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FTSK DELFIN KÖNNYŰDUVAH SZAKOSZTÁLY 

Kollár K. Attila /szerk./

ABSTRACT :
Kollár K. A.: /editor/: FTSK Delfin /"Dolphlne"/ SCUBA-diver’s Club

The diver’ a oave—exploring group oarries out investigations ainoe 1972 in the 
Molnár Jánoa Cave auppliyng the Lukács Spa /Budapest/ with thermal water. The total 
length of the oave-aystem was extended by the discovery of several small parts. In 
the Rákóozl Cave /Esztraraos Hill, NE Hungary/ diving activity was carried out and sin
ce 1983 in their annual reports the results of dust-particle-oounting measurements 
is published for several years. These oaves open from mine-tunnels and thus the dust 
pollution is very severe in the cave.

Molnár János-barlang
Szakosztályunk 1972. évtől fejt ki feltáró-kutató-barlangász tevékenységet a Mol

nár János-barlangban.
Feltáró munkát végeztünk 1983-ban a Jobb oldali-ág 30 méteres szintjén és a Jobb 

oldali-ágból az Óriás-teremmel közel párhuzamos két oldalágban.
A Jobb oldali-ág a korábbi időszakban kevésbé látogatott, és feltárt terület volt. 

Ennek az volt az oka, hogy az Óriás—terem aljában levő leszakadt kő bal oldalán nyilt 
a barlang legmélyebb pontjához, az István-terembe vezető járat. Az István-terem jelen
tősége sokkal nagyobb volt, /a barlang jelenleg ismert legmélyebb pontja - 37 méter, 
összefüggése,már korábban ismert járattal - Neodexion-ág, stb./ igy annak, illetve az 
odavezető Járatok, azok repedéseinek vizsgálata frekventáltabb feladat volt.

A Jobb oldali-ágban, illetve annak 30 méteres aljáról az Óriás-teremmel párhuzamos 
két járat feltárása során az alábbi feladatokat végeztük el: beúszások; fix kötél ki
építése; optimális kötél rögzítési pont meghatározása; párhuzamos járatok összefüggé
seinek vizsgálata; párhuzamos-ág /I. ág/ és Óriás-terem között feltételezett repedé
sek meghatározása bontással és optikai módszerek alkalmazásával, méréssel; kőzetvizs
gálatok; párhuzamos Járatok /II. ág/ beúszása, kötél bevitele, rögzítése; I. és II. 
ág főbb jellemzőinek /méretek, irány, alak, vizhőmérsóklet/ meghatározása; Jobb oldali 
ág aljáról /Jobb oldali-terem/ az István-terem felé induló járatba /Kuszoda/ kötél 
bevitele; fotózás.

Munkánkat alapvetően megnehezíti, hogy ezen terület - hasonlóan a barlang középső 
és alsó szintjén - alját és a falakat vastagon finom üledék borítja, mely a búvár 
mozgásától, kilégzett levegőjétől gyorsan felkeveredik. így a látástávolság a legopti
málisabb elhelyezkedés esetén is 2-3 perc alatt gyakorlatilag 20-30 cm-re csökken, 
mely egyes feladatok elvégzéséhez /pl. hőmérséklet-mérés, adatrögzítés, kötél elhe
lyezés/ elegendő, de elsődlegesen az új területek feltárásához - ahol a látás és emlé
kezetbe történő mind pontosabb rögzítés - nem elégséges.

A Delfin Levégő3-terem Jobb oldali-ágból kiágazó repedés már korábban ismert volt.
E repedésen túl, jelentős kiterjedésű /hosszúságú és köbtartalmú/ járatot úsztak be 
búváraink. Itt is komoly probléma a viz gyors felkeveredóse. Időszakos vezető kötelet 
építettünk ki a járat végéig. A jelenlegi végpontnál a továbbjutást egy vagy több 
nagyméretű kő zárja el. Ezek kibontását megkíséreltük, azonban ezidáig még nem hozott 
eredményt.

A Molegvizos-ág kibontását tovább folytattuk. Az itt elhelyezett hőmérővel folya
matosan ellenőrizhető a melegviz hőmérsékletének változása. /Megjegyzés: jelentős
eltéréseket nom tapasztaltunk. Tizedos hőmérő/ A folyamatos melegviz kiáramlásról
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minden merülésünk során meggyőződtünk.
Л kutatási év végén megbízást kapott szakosztályunk - előzetes megbeszélések alap

ján - a Molnár János—barlang térképének a "Magyarország barlangiérképei" sorozatban 
való megjelentetésben való közreműködésre. Л kiadványt Kalinovits Sándor, a DELFIN 
Könnyűbúvár Szakosztály tagja, a Molnár János-barlang egyik kutatásvezetője - szer
keszti. Л kutatási Jelentés készítésének időpontjában a Molnár János-barlang jelen
leg ismert részeinek térképe elkészült.

Л Molnár János-barlang vizének hasznosítója a Fővárosi Fürdőigazgatóság Lultáos- 
fürdője. A beszámoló év júliusában a Fürdő megrendelésére a BUMA GM - Szentbe István 
irányításával - jelentős beruházási munkálatokat kezdett, melyek Jelenleg is folya
matban vannak. Ennek keretóbon megszüntették a Malom-tó felől a bejárási lehetőséget, 
uj bejáratot építettek ki a Malomágban, és a vízvételre szolgáló csőrendszert meg
hosszabbították a Fekete—falig. A munkák miatt gyakorta felkeveredett vízben merül
tünk, ami egyes feladatok elvégzését nagymértékben gátolta.

A kutató merülések időpontjának egyeztetése a munkát végző csoporttal gyakorlatilag 
lehetetlen volt. A Fürdőigazgatóség illetékesei azzal a jogos kéréssel fordultak 
hozzánk, hogy a Fürdő vezetőjével egyeztessük a merülések időpontját, ezzel megakadá
lyozva, hogy esetleg zavaros viz kerüljön a medencébe. Az időpontegyeztotés nem min
den esetben végződött sikerről, az utóbbi időben mindössze vasárnap 12,00 és 13,00 
óra között merülhettünk.
Esztraraos, Rákóozi-barlangok

Az 1983-as évben mindössze két kutatótábort tudtunk Esztramosi kutatási területre 
szervezni november, illetve december időpontban.
Kutató—föltáró munkát két torüloten végeztünk:
1. Uákóozi-barlang II. sz. tó 30 méteres kürtője
2. Kákóczi-barlang I. sz. tó

A Rákóczi—barlang II. sz. tavában még 1982. év végén a 30 méteres kürtő alján, egy 
búvár által jól úszható járatot fedeztünk fel. Akkor technikai okok miatt ennek rész
letes föltárását megkezdőn! nem tudtuk.

Tárgyévi novemberi kutatótáborunkat о feladat elvégzésére koncentráltuk. A 3 na
posra tervezett tábor első napján kellemetlen meglopetós ért bennünket; a táró és a 
barlang találkozási pontjánál beépitott fix létránkat egy omlás — melyre tábla figyel
meztetett - elsodorta. Az omlás okát megállapítani nem tudtuk, véleményünk szerint 
származhat bontási tevékenységből is. A terjedelmes és jelontős súlyú felszerelés be
szállítása - a célfeladat miatt viszonylag kis létszámú túrát szerveztünk - /10 fő/ 
igy időben meglehetősen elhúzódott. Az omlás az I. sz. tó merülőbázisát teljosen 
tönkre tette, igy itt is célszerűnek látszott merüléssel meggyőződni az állagváltozás
ról.

A 30 méteres kürtőben a raorülésro két morülőpárt készítettünk fel. Az eredeti terv 
szerint az első páros kötelet vitt le, rögzítette, fényképfelvételeket készített, 
majd a fix kötél mellett visszatért. A második pár a foltételezhetően zavaros vízben 
viszonylag gyorsan lejutott a rögzített kötél mentén az új Járatba és egyikük be
úszott a lehető legtávolabbra, a másik biztosítása mellett. Sajnos több probléma je
lentkezett már az első merülőpárnál. Az egyik merülőbúvár - bár felszínen egészséges 
volt - merülés közben kb. 20 méteres mélységben nem tudta követni társát, aki kény
szerült a bejárattól visszatérni, a szokásos búvárprobléma jelentkezett; nem tudta 
kiegyenlíteni a vizoszlop által fülére gyakorolt nyomást.
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A merülőpár másik tagja elérve az új járatot, több fotó felvételt készített. Mi
vel társa nem érte utol, felemelkedni kényszerült hozzá, majd többszöri sikertelen 
lemerülést kísérlet után mindketten a felszínre emelkedtek. így feladatukat - rajtuk 
kívülálló okok miatt - nem tudták elvégezni. Az újabb merülés a fix kötél kiépíté
sének hiányában, az erősen felkeveredett víz miatt, továbbá a viszont biztosítás 
hiányában nem volt folytatható.

A további merülés - második pár - a Maróthy-ág folytatásában lévő László-ág vég
pontjában lévő kis termet vizsgálta meg, illetve oldalágak térképezéséhez fix ponto
kat Jelölt ki.

További merülést hajtottunk végre az X. ez. tóban, amely során az omlás következ
ményeit kívántuk felmérni. A törmelóklejtőn lévő nagyobb és legurulással fenyegető 
kövezetét eltávolitottuk, az előző évben általunk felállított merülőbázis roncsait 
megvizsgálva megállapítottuk, hogy annak kijavítására nincs mód.

Második, decemberi kutatótáborunk során /5 fő és 2 nap/ két merülést hajtottunk 
végre а IX. sz. tóban. Elsősorban a 30 méteres kürtő fotózását végeztük el, vala
mint a vizalatti oldaltermekről készítettünk több azonosítást és tórképpontositást 
szolgáló fotót.
Surrantós-barlang /Hákóozl 2, sz, barlang/

A korábbi években merülést hajtottunk végre a kürtősor végén lévő kis tóban, szi- 
fonúszással igazolva a körfolyosó létezését, illetve térkóppontositás céljából. A 
búvár felszerelés beszállítása meglehetősen bonyolult feladat volt. Felmértük novem
ber havi táborunk alkalmával a "visszaúszás" lehetőségét, illetve egy fordított irá
nyú szifonúszás feltételeit.
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1 .  t á b l á z a t

P orsze m sz ám lálá s

V é g e z t e :  íTSK DELFIN Könnyűbúvár S z a k o s z t á l y  

H e l y s z í n :  E s z tr a m o s ,  R á k ó c z l - b a r l a n g

Porszemek száma:

Hely: 1980 1981 1982 1983

Bejárati vágat I92 db 200 db 207 db 210 db
Lejtakna elágazás 209 db 207 db 216 db 207 db
Táró
- ajtó után 72 db 96 db 97 db 99 db
- ajtó 32 m 58 db 52 db 80 db 78 db
- ajtó *45 m 55 db *48 db 53 db 5*4 db
- ajtó 70 m *40 db *42 db *43 db 51 db
Táró végpont 125 db I60 db 132 db 1*46 db
Barlang 
- első terem 232 db 218 db 262 db 270 db
- Aranykalitka 108 db II5 db 121 db 135 db
- I. sz. tó 82 db 79 db 92 db 90 db
- öltöző felett 36 db 3*4 db *42 db 38 db
- öltöző 102 db 100 db 125 db 1*48 db
- II, sz. tó 62 db *40 db 68 db 71 db

A méréseket álló szalagnál végeztük.
Л porszomeszám 1 сю' levegőre vonatkozik.

2. táblázat

Porszemek mérete: 
Hely :

Porszemszámlálás

198O 1981 1982 1983
Bejárati vágat átl. 3-10 mikr. átl. 10 mikr. átl. 10 mikr. átl. 10 mikr.
Lejtakna elég. 
Táró

átl. 3-10 mikr. átl. 10 mikr. átl. 10 mikr. átl. 10 mikr.

- ajtó után átl. 3-10 ralkr. átl. 20 mikr. átl. 20 mikr. 20 /> 20 
felett

mikr.

- ajtó 32 m átl. 3-10 mikr. átl. 10 mikr. átl. 10 mikr. átlag 10 mikr.
- ajtó m

- ajtó 70 ra

50 # 20 mikr. fel. 50 "r 20 mikr.fel. 50 % 20 mikr.fel. ЗО fo 20 
felett

mikr.

Táró végpont 20 ‘6 20 mikr. fel. 30 Í> 20 mikr.fel. 30 # 20 mikr. fel ЗО % 20 
felett

mikr.

Barlang
- első terem 50 Ío 20 mikr. fel. 70 > 20 mikr.fel. 60 % 20 mikr.fel. 70 > 20 

felett
mikr.

- Aranykalitka 20 'jí20 mikr.fel. 20 $ 20 mikr.fel. 25 £ 20 mikr.fel. átl. 10 mikrv
- I. sz. tó ЗО r,'o20 mikr. fel. 20 JÍ 20 mikr.fel. *40 Ío 20 mikr.fel. 20 % 20 mikr.:
- öltöző felett 3-10 mikron átl. ÍO mikron átl. 10 mikron 30 i* 10 mikr.:
- öltöző 3-10 mikron átl. 10 mikron átl. 10 mikron átl. 10 mikr.
- II. sz. tó 3-10 mikron átl. 10 mikron átl. 10 mikron -
A méréseket álló szalagnál végeztük.
A porszemozám 1 cm' levegőre vonatkozik.


