
Jelentés a Metró Darlangkutató Csoport 1982. évi munkájáról
Csillák József

Kutatási területünk a Csillag-hegyi Róka-barlang és környéke. Elkészítettük a Dá- 
vid—barlang és a "Bástya" sziklafal oldalából nyiló Poros-barlang térképét. A kőfejtőt 
feltérképeztük.

A Róka-barlangban a Nagy-akna felett átmászva a túlsó oldalra, a Nagy-aknával pár
huzamos kürtőt találtunk. A kürtő bejáratától kb. 3 и-es mélységben egy nagy kő a szűk 
járatot eltorlaszolja. A kő mellett levilágítva, illetve kis köveket ledobálva a kürtő 
mélységét 10-15 m-re becsüljük.

A Nagy-akna alján folytattuk az álfenék kibontását. Az erősen törmelékes, agyagos 
kitöltésben 3,5 métert haladtunk lefelé. A további bontáshoz a biztonságos munkavégzés 
érdekében feltétlenül szükséges ácsolat beépítése. Az ácsolatnak való anyagot a BKV— 
nál megigényeltük és reméljük, hogy 1983-ban meg is kapjuk. Ezzel teremtünk biztonsá
gos körülményeket a további bontáshoz.

1983-ban elkészítjük a barlang fotódokumentációját, biztonságos átjártó építünk ki 
a ^agy-akna felett, s megkezdjük az itt lévő kürtő bontását, az ácsolat elkészülte után 
a * igy-akna bontását folytatjuk.
Dávid-barlang
Helye: Budapest, Csillag-hegy, Róka-hegyi kőbánya III. számú kőfejtőjének EK-i oldalá
ban. Az itt feltárt Fóka-barlangtól keleti irányban kb. 60 méterre Z k5 méter tenger
szint feletti magasságban helyezkedik el.
A barlang leirása

A barlangot, illetve a kitöltött hévizforrás-kürtőt 1959 őszén Szilvássy Gyula a 
Budapesti Vámőrség barlangkutató csoportjának vezetője már leírásában említette. A bar
langot I98O őszén kezdtük kutatni. A kőfejtő működése alatt a barlang felső része való
színűleg megsemmisült. Munkánk során a barlangba 3,50 métert jutottunk le. A  sziklafa
lon szűk nyíláson jutunk be a barlangüregbe. Felfelé ÉNY-i irányban szűk vakjarat in
dul. Lefelé szűk járat indul, amely nem sokkal lejjebb két kb. 80 cm-es függőleges ágra 
szakad. A  két akna alja köves, törmelékes agyaggal van kitöltve. A  szűk munkakörülmé
nyek nehezítették a további bontást.

ígéretesebb kutatási területen végezhető munkánk miatt a kutatást egyelőre szünetel
tetjük.

"Nautilus" Vizalatti Barlangkutató Szakosztály 1982. évi beszámoló jelentése
Horváth Győző

1982. évben az előző években elkezdett, ill. előkészített munkák befejezésén dolgoz
tunk. A Tapolcai-tavasbarlangban évek óta folyamatos karsztviz-csökkenés ellenére a 
vizszint stabilizálásán fáradoztunk. 1979 óta okoz gondot ez a vizmennyiség-csökkenés. 
Ekkor készítettünk egy szakvéleményt, amely megoldást jelentett a további vizmennyiség- 
csökkenés makett a vizszint stabilizálására. A s.Mcvéleményünkben a több, mint egy év
tizedes munkánk is tükröződött.

Dr. Kessler Hubert és dr. Láng Sándor szakvéleményével szemben a bizottság a mienket 
tartotta kivitelezésre alkalmasnak. E döntés után elkezdtük a munkálatokat a szakvéle-



menyben leírtak megvalósítására. Sajnos csak az első Ideiglenes megoldást tudtuk el
végezni, de ez is már komoly eredményt hozott: újra csónakázhatóvá vált a tavasbarlang. 
Ez ideiglenes megoldás másfél-két évig tartott. 1981-ben újra jelentkezett a probléma: 
a tavasbarlangban nem lehetett csónakázni. Az általunk nem ismert okok miatt süket fü
lekre és teljes érdektelenségre találtunk. E tény annál is inkább érthetetlen számunk
ra, mivel jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben nem mindegy mire költünk tízmilliót.

Mi 1982. február 25-én kapcsolódtunk be a további megbeszélésekbe, mint akik közel 
15 éves szeretik és kutatják a tavasbarlangot, szerettük volna megmenteni a pusztulás
tól, a kiszáradástól. A korábbi szakvéleményünket továbbfejlesztve, újabb szakvéleményt 
küldtünk az illetékes szerveknek. Elképzelésünk mindenkinek tetszett, de senki nem bí
zott a sikerében. Egyedül az Idegenforgalmi Hivatal támogatott bennünket. Mindezek el
lenére 1982. április 2á-27-ón tábort szerveztünk a tavas barlangban és a Malom-tónál. 
Kísérletet folytattunk elképzelésünk, ill. szakvéleményünk igazolására - teljes siker
rel. 1982. április 27-én újra lehetett osónakázni a tavasbarlangban.

A barlangban vízáramlás-vizsgálatot végeztünk a szökevény források megállapítása ér
dekében és vizsgáltuk a barlangi viz és az elszökő források hőviszonyait. A felmérések 
alapján sikerült megvalósítanunk a barlang szökevény forrásainak mesterséges vissza- 
táplálásával beállítanunk a Malom-tó és ezzel a tavasbarlang vizszintjét, és ami meg
lepő volt számunkra, a mesterséges visszatáplálás mellett még többszörös mennyiségű 
túlfolyást tapasztaltunk. Tehát elképzelésünket beigazoltnak láttuk, mivel ezzel a mód
szerrel még komolyabb vízmennyiség—csökkenés esetén is tartható lehetne a tavasbarlang 
vizszintje.

Az ideiglenes megoldás költsége kb. 20-30000 Ft volt, melyet szakosztályunk fizetett. 
Az általunk tervezett végleges megoldás kb. 5OOOOO Ft költséggel jár.

A Barlangkutató Szakosztállyal közösen az előző- évi előkészületek után megszerveztük 
a II. Baradla-Alsó-barlangi tábort, ahol másodszor alkalmaztuk a feltárásnál kidolgo
zott uj módszert, a szifonokba telepitett szivattyúkkal. A táborhoz szükséges technikai 
felszereléseket /szivattyúkat, kábeleket, kapcsolószekrényeket/ szakosztályunk Bercik 
Pállal és a SZIKKTI-vel együttműködve biztosította. A Barlangkutató Szakosztály Barad- 
la csoportja vállalta a térképezést. A tábor személyzetét a két szakosztály, más egye
sületek és egyéni tagok segítségével biztosítottuk.

A leküzdött szifonok száma magukért beszél: 1980-ban a 8. szifonig Jutottunk el. 
1982-ben a ló. szifont is leküzdöttük és bejutottunk a végcél, az Óriás-terem alá. A 
hatalmas energiával, technikával felszerelt tábor sikeresen oldotta meg a feladatot, 
több százezer köbméter vizet szivattyúztunk le a szifonokból. Egyszerre 12 szifont kel
lett "nyitva tartanunk", szivattyúznunk - ez hatalmas emberi és technikai próbatétel 
volt. Egy kisebb árvíz is teljesen feltöltötte a szifonokat és szinte újra kellett kez
deni a munkát élőiről, de sikerült befejeznünk és a beépített technikát kimentenünk.

Nehézipari Műszaki Egyetem TDK Karszthidrológiai Szakcsoport 1982.
évi jelentése 
Nagy Tibor

Csoportunk létszáma az 1982-es évben átlagosan 10-15 fő volt. A hétvégi munka- és 
egyéb túrákon kivül három tábort szerveztünk. A téli tábor január 25-től február 3-ig 
tartott, a nyári junius 28-tól Julius 5-ig, illetve augusztus 25-től 3°-ig*


