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Jelentáa a VMTE Baradla Barlangkutató Csoport 1980. évi munkájáról

A VMTE Baradla barlangkutató csoportjának eredményeiről; életéről a kötetben lévő tanul
mányok és beszámolók segítségével adunk számot. Bevezetőként röviden a fontosabb esemé
nyeket foglaljuk össze.

1. Kutatási tevékeavség

A csoport éves munkájának a gerincét változatlanul a több éve folyó rendszeres baradlai 
adatgyűjtés képezte. Az elmúlt évben ehhez kiegészítésül elkezdtük a Béke-barlangban is 
az esetenkénti adatgyűjtést, amellyel a Baradla- és Béke-barlangok viszonyainak össze
hasonlítási lehetőségét kivánjuk megteremteni.
Az adatok gyűjtését hidrológiai, geológiai /tektonika, morfológia,jhordalékszállitós/, 
paleontológiái és biológiai területen folytattuk. Megkezdtük a rendszeres klimamérése- 
ket és csapadékméréseket a Baradla vízgyűjtő területén. Folytattuk a Baradla térképezési 
munkáit, jelenleg a Főág rendelkezésre álló térképeinek összekötésén és pontosításán 
dolgozunk.
A csoport részt vett a VMTE Vizalatti Barlangkutató Szakosztályának és Barlangkutató 
Szakosztályának közös nyári kutatótáboróban, amely a Baradla-alsó-barlang további feltá
rására irányult. A táborban a csoport elvégezte az Alsó-barlang eddig feltárt részének 
térképezési munkáját, valamint egyéb vizsgálatokat /elsősorban tektonikai, eróziós és 
biológiai/ is végeztünk,

2. Tanulmányutak

Februárban a csoport hét tagja egyhetes jugoszláv túrát tett. A sielés mellett időt sza
kítottunk a Postojna környéki karszt-területen felazini kirándulásra, és felkerestük a 
postojnai barlangot. Az időpont sajnos nem volt alkalmas hosszabb barlangi túra tételére. 
A csoportból két fő vett részt a szeptemberben Szófiában rendezett Európai Regionális 
Barlangkutató Konferencián. Egy fő vett részt a Vörös Meteor kubai tanulmányútjón novem
berben, egy fő pedig december végén a svájci Höllochban vett részt kutatóexpedición.
A felsorolt főbb külföldi tanulmányutak mellett többször voltunk a Szlovák Karszt bar
langjaiban, elsősorban Domicán.
A csoport négy főt látott júniusban vendégül a svájci Hölloch barlangkutató csoportból.

3. Társulati munka

A csoport VMTE Vasa Imre csoporttal közösen a Társulat megbízásából A Magyar Állami 
Földtani Intézet számára bemutató geológiai szelvények kialakítását végezte Budapesten 
a Mátyás-hegyen, a Remete-hegyen és az Ördögorom közelében.

/Vid Ödön/
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Alsó-barlangi tábor

A Baradla alsó szintjének feltárására különböző barlangkutató csoportok hosszú évek óta 
tesznek erőfeszítéseket. A barlang felszini ill. belső víznyelőinek viznyomjelzéses 
vizsgálataiból már elég rég óta ismert tény, hogy a Baradla alsó szintjét két, egymástól 
független aktiv járat alkotja, amelyek forrása egymás közvetlen közelében van. Az un. 
Hosszu-alsó-barlang egészen Aggtelekig elér, mert a Bába-lyuk viznyelő közvetlenül ide 
vezeti a bele folyó vizeket /egyelőre sajnos az aggteleki szennyviztisztitó vizét is/.
A Hosszu-alsó-barlang eddig ismert utolsó barlangi víznyelője a Nészágy /Főág 4240 m/ 
alatt lévő nyelő. A Hosszu-alsó-barlangból az 50-es években a Jósva-forrás közelében si
került egy rövid darabot feltárni, de a szifonok és a mély viz miatt egyelőre itt nem 
sok remény van a feltárásra. A barlangban lévő víznyelők közül ,az un. Dancza-aknán 
/Fő-ág 730 m/ sikerült csoportunknak a legmélyebbre lejutni, de nem sikerült az alsó 
szintet elérnünk.
Jóval több reménnyel kecsegtet az un. Hövid-alsó-barlang, amelynek bejárati szakaszát 
1957-»ben kiépítették. Az Alsó-barlang kutatás történetét Horváth Győző a Karszt- és 
Barlang 1972. I-II. számában irta meg. A barlang akkor a 4.-szifonig normál vizhozam 
mellett különösebb nehézség nélkül járható volt, utána pedig könnyűbúvár készülékkel a 
7. szifonig sikerült behatolni. A szifonsorozat nem tette lehetővé, hogy a barlang 
további részeinek feltárása könnyűbúvár módszerekkel biztonságosan történjen. Ezért me
rült fel az a gondolat, hogy a szifonok vizének leszivattyúzására kellene nagyobb lét
számú kutatócsoport számára bejárhatóvá tenni a barlangot.
A technikai, anyagi és személyi feltételek most már nyugodtan elmondhatjuk, ez év nya
rára értek meg a fenti kisérlet elvégzésére. A Vörös keteor TE Vizalatti Barlangkutató 
Szakosztálya Horváth Győző vezetésével és a Barlangkutató Szakosztály Baradla, Tektonik 
és Vass Imre csoportjai Hegedűs Imre vezetésével közös nyári tábort szerveztek az 
Alsó-barlang további részeinek feltárására.
A táborba meghivtuk Bérezik Pál, Gádoros kiklós és Kérdő Péter barlangkutatókat is.
A tábor szervezésekor elsősorban szt a célt tüztük magunk elé, hogy ez az első akció a 
módszer kipróbálása lesz, azaz nem feltétlenül kell újabb szakaszokat feltárni. Elvég
zendő feladat volt viszont a bejárhatóvá tett részek térképezése, fotodokumentálása, 
tektonikai, hidrológiai, paleontológiái és biológiai adatok gyűjtése.
Táborunkat az OKTH Észak-magyarországi Felügyelőségének engedélyével a Jósva-patak part
ján létesítettük augusztus 16-án. A nagy mennyiségű felszerelés leszállítása az előző 
nap történt. A szokásos felszerelésen kivül öt BIBÓ rendszerű búvárszivattyú, mintegy 
1000 m villamoskábel, tüzoltótömlők, kapcsolószekrények alkották a rakományt. A techni
kai felszerelés túlnyomó részét Horváth Győző szerezte, atöbbit pedig különböző vállala
toktól, intézményektől kértük kölcsön.
A tábor két hete alatt sikerült egészen a 8. szifonig eljutni, ami 92 m előrejutást je
lentett. A kis vizhozam /mintegy 300 1/регс/ lehetővé tette, hogy a korábban viz alatt 
lévő részeket szinte csontszárazra tudtuk leszivni. Az igy szárazra került járatok azok 
számára is újszerű élményt nyújtottak, akik korábban már viz alatt látták.
A járat átlagos magassága 2-4 m, az 9. szifon előtti törmelék kivételével tágas. Nagyobb 
méretű terem csak a 7. szifon előtt alakult ki. A szifonok a dőlt réteglapok mentén ala
kultak ki. A szifonok aránylag kevés vizet tárolnak, kivéve a 7. szifont, amely a többi 
szifonhoz képest szűk, mély és nagyon nagy mennyiségű vizet tart vissza /becsléseink 
szerint legalább 500 m -t/. A 7. szifon szálkőben keletkezett szűk hasadékrendszer, a- 
melyet egy hosszabb enyhén emelkedő folyosó követ. A járatokra jellemző a markáns erózi
ós formák. A járatok alakításában jelentős szerepet játszott a nagy mennyiségben talál
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ható kvarckavics.
A járatban, méréaeink szerint egyelőre még nem értük el a FŐ-ág jelenlegi nyomvonalát, 
ezárt a talált kürtők nem aok reménnyel biztattak, megpróbáltuk néhány kürtő kimáazáaát, 
de az erőaen mállott törmelékes falak leküzdése az akkor rendelkezésre álló eszközökkel 
nem sikerült.
A tábor ideje alatt elkészítettük az Alsó-barlang térképét. A törmelékes rész kivételé
vel a mérést a 7. szifonig BRT ООб-os tipusú belső bázisú redukáló tahiméterrel végeztük. 
A 7. szifont és az utána következő részt idő hiányában vázlatosan vettük fel SUUNTO ti- 
pusu irány- és lejtszögmérővel.
A munka előrehaladáséval párhuzamosan rendszeres vizhőmérséklet méróséket végeztünk, 
tektonikai adatokat gyűjtöttünk, illetve fauna vizsgálatokat végeztünk, A fotódokumentá
ció készítéséhez a viszonyok nem nagyon kedveztek, mert a levegő nagyon párás volt, mi
után számottevő huzat a még fel nem tért zárt szifonok miatt nem alakult ki.
A tábor bebizonyította, hogy búvárszivattyúk alkalmazásával lehetséges az Alsó-barlang 
további szakaszainak feltárása is. A technikai felszerelés tekintetében sok tapasztala
tot szereztünk, amelyek alapján folyik a körülményekhez még jobban alkalmazkodó eszközök 
tervezése. Ugyancsak sok tapasztalatot szereztünk a következő akciókhoz szükséges szemé
lyi összetétel megválasztásához, szervezési kérdésekhez. A következő években szeretnénk 
a megkezdett közös munkát folytatni. (
Végezetül ezúton is szeretnénk köszönetét mondani a Budapesti Hőerőmű Vállalatnak, a 
Borsodi Aknamélyitő Vállalatnak, az OKTH Észak-magyarországi Felügyelőségének, a tatabá
nyai bányamentőknek, az ÉtaASZ Kazincbarcikai Üzemigazgatóságának, a Vizügyi Épitő Válla
latnak és a Jósvafó-Aggteleki közös Községi Tanácsnak, hogy a felszerelések kölcsönzésé
vel vagy egyéb módon hozzájárultak a tábor sikeréhez.

A i d  Ödön/

A Baradla-barlang alsó szintjeinek kutatása, valamint további feltárásának lehetőségei

A Baradla-barlang megismerése során szinte minden kutató foglalkozott az alsóbb szintek 
kutatásával. Véleményük megoszlott az alsó szintről, ki vallotta, ki tagadta az összefüg
gő, ember számára járható barlangrendszer létezését.
Az utóbbi évek vizsgálatai, feltárásai, ha nem is döntötték el a kérdést, de egyes rész
leteire már választ adtak, és ennek birtokában,- természetesen csak hipotetikus úton - 
megpróbáljuk vázolni a jövőbeni kutatás lehetőségeit, várható eredményeit.
Röviden összefoglalva az Alsó-barlang feltárásának történetét, az első alapos, részletes 
kutatás a 30-as években Jaskó Sándor és Kessler Hubert nevéhez fűződik. Felkutatták és 
leirták a barlangi viznyelőket, dokumentációjukat elkészitették. Nagyon sok értékes meg
figyelést, mérést végeztek, amelyekből levont következtetéseik nagy része jelentősen elő
re vitte az alsó szintek kutatását. Sajnos ebben az időben még nem volt ismert a két kü
lönálló alsó rendszer egy pontból való eredése, valamint nem voltak meg a hidrológiát kel
lően tisztázó vizfestések sem, igy következtetéseikbe - objektiv okokból - több hiba is 
becsúszott.
A 40-es évek végén Dancza János barlangigazgató próbálta a Csónakázótó egyik víznyelőjé
ből elérni az alsó szintet. Habár 30 m mély kutatóaknája nem érte el célját, nagyon fon
tos adalékot jelent a kutatásokban.
Döntő fordulat az 50-es évek közepén következett be a kutatások menetében. A Jakucs 
László vezette munkák során 1954-ben egy kutatóaknával elérték az un. Hosszú-alsó-bar-
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lángot, amelynek jelentőségét nem értékelték megfelelően. Az 1955-ös árvíz után, amely 
feltárta a két különálló barlangrendszert, a kutatás áttevődött az akkor jóval biztatóbb
nak látszó un. Rövid-alsó-barlangra.
A Hövid-alsó-barlang első szakaszait gyorsan feltárták, de az egymás után következő szi
fonok a kutatókat akkor megoldhatatlan problémák elé állították, igy a munkálatok közel 
egy évtizedre félbemaradtak.
Jakucs László koplex forrás vizsgálatai alapján következtetett az Alsó-barlangok kiter
jedésére, határaira és egyéb genetikai jellemzőikre. Munkája pontosságát csökkentette 
az a tény, hogy még szintén nem voltak kellő számban végzett vizfestések, és nem rendel
kezett pontos vízhozam adatokkal - a Bövid-Alsó-barlang vízjárását illetően.
A 60-as években újra indult kutatás Dr, Dénes György vezetésével a VMTE folytatta. 
1968-ban Horváth Győző vezetésével a Nautilusz könnyűbúvár csoport újabb szifonon küz
dötte magát keresztül, melyet később robbantási munkák követtek. Ennek eredményeképpen 
vált lehetővé, hogy 1970-ben újabb, közel 100 m-es szakasszal bővítsék az Alsó-barlan
got.
Még ugyanebben az évben Szenthe István az Óriás-termi víznyelőben 50 m mélységre jutott 
le, ahol kavicsos patakmederben lassú vízfolyást talált.
Ugyanebben az évben sorozatos vizfestésekkel pontosították az alsó barlangok határait. 
1972-ben a vendégként lent tartózkodó Amphora könnyűbúvár csoport tagjai átúszták a még 
ismeretlen szifonokat, igy a Rövid-alsó-barlang 400 m-ea szakasza vált ismertté.
A következő években a VMTE Barlangkutató Szakosztályának Vase Imre és Baradla csoportja 
folytatta a feltárást Házi Zoltán és Vid Ödön vezetésével. Sor került az alsó barlangok 
határát immár véglegesen eldöntő vizfestések elvégzésére, nagy számú vízhozam mérésre 
valamint vízkémiai vizsgálatok elvégzésére. Számos víznyelő felmérését végezték el, kö
zöttük az újonnan feltártakét is.
Mindezen eredmények birtokában 1980 nyarán a VMTE Barlangkutató és Vizalatti Barlangku
tató Szakosztálya eredményes feltáró akciót hajtott végre, de un. Rövid-alsó-barlangban.
A méreteiben és módszereiben szinte egyedülállónak tekinthető akció eredményeképpen 
újabb 70 m-es szakaszt sikerült feltárni, elkészült a barlang részletes térképezése, 
valamint a litológiai, tektonikai, hidrológiai és biológiai adatok felvétele.

A Rövid-alsó-barlang kiterjedése, .jellemzése eddigi ismereteink alapján

A Rövid-alsó-barlang vízgyűjtő területe a Baradla-barlang vörös-tói ágától az Óriások 
terméig terjedő szakaez és az e fölött elhelyezkedő mészkővonulat. A rendszer forrása a 
közvetlenül a Jósva-forrás mellett 220,5 m tszf. magasságában fakadó un. Táró-forrás.

A Táró-forrás

1955-ig a két rendszer forrósa egy pontban fakadt, a hegyláb törmelékben. Az 1955» 
augusztusi árviz hatására létrejött forráskráter feltárta az elágazó forrásjáratokat. 
1957-ben egy 40 m-es táró kiképzésével biztosították a forrás vizének akadálytalan fel
színre jutását. Eddigi méréseik alapján megbízható képet kaptunk a forrás vizének 
származásáról, vízjárásáról.
A forrós átlagos hozama 250-300 1/perc, amelyet csak ritka áradások emelnek meg számot
tevően. Az eddig megfigyelt legnagyobb vízhozam /becsléssel/ 250000 1/perc. Vízjárására 
jellemző, hogy csak a "B" tipusu karsztvizek emelik meg vízhozamát, az "A" típusú karszt
vizek a kis területű karsztos vízgyűjtő, valamint a nagy méretű, gyors átfutást biztositó 
barlangjárat hatására nem okoznak számottevő áradást.
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A Rövid-alsó-barlang vizét a következő típusú vizek alkotják:
a. / "B“ típusú karsztvíz, amely kizárólag a Baradla-barlang Vörös-tó- - Óriésok-terme

közötti nyelőkön jut az Alsó-barlangba. Ez a viz lágy kis mennyiségű, nagyobb 
csapadékból vagy hóolvadásból származó áradmányviz. Ennek a típusnak jellemző 
vonása az eróziós barlangalakitó szerepe, de korróziós hatása még nincs kellően 

tisztázva. A forrás vizének 9,8 C°-os átlaghőmérsékletét nagy hozamánál fogva jelentősen 
megváltoztathatja. Vízhozama 0-250000 1/perc.

b. / "A” tipusu viz, amely az aránylag csekély karsztos vízgyűjtőből táplálkozik.
Ez a viz kalciumhidrokarbonátos jellegű, közepes keménységű /17-19 nk0/ viz. 
Átlagos hőmérséklete 9,8 C°, amely csak igen kis mértékben változik. A szivár
gó vizek elemzéséből egyes helyeken dolomitos lencsék feltételezhetők Aíg 47 mg/ 
liter/. Vízhozama 250-300 liter/perc.

A Rövid-alsó-barlang vizavelői

1. 4880 m-nél, a Halszáritő nevű cseppkőképződmény előtt. Jelenleg megfigyelt nyelőké
pessége csekély, max. 30 1/perc. A jelenlegi nyelőzóna felett található a mór eltömődött 
idősebb víznyelő. Vizfestés nem történt, de a tektonikai felvételek alapján valószínűleg 
a Rövid-alsó-barlang első víznyelője.
2. Az Egri Nagyorgonánál, 5050 m-nél eltömődött víznyelő a patak jobb oldalán.
Dudich Endre a 30-as években még nagy nyelőkapacitósú víznyelőként irta le. Ez a nyelő 
később inaktívvá vált.
3. A Sárkányfejnél, 5330 m-nél. A patak bal oldalán található, jelenleg is aktiv víznye
lő. A meder mélyülés következtében, amit' a víznyelő nem követett azonos ütemben a kisebb 
árvizek elfutnak a nyelők előtt. Eddig megfigyelt legnagyobb nyelőképessége kb. 800-1000 
liter/perc volt. A nyelőben 1-2 cm átmérőjű kvarskavics kitöltés található. A víznyelőt 
Szenthe Ietván festette meg 1970-ben. A festék 92 óra elteltével jelent meg a Táróban.
/А barlangi vizhozam a festés idején kb. 1500 1/perc volt/.
4. A Mozdonynál 5730 m-nél. A patakmeder közepén található medernyelő, finomabb frakció- 
jű kaviccsal kitöltve. Kessler Hubert 1938-ban készült leírásában még működő nyelőként 
tartja számon, de jelenleg nyelőmüködést nem tapasztaltunk. Ennél a nyelőnél még vizfes
tés nem történt.
5. Óriás-termi viznyelő. Az üriások-terme előtt található víznyelő, amely gyakorlatilag 
lefejezte a barlang vízfolyását. Nyelőkapacitása igen nagy, a 250000 1/perces hozamot 
visszaduzzasztás nélkül képes elnyelni. A nyelő járataiban Szenthe Istvánnak sikerült 
30 m mélyre lejutnia, ahol egy lassú vízfolyást talált. Ezt a vízfolyást megfestve, a 
festék 29 óra alatt jelentkezett a Táróban. Csoportunk 1977-ben egy közepes árvíznél 
/15000 1/p/ szintén végrehajtott egy festést, aminek eredményeképpen a festék két óra 
múlva jelentkezett a táróban.
Szenthe István ezt a vízfolyást a Rövid-alsó-barlang fő vuzfolyásának tekintette, amit az 
1980-as tábor adatai megerősítenek.

A Rövid-alsó-barlang vázlatos hidrológiai .jellemzése az 1980-as tábor eredményeinek fi
gyelembevételével

A Rövid-alsó-barlang feltárt szakaszának bejárása és térképezése során bizonyossá vált, 
hogy nem kell számolni elágazó forrósjáratokkal, több ágból fakadó vízfolyásokkal. A je
lenlegi végpontig a barlangjárat jellemzően eróziós fejlődési típusú, mely állandó vizfo-
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lyással rendelkezik. Becsatlakozó aktiv vizes járatot csupán a 7. számú szifonban talál
tunk, amelynek vizhozama igen csekély /30-50 1/регс/ volt, és a hozzá tartozó jái*at igen 
szűk keresztmetszetű, ember számára járhatatlan. Bizonyosra vehetó, hogy az Alsó—barlang 
folytatásában az esetleges szifonokat és törmelékhegyeket leszámítva hasonló szelvényt 
kapunk, mint ami már az eddig megismert részre jellemző.
A Rövid-alsó-barlang két ismert végpontja közötti légvonaltávolság 200 m, a szintkülönb«, 
ség max. 3-5 m.
A szivattyúzás alkalmával sehol sem észleltünk vzbetörést, a hőmársékletmérések minden
hol 9,8-9,9 C°-os hőmérsékletet jeleztek. Ez a tény bizonyltja, hogy az Alsó-barlang 
a karsztvizszint felett van, attól szintben legalább 5-10 m-rel eltávolodott.
A tábor ideje alatt végzett vízminta elemzések gyakorlatilag nem szolgáltak új adatokkal 
az eddig ismertekhez képest. Érdekességképpen megemlítem, hogy a 7« szifonnál lévő nagy 
omlást a viz megkerüli, igy jut vissza a rendszerbe.
A további feltárás történhet a forrás felöl, a mér bevált szivattyúzási nódszerrel, de 
komoly esély van elérni a 8. ezifonon túli, még nem ismert szakaszt az Óriás-termi tör
melékből kiindulva. A még nem ismert szakasz hossza feltehetőleg nem haladja meg a 300 
m-t, és a szintkülönbség sem lehet jelentős. Ez egyben jelentheti újabb nagy víztároló 
képességű szifonok létezését is a még ismeretlen részen. A feltárt Alsó-barlang szintje 
eléri a főágból kiinduló víznyelők alsó szintjét.

/Szilágyi Ferenc/


