elkészítéséhez. A vlz- 
alatti fotózás, a speciális környezet miatt nem hasonlítható össze a megszokott barlangi 
fotózással. A viz, mint munkát akadályozó körülmény, egymagában még nem jelentene lénye
ges akadályt. A búvár mozgása során azonban a járatok falán, Illetve az aljzaton lerakó
dott Iszap felkavarodik és a látást korlátozza, vagy szélsőséges,esetben lehetetlenné 
teszi. Ezen oknál fogva a ténykedésre fordítható Idő a száraz barlangokban megszokotthoz 
képest elenyészően kevés.

Komoly nehézség, hogy a kutatási területeink vize álló, illetve igen lassan mozgó és 
Így a zavaros víz letisztulása is hosszú időt vesz igénybe. Heti egy, esetleg két merü
lésnél többet lebonyolítani nem lehet.

Kísérleteket folytatunk a FOTOGRAMETRIÁS térképezési eljárás kidolgozásával is. Hozzá
kezdjünk a barlangban fellelhető ősállati maradványok gyűjtéséhez és meghatározásához.
Az esztrámosi Rákóozi-barlangokban végzett tevékenységünk

Az előzetes tervek alapján tisztázni kívántuk a Rákóozi-barlang X. sz. és II. sz. ta
va közötti összefüggés lehetőségét. Ezért párhuzamos merülést kívántunk végrehajtani a 
két tóban. A felszerelés beszállítása után kiderült, hogy a tavakban /karsztvíz szintjé
ben/ jelentős vizszlnt-emelkedés következett be. Méréseink alapján az 1976. novemberi 
szinthez képest 3,2 métert emelkedett a viz, valószínűleg az átlagosnál csapadékosabb 
tél miatt.

A II. sz. tavon létesített bázisunkat az emelkedő viz megrongálta. így a párhuzamos 
merülést nem lehetett végrehajtani. Két búvárunk kísérletet tett az I. sz. tóból átjut
ni a II. ez. tóba, de a meddővel feltöltött járat bontása nem vezetett eredményre.

A II. ez. tó DK-i végében megkíséreltük a -32 méteres kürtő folytatását beúszni. A 
kürtő talppontjáról 15 C°-os lejtésű, 8 m hosszú járatot találtunk, de a felkavarodó 
iszap miatt további vizsgálatokra lehetőség nem volt. Ülepedést sebességgel kaposolatos 
vizsgálatokat végeztünk. Megállapítottuk, hogy az itteni körülmények között minimálisan 
10-12 napra van szükség a tavak letisztulásához.

Mivel a zavaros viz komolyabb munkát nem tett lehetővé, a vezetőkötelek cseréjét vé
geztük el. A meglévő perlonkötelek helyett műanyag tömlőket huztunk be az Ismert jára
tokba. A műanyag jelzővezeték használatát a "Nautilus" búvárok pozitív tapasztalata
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alapján alkalmazzuk. Hazánkban ezt a módszert először a Tapoloai Tavas-barlangban próbál
ták kl a gyakorlatban.

Merülést hajtottunk végre a bánya VII. szintjén, az 1950-as években hajtott lejtakná- 
ban, melybe 195^-ben vízbetörés következett be. Feltételezésünk szerint a viz egy bar
langból kerülhetett a táróba. Ezt a barlangjáratot kívántuk megtalálni. 50 m hosszban 
jártuk be a táró viz alatti szakaszát, de az évek alatt összegyűlt mésziszap miatt a fel
tételezett barlang Járatát megtalálni nem sikerült.

A barlangok tavaiból vízmintákat vettünk, melyeket a Fővárosi Fürdőigazgatóság labo
ratóriumában kielemeztek. A minták kiértékelése folyamatban van.

Hozzákezdtünk a barlangok fotódokumentáoiójának elkészítéséhez. Első lépésben a fel
színi járatok jellegzetes, a viz alatt is ismétlődő képződményeit dolgoztuk fel..Megálla
pítottuk, hogy a felszínen is fellelhető képződmények 5-6 méter mélységig a viz alatt is 
megtalálhatók. Feltételezésünk szerint a tavak vize valamikor osak addig a szintig borí
totta a járatokat, ameddig e képződmények fellelhetők. A vizszint alatt hideg és hévizes 
eredetű képződmények együttesen találhatók. E jelenség létrejöttének magyarázata jelen
legi kutató tevékenységünk egyik részét képezi.

A búvárfelszerelések szállítása a barlangi járatokban igen komoly és veszélyes fela
dat. A közlekedés feltételeinek javítása érdekében további részeken építettünk be állan
dó jelleggel vaslétrákat. Ezek a létrák elősegítik az amugyis pusztuló képződmények meg
óvását, mivel ezeken a szakaszokon a könnyebb mozgás miatt az akaratlan rongálás meg
szűnt.

Szomorúan tapasztaltuk, hogy a barlang egyik ékessége, az "Ékszerdoboz" vandál pusz
títás áldozata lett. Ezen nagyon csodálkozunk, mert tudomásunk szerint más osoportnak a 
barlangra kutatási engedélye nincs. így nehezen érthető, hogy a lezárt barlangba, felü
gyelet nélkül idegen személyek jutottak.

Őszi túránk alkalmával folytattuk a II. sz. tó feltárását. A "Vörös-tenger" ágból 
továbbjutási lehetőséget találtunk, 8 méter mélységben. Az uj szakaszt kb. 25-30 m hossz
ban beusztuk, de a biztonságos merülés feltételeinek hiányában a feltárást nem folytat
hattuk. Az uj szakasz 8-15 m mélységben húzódik, iránya a "Surrantós"-barlang felé mutat. 
A további feltárás technikai feltételek megoldása után könnyen lehetséges. Ehhez, az is
mert szakaszon úszó kötélrögzitőt kell kiépítenünk.

Összefoglalva az évi munkánkat megállapíthatjuk, hogy az aránylag szerény eredmények 
ellenére, egyre több búvárunk szerez gyakorlatot a nehezen megközelíthető és az alacsony 
hőmérsékletű vizekben. Egyre szaporodnak az adatok erről a nehezen áttekinthető, vízzel 
borított üregrendszerről.

Kalinovits Sándor


