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PAPP ГВ11ШС KARSZT— KS BAKLANGKUTATÓ CSŐ ГО! 'T 
Maucha László /szerk./

ABSTUACT:
Maucha. L. /editor/: lerenc Papp Karst- and Cave Explorer’s Hroup

The elder cavers and their children are working together in this group. The youngs
ters did work in the Szemlő Cave /Budapest/ removing the collapsed part of it. furt
her exploratory work was done in the Tücsök-lyuk /Jósvafő, NL Hungary/ and a w cave 
was discovered in tire vicinity of it: Miciniackó-kuokója /"The House at Pooh Corner"/. 
The "old" inoinbors of the group published in a comprehensive paper the results of the 
efforts of several years of investigations about the research of the karstic springs 
in Jósvafő.
Az eredeti jelentés tartaloirijegyzóke
1. A Papp Ferenc Csoport helyzete
2. Csoportélet 
3- Feltáró munka
3.1. Szomlő-hegyi-barlang
3.2. Jósvafői feltárások, Tücsök-lyuk 

A bontás leirása
3.3- "Micimackó kuokója"
2.’\. Л Tücsök-lyuk és "Miciniackó-kuokójával" kapcsolatos elgondolások
U. Szalon ai kutatómukku
íf.l. A karsztforrások vizének hőmérséklete 
k.2. Karsztforrások vízminőségi viszonyai

A teljes forgalom vízminőségi viszonyai
á. 3. Néhány karsztforrás 3 éves részletes vizkéiniai elemzésének összefoglalása
5. Társulati élet
6. Összefoglalás, további tervek

A csoport önállóan két területen végzett föltáró munkát. Budapesten az "öregek" 
az ifjúságiak aktiv közreműködésével átbontották és biztosították a Szemlő-hegyi-bar
lang Halál omladékát, az ifjúságiak az "öregek" közvetett irányitásával bontották, 
feltérképezték a jósvafői Tücsök-lyukat és kibontották a Tücsök-lyuk közvetlen köze
lében a "Micimackó-kuckóját" .
Szenilő-hogyi-bar lang

A Szenlő-liegyi-barlang Halál nevű omladékát a Kadió-szakasz feltárói bontották ki 
és dúcolták be. A dúcolás két massziv kapun nyugodott. Az elülső kapu a barlang lift
aknájának robbantása során megingott és beomlott. Nagymennyiségű agyagos törmelék zú
dult le és halmozódott fel a járatban. A pergő, meglazult omladékot kellett megfog
nunk, kitakaritanunk az alattalévő járatot és olyan dúcolást boópitéliünk, amely hason
ló balesetet meggátol.
Jósvafői feltárások, Tücsök-lyuk

A Tücsök-lyukat i960 nyarán Holly I. , Cser F. és Csicscly A. bontották ki néhány 
órai munkával. A lyukra a jósvafői kondás hivta fel a figyelmet. A berogyás alját 
ágak szövevényével összetartott agyag alkotta, amit átbontva egy szüle lyukon néhány 
méter mélyre sikerült leoroszkodniiik. A barlang alját laza morzsalókos agyag töltöt
te ki, amelyen egy szöcske ugrált. Az első bejáratúk azt hitték, hogy ez az állat 
azonos a tücsökkel, innen nyerte a barlang a Tücsök—lyuk nevet.
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Az 1982. évi oktató tábor alkalmával teljes szelvényben bontottuk a barlangot. Ez 
nem látszott oélszerünek, mert a keresztszelvény lefelé haladva állandóan nőtt. ügy 
döntöttünk, hogy az általunk Casa-teremnek nevezett végponti teremből lefelé már osak 
kb. 2/3 szelvényben bontunk. Ez ugyan állandó áosolást igényelt, de igy sikerült 6 
nap alatt 6,5 métert lefelé haladnunk. Ebből 3 m-t szabad üregként találtunk. Az üre- 
geoskét Peták kürtőnek neveztük el. Ebben haladtunk lefelé a tábor második felében.
Kb. 20 m-es mélységben újabb nagyobb szabad üreg csatlakozott be - egy kürtő -, amely
ben három szép oseppkő is van. Ezután elfogyott az agyag és a továbbjutás nagyobb, 
tiszta, mosott kövek között látszódott. Néhány nagyobb kő kiemelése embernyi szabad 
üregeket is lehetségessé tett. A bontást mégis félbe kellett hagynunk, mert a nem 
kellően biztosított agyaglejtő egy darabja leszakadt és elzárta a bontási lehetőséget.

A feltárás végén a Tüosök-lyuk jelenleg 22,8 m mély. 1983-ban tehát 10 m-rel ha
ladtunk lejjebb, amihez mintegy 17 »’ törmelékes agyagot kellett kitermelnünk.

"Miolmaokó-kuokója"

1982-ben Maucha Gergely rábukkant egy kisebb üregre a Tüosök-lyuk közelében. Akkor 
nekilátott a lyuk kitágításának, de osak annyira sikerült, hogy derékig bele lehetett 
férni. Az idei táborban, miután sikerült egy a bejáratot hermetikusan elzáró szikla
darabot eltávolítani, sikerült bejutni egy kis hasadékbarlangba, amely lejjebb kissé 
kitágul, néhány szép oseppkő is díszíti az egyébként meglehetősen borsóköves falakat.
5 m-t lefelé haladva egy újabb rendkivüli szűkület következik, amelyet az év végén 
bontottak ki. A szűkület mögött egy U m-es kis terem, a Csedu-terem található. A bar
lang 9 m mély és lU m hosszú. Légmozgás nincs.


