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Pr. Mozsáry Péter

A KOSSUTH-BARLANG SZIFONJA
ÖSSZEFOGLALÁS

4 megelőző kutatók a barlang szifonját túróhajtással kívánták megnyitni. A szerző és búvártársai 1969 óta
30 m mélységbe leereszkedniük egy szűkületig, véleményük

a víz a l a tt i továbbjutással kísérleteznek. Sikerült
s z e r in t azonban a szifon legalább 55 m mély.

1956-ban új barlanggal lett gazdagabb a magyar
barlangvilág: dr. Kessler Hubert kutatócsoportjá
val feltárta a Kossuth-barlangot. A feltárás előz
ményei több mint 20 évre nyúlnak vissza.
Az első ismeretek természetesen itt is a helybeliek
től származnak: beszakadások, üregek, melyek
körül télen elolvad a hó, némelyikből huzat is
érezhető. A nagy barlang jelenlétét azonban dr.Kessler megfigyelései alapozták meg. Vizsgálatai szerint
a Tohonya-forrástól északkeletre a Nagyoldalig,
keletre Szelcepusztáig terjed az a lefolyástalan terü
let, melynek vize a Tohonya-forrásban lát nap
világot. A forrás egyébként is eltér a megszokott
karsztforrásoktól: vize télen — azaz kis vízhozamok
esetén — 5—6 C°-kal melegebb, mint nyáron.
E mellett, a csapadékviszonyoktól függetlenül, a
forrásnak időszakos kitörései vannak.
A forrás megmagyarázhatatlan tulajdonságai, va
lamint a víznyelők és a forrás közötti távolságból
sejthető nagy barlang természetesen felkeltette a
kutatók érdeklődését. Bontással és táróhajtással

egyaránt próbálkoztak, először 1933-ban, az ered
mény azonban még 23 évet váratott magára. Ekkor
egy sikeres robbantás-sorozattal bejutottak egy
nagyobb, cseppköves terembe, melyből már akadály
nélkül járhatták be a barlang ma ismert szakaszát a
végpontot jelentő szifonig.
Az első szakasz időszakosan aktív barlangjárat.
Ezt követi a patakos ág. A nagy vízhozamú patak
mentén mélyvízű, 70 m hosszú tóhoz jutunk, mely
nek távolabbi végén elérjük a patak betorkollását.
E helyen a vízszint felett 6—8 m-rel a patak járatá
val párhuzamos felsőjárat kezdődik. E szakasz in
aktív, gazdagon cseppköves, a patakos ággal több
helyen egy-egy kürtővel összefügg, majd körülbelül
40 m-rel a végpont előtt nagy termet alkotva egyesül
az aktív ággal. Innen már csak a patak mellett jut
hatunk tovább a szifonig.
A barlang feltárásakor több kísérletet tettek a
szifon leküzdésére. Több alkalommal is megkísérel
ték az átúszást oxigénes légzőkészülékkel (Kessler,
Rádai, Chambre), eredményt azonban nem értek el.

A Kossuth-barlang szifontava
(Dr. Mozsáry P. felv.)
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Vízalatti tájkép a Kossuth-barlangból ( Dr. Mozsáry P. felv.)
Próbálkoztak szifonkerülő járat kibontásával is,
mely szintén nem vezetett eredményre. Végül a fel
tételezett járat irányába robbantottak, így sikerült
is bejutni egy zárt hasadékba, de járat ebből is csak
víz alatt vezetett. Robbantással még egy métert
haladtak előre, eredménytelenül. A szifon átúszását
most már a vízbe hullott robbantási törmelék is
nehezítette.
Csoportunk, az Amphora Könnyűbúvár SC. szi
fonkutatói, merülés-sorozatukat 1969 novemberé
ben kezdték meg. A természetes szifonnyílást a
robbantási törmelék rendkívül beszűkítette, ezért
a merüléseket a robbantással feltárt hasadékból
végeztük. A járat legszélesebb pontja kb. 20 cm-rel
a víz szintje alatt 40 cm-re szűkül. E szűkületen túl
a hasadék kupola-szerűen kiszélesedik, 4 m mélyen
elértük az alját. A járat itt a felszíni hasadékirányra
merőlegesen 35—40°-os lejtéssel folytatódik 4—5 m
hosszan, magassága 40—60 cm, alját ökölnyi —
gyermekfejnyi kövekből álló, könnyen mozgatható
omladék fedi. 4—5 m után a járat alja ellaposodik,
az utolsó méteren 10 15 cm magasságra szűkül,
kb. 3 m szélességben. A szűkületből erős áramlású
víz folyik ki, ami jó látási viszonyokat teremt.
A szűkületen átnézve tágas, tisztavízű hasadékba
láthatunk, átjutni azonban nem sikerült.
További öt, egyenként 3—7 napos merüléssoro
zatra volt szükség, hogy a szűkületet járhatóvá
tegyük. Munkánkat számos körülmény nehezítette:
a szűk járatkeresztmetszet miatt egy palackos 7
8 1-es készüléket tudtunk csak használni, melynek
levegőmennyisége az adott 8 m-es mélységben 35
40 percre volt elgendő. Készülékünket felvenni nem
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lehetett, így azt egyik kezünkbe fogva toltuk ma- •
gunk előtt, másik kezünkben reflektorainkat tartot
tuk. Az I. szűkületen átjutva, a lejtős járatban ha
ránt fekve, lábbal igyekeztünk áttolni a lerobban
tott törmeléket a II. szűkületen túlra, ahol a járat
láthatóan kiszélesedett. A víz nagyon hamar zava
rossá vált, így a bontást többnyire vakon végeztük:
kb. 5 perc bontás után 1—2 perc pihenőt tartottunk,
mialatt a víz az erős áramlás következtében annyira
feltisztult, hogy a tapogatódzás mellett szemünkkel
is ellenőrizhettük a munkát. Egy-egy merülés egyéni
tűrőképességünk szerint 25—35 percig tartott a
14c-os vízben. Naponta 2—2,5 órát merültünk,
búváraink és készülékeink állapotától függően.
A merülések után készülékeinket minden alkalom
mal kihoztuk a barlangból, hogy a nap hátralevő
részében a másnapi munkához feltöltsük.
1972. április 1-én sikerült a szűkületet a törmelék
től annyira megtisztítani, hogy átússzunk rajta.
A szűkület után tágas hasadékba jutottunk, mely
várakozásunkkal ellentétben továbbre is lefelé veze
tett: az eddigi 35 —40 -os lejtéssel a főhasadék irá
nyával párhuzamosan folytatódott 28 m mélységig.
A járat szélessége átlag 2 m, magassága 3 m, hossza
az indulástól számítva 50 m. A járatban vízmozgás
alig észlelhető, ezt azonban a hirtelen keresztmet
szet-növekedés kellően magyarázza. A jelenlegi vég
ponton újabb szűkület nehezíti a továbbjutást: az
ismét erősen áramló víz szűkületből folyik ki, mely
nek mérete a II. szűkületével többé-kevésbé azonos.
A szűkület előtt kürtő indul felfelé, melyben víz
mozgás nem észlelhető, ezért idő hiányában ennek
bejáratát későbbre halasztottuk.

Al i i . szűkület leküzdése az eddigieknél lényege
sen nehezebb feladat: a falakat ugyanis finomszem
csés agyag borítja, melynek egy részét eltávolítva
lehetne csak beúszni a továbbra is lejtő, kb. 4 m
hosszú járatba. A víz zavarosodása ugyanolyan ha
mar bekövetkezik, mint a l l . szűkületnél, a feltisz
tulás azonban a gyengébb áramlás miatt jóval las
súbb. Naponta így csak egy merülést végezhetünk.
A szűkületben dolgozó búvár biztosítására is más
módszert kell keresnünk, mert az eddigi, felszínről
történő biztosítás a viszonylag nagy távolság és a
nehezen járható szakaszok miatt nem kielégítő.
Munkánkat elméleti szempontok is hátráltatják.
Egyes geológusok szakvéleménye szerint a Kossuthbarlang szifonjának kutatása nem lehet sikeres,
mert a víz felmelegedése a mélykarszttal való állandó
és közvetlen összeköttetésre utal; ez esetben a szel
vény valószínűleg sok, járhatatlan repedéssé szűkül.
Feltevésüket alátámasztják azzal a megfigyeléssel is,
hogy a felszínen kb. a szifon vetületében rosszul
karsztosodó campili lemezes mészkő található kb.
50 m-es szélességben, amelynek betíiremkedése
nemcsak a szűk vízalatti járatok kialakulását, ha
nem a szifonok keletkezését is magyarázza.
E vélemény ellenére — igazolására vagy cáfolá
sára — elkezdtük a barlang és környezetének tanul
mányozását. Első lépésként a meglevő térkép kiegé
szítését végeztük el. Ezen ugyanis a szifontól induló
járat (Agyag-kuszoda) nem szerepel, s a felsőjárat
szintadatai is hiányoznak. E kiegészítő méréseket
elvégeztük, a térképet megszerkesztettük. Ezek
alapján a szifon más megvilágításba került: a felső
járat a patak szintje felett átlag 10—12 m magasan
húzódik, irányát és szintjét többé-kevésbbé tartja,
a patakos járattal több helyen összefügg. A szifon
előtt a felsőjárat 40 m-rel megszűnik. A szifon előtt

induló, általunk felmért járat a vízszinttől 6 m ma
gasan kezdődik, néhány méteren 12 m-re emelkedik,
majd kb. 60 m hosszan tartja ezt a szintet: a felső
barlanggal azonos szinten halad. A képződmények
(a cseppkövek nagysága, formája, mérete, a falakon
látható oldásnyomok) is hasonlítanak a felső bar
langiakhoz. A kőzetrétegek helyzete közel vízszin
tes. Mintegy 70 m után törés látható, melynek men
tén a kőzet a kijárat felé 30°-ban dől, s ez az utolsó
járható teremig változatlan marad.
Feltehető tehát, nogy a felszínen látható campili
mészkő nem a szifon mögött nyomult az alapkőzet
be, hanem előtte; ezen a kb. 40 m szakaszon hiány
zik a felső barlang. A szifont pedig nem idegen kőzet
bekerülése hozta létre, hanem tektonikus változás,
mely a kőzetdőlést több helyen megváltoztatta, s a
réteglapok közt folyó vizet mélyebbre kényszerítette.
E repedések mentén összeköttetés létesülhetett a
mélykarszttal, mely a víz melegedését kellően ma
gyarázza.
így kialakított elméletünk a további kutatást
indokolttá teszi. Ha megfigyeléseink és méréseink
helytállóak, az alábbi módon a szifon méretei ki
számíthatók. A szinfonjárat mindaddig lefelé fog
tartani, amíg el nem éri a felsőjárat folytatásában
látható törésvonalat. Ez valószínűleg, az eddigi
lejtés alapján —55 m körül fog elhelyezkedni. Ez
után emelkedni fog kb. 30°-os szögben, ahogy ez a
felsőjárat kőzetdőléséből várható. így az indulástól
számított 160—170 m után ismét eléri a felszínt.
E mélység és távolság a mostani technikai felké
szültségünk mellett nem elérhetetlen.
Dr. Mozsáry Péter
Országos Traumatológiai Intézet
H— 1076. Budapest, Thököly út 27.
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A Kossuth-barlang szifonjának vázlata (Dr. Mozsáry
P. rajza)
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THE SIPHON OF THE KOSSUTH CAVE

CH<I>OH TlEIIJEPbl HM. KOIUYTA

In 1956 a new cave vvas discovered in the neighbourhood of the Aggtelek cave. It was named after
L. Kossuth, the leader of the 1848 War of Independence of the Hungárián nation. Hence its name:
Kossuth Cave. The explorers penetrated intő the
cave from the direction of the spring, across an
artificial laké, bút after leaving behind a stretch of
about half kilometre, they found their further
progress blocked by a deep siphon. They tried to
break through by means of blasting, bút this did
nőt succeed. In 1969 the author’s group of divers
continued the explorations. They had first of all to
remove the rubble fallen intő the siphon. The subaquatic passage was freed in 1972 and the explorers
sank dovvn to a bottle-neck at 30 m depth.
Judging by the structural setting of the formádon,
they have concluded that the depth of the siphon
may be about 55 m or so, bút they hope that next
time they will manage to overwhelm this obstacle
as well.

B 1956 r. b coceacTBe ArrrejieiccKOH nemepbi
öbiJia oŐHapyaceHa hobba n em epa, KOTopan no.TyHHJia CBoé Ha3BanHe n o (JjaMHJiHH BO>K,afl HauaoHaubHo-ocBoőoaHTejibHOM öopbőbi 1848 r. bchrepcK oro H apoaa — JT. Kom yTa. B nemepv co
CTOpOHbl HCTOHHHKa npOHHKJTH Hepei HCKyCCTBCHHoe 03epo, ho npnMepHO Ha noanicjioMeTpa noaajibuie n p o x o ay cn eaeo ao ro B noM euiaji rayöoKHH CHC|)OH. nonpOŐOBaJlH OTKpbITb a o p o ry Bipblbíimh , ho 3to y aaao cb . B 1969 r. Boaoaa3Haíi
napTH« aBTopa n p o ao a ac aa a HCCJieaoBaHHH Bnanajie npH uuiocb HaaaHTb oőjiomkh CKan, Ha konHBLUHeCfl B CH(J)OHe B pe3yjlbTaTe B3pbIBOB. riOA-
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BoaHbiíí npoxoa 6bui ocBoőoacaeH b 1972 r. h
nemepHbie Boaoaa3bi cnycTHJiHCb no cw^oHy
BnnoTb ao erő cyaceHHH Ha rayŐHHe 30 m. Ho
CTpyKTypHbIM OCOÖeHHOCTBM nopoa CaeJia.TH B b lBoa o tó m , hto rayŐHHa CH(J)OHa cocTaBJifleT npnMepHO 55 m , ho neinepoBeabi HaaeioTCH, hto hm
yaaTCH npeoaojieTb h 3to npenaTCTBHe.

