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Mozsáry Gábor

A CSARNÓHÁZI-FORRÁSBARLANG SZIFONJÁNAK
FELTÁRÁSA
ÖSSZEFOGLALÁS

A Csarnóházi-barlang Romániában a Cri.su/ Repede (Sebes-Körös) egyik mellékága, a Jád völgyében talál
ható. 1943-ban Kessler II. kutatta, de a mély szifon miatt akkor a feltételezett nagy barlangba bejutni nem
tudtak. A szerző könnyűbúvár-csoportjának tagjai 1973—74-ben átűszták a szifonokat és mögöttük mintegy
3,2 km hosszúságúra becsült tágas barlangot járlak be.
A M. Kir. Földtani Intézet 1944. évi jelentésének
függelékében található dr. Kessler Hubert ,,A jád-

"völgyi barlangok’’ c. összefoglaló munkája. Lbben
a következőket írja: ,,1943 őszén újra alkalmam
nyílott a M. Kir. Földtani Intézet megbízásából
Európa egyik legérdekesebb karsztvidékének
a
Biharnak barlangjaival foglalkozni. Ez alkalommal
a Jád-völgy barlangjai kerültek sorra, amelyek kö
zött a legkiemelkedőbb, legérdekesebb a Csarnóháziforrásbarlang. Most sikerült ebben a barlangban a
mai felszerelés mellett emberileg elérhető legmeszszebb pontig előrehatolni és a barlang alaprajzát
felvenni. Ugyancsak sikerült a Ponori-fennsík víz
nyelőbarlangjában az eddig elért legmélyebb sza
kaszig eljutni.
A 6 m széles és 4 m magas barlangbejárat vastagpadú, közel vízszintesen települt guttensteini mészkőrétegek között nyílik. A nyílás teljes szélességéből
bővizű patak ömlik. . . . Á barlang járható része
végül egy 20 m széles és 3 m-nél mélyebb tóval le
zárul. E mögött a barlang mennyezete mélyen a
víz alá hajlik. Ennél a szifonnál abba kellett a fel
tárást hagynom, mert a sziklás fenék miatt egy
vízszintsüllyesztési kísérlet keresztülvihetetlennek
látszott. Itt már csak egy víz alatti szabad mozgást
biztosító, oxigénpalackos búvárfelszereléssel lehetne
továbbhatolni.
Tisztán megfontolás útján is arra a következte
tésre kell jutnunk, hogy a két barlang összefügg.
A ponori planinán — amelyik alatt a forrásbarlang
vonul — a ponori víznyelő a legnagyobb víznyelő
nyílás. Ha a forrásbarlangnak eddig feltárt vég
pontját és a bejáratot egyenessel összekötjük, akkor
ez az irány, mint az eddig feltárt barlang főiránya,
pontosan DDNy-i irányba, vagyis a ponori víznyelő
felé mutat. A víznyelő eddig feltárt járataink fő
iránya viszont ÉÉK felé, vagyis a forrásbarlang
felé vezet. A forrásbarlang természetesen a víznyelő
vizén kívül még más, a felszínen ki nem mutatható
vízfolyásokat is felvesz, hiszen vízhozama jóval na
gyobb, mint a nyelőben eltűnő vízmenny iség. A fel
színi vizekkel való közvetlen kapcsolatot a forrás
barlang vizének esőzések utáni
általam is meg
figyelt — zavarosodása bizonyítja.
A víznyelő a forrásbarlangtól légvonalban DDNy-i
irányban 3140 m-nyire és 658 m tszf. magasságban,
tehát 291 méterrel magasabban nyílik.

Az összekötő barlangjárat hosszára vonatkozólag
támpontot kapunk, ha az eddig feltárt barlangrész
két végpontja közötti legrövidebb távolságot
egyenest — összehasonlítjuk a barlangjáratok hoszszával.
A bejárat és a szifon közötti egyenes hossza 386 m,
a tényleges távolság 548 m; az arány tehát 1 : 1,4.
Feltételezve, hogy ez az arány a barlang ismeretlen
részében is megvan, akkor az egész barlangrendszer
hossza legalább kereken 4500 m-re becsülhető eset
leges elágazások nélkül. Ez pedig már világviszony
latban is tekintélyes nagyság!
Feltűnő a barlangrendszer kezdő és végpontja
közötti 291 m-es nagy magasságkülönbség. Fel
tehetjük a kérdést, hogy oszlik ez meg az ismeretlen
barlangrendszerben? A forrásbarlang feltárt részé
ben az esés a rétegek kis dőlésének megfelelően
4,4%. A ponori víznyelőnél azonban az eddig feltárt
szakasz lejtése pontosan követi az ottani rétegek
meredek, 30—35 fokos dőlését! Az itt feltárt bar
langszakasz 126 méter hosszú, a lejtés 67 méter,
vagyis kb. 30 35°-os dőlésnek megfelelően 53%.
Valószínű, hogy a víznyelőbarlang az eddig még
ismeretlen szakaszon is megtartja ezt az esést mind
addig. amíg a forrásbarlang a közel vízszintes réte
gek által determinált 4,4%-os járatával találkozik,
hacsak a víznyelőt vezető rétegek dőlésében mélyeb
ben, valamilyen nem sejtett változás nem következik.
A Csarnőházi-forrásbarlang bejárata
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Ha ezt az elgondolást grafikusan előállítjuk, akkor
azt az eredményt kapjuk, hogy a forrásbarlangból
kiinduló kisebb esésű szakasz 4310 méter hosszú és
összesen 190 métert emelkedik. Azután következik
a barlang meredek, 53%-os szakasza, melynek
hossza 190 méter és a víznyelőig újabb löl métert
emelkedik. A ponori víznyelőbarlang eddig elért
legmélyebb pontjától ezek szerint tehát még 34 mé
ternyire kellene lefelé hatolni, hogy nyugodtabb
rétegek között bizonyára nagyobb beomlásoktól
mentes, kisebb esésű barlangszakaszba juthassunk.
A belső hegyszerkezetre mindenesetre érdekes ada
tokat nyernénk, ha sikerülne a kétféle dőlésű rétegek
találkozását vagy átmenetét a barlangban közvetle
nül megfigyelni.”
A kolozsvári Amatőr Barlangkutató Csoport
(C.S.A.) meghívására az Amphora Könnyűbúvár
S. C. szifonkutatói: Ember Sándor, Irsai Sándor,
Dr. Köves Béla, Mozsáry Gábor, dr. Mozsáry Péter,
Nagy János, 1973 novemberében a romániai Csarnóházára (Bulz) utaztunk a barlang szifonjának fel
derítésére. A terepet jól ismerő V1TUKI csoport
tagjai közül Borzsák Péter és Börcsök Péter kísért
el minket.
Munkánkat a barlang bejárásával kezdtük. A tá
gas járatban könnyű volt előre haladni. A patakot
követve hol kisebb-nagyobb vízeséseken, hol seké
lyebb, mélyebb tavakon haladtunk át. Neoprenbúvárruháinkban minden nehézség nélkül eljutottunk a
Kessler által leírt, végpontot jelentő tóig.
Rövid megbeszélés után visszaindultunk a fel
színre. Összecsomagoltuk a felszerelést, amire első
merüléssorozatunknál szükség volt, és nemsokára
ismét a tónál álltunk 1 0 — 2 0 kilós csomagjainkkal
megrakva. Feltételeztük, hogy a szifonkapu a terem
túlsó oldalán, a járat eddigi irányának megfelelően
nyílik. Az első merülő búvár ezért végigúszott a
tavon. Megfigyelte, hogy az erősen agyagos fenék
balra meredeken lejt. A szemközti oldalon tovább
vezető járatot nem talált, bizonyossá vált tehát,
hogy a víz a lejtő irányából áramlik. Ezt közelebbről
meghatározni nem lehetett, mert az áramlás túl
lassú volt a nagy keresztmetszet miatt. E terepszemle
során a víz annyira felkavarodott, hogy a maszk
elé tartott mélységmérőt sem lehetett leolvasni.
Hosszabb várakozás után sem észleltünk tisztulást,
amit az magyaráz, hogy a tóban levő víz mennyisé
géhez képest a patak vízhozama csekély. Ennek elle
nére megpróbáltuk a további felderítést. A követ
kező búvár a felszínen úszott a falig, ennek mentén
süllyedve elérte a fal szabad víztérben végződő alját,
azt megkerülve felemelkedett, majd levegős terem
ben ért felszínt.
Természetesen telefonon összeköttetésben vol
tunk a felderítő búvárral, aki a következőket kö
zölte: ,,Hosszú, keskeny hasadékba értem, melyben
néhány méter légrés van” . A megbeszélés szerint a
második merülő búvár is átúszott, hogy a most
felfedezett termet felderítse. Megállapította, hogy a
hasadékból száraz járat nem vezet tovább, de szük
séges lenne a víz alatti részeket felderíteni. Feltéte
lezhető volt, hogy a járat víz alatt a hasadék irányá
ban folytatódik. Eközben a víz a szifon túloldalán
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is felkavarodik, így a további felderítést másnapra
kellett halasztani. A két búvár a telefonkábelt bent
hagyva visszatért a kiinduló bázisra.
Másnap a bent hagyott kábel mentén ugyanaz a
két búvár úszott be. A víz egészen megtisztult s így
megállapíthatták, hogy az agyaglejtő, melynek mély
sége a sziklaél alatt 11 m, tovább folytatódik lefelé.
A szifonkaput alkotó sziklaél mélysége 8 m. A túl
oldalon mindketten felszínre emelkedtek: egyikük a
függőleges falra kikapaszkodva biztosítóként vára
kozott, míg a másik végigvizsgálta a hasadék víz
alatti részét. A falakon mindenütt finom agyagle
rakódást talált, áramlás a felsőbb részeken nem volt
érezhető. Lemerülve a szifonkapu szintjére, látni
már nem lehetett, így a merülést befejezték.
Rövid várakozás után újabb felderítést kíséreltünk
meg. Miután a szifon előtti termet szemügyre vet
tük, észrevettük, hogy a terem közepén törésvonal
húzódik végig, amely mentén az eddigi, befelé
emelkedő kőzetdőlés ellenkező irányba változik kb.
20—25°-os szögben. (Jól látható ez a mennyezetet
alkotó réteglapon.) Feltételezzük, hogy a szifon
járat mindaddig lefelé fog tartani, amíg újabb törés
mentén a kőzetdőlés a korábbihoz hasonló nem
lesz. így tehát egyelőre lefelé vezető járatokat kell
keresnünk.
Ezt az elgondolást követve haladt a következő
merülő a zavaros vízben és elhagyva az első kettő
által bejárt részt, tiszta vizet talált. Viszonylag tág,
jól úszható folyosóban 18 m-es mélységet ért el,
amikor felfelé tartó, eléggé bő járat betorkollását
vette észre. Beleúszott, de sajnos ez nem vezetett
felszínre, s visszajövet már hiába kereste az eddig
követett irányt: a felkavarodott vízben nem talál
hatta már meg. Kénytelen volt a telefondrót mu
tatta úton a felszínre úszni. Aznap még egy próbát
tettünk, ami szintén sikertelenül végződött.
Utolsó simítások a vizbeszúllás előtt

T e le fo n v e z e té k r e kapcsoljuk a csuklónkra
ra b in e re k e t (A fényképeket Dr. Mozsáry P .

kötött ka
készítette)

A harmadnap elsőként merülő búvár nagy befo
gadóképességű légzőkészülékkel indult az előző nap
felderített, ferdén lefelé vezető járatba. Azt követve
23 m-es mélységben elérte az alsó szifonkaput, ahol
a réteglap, mely eddig a mennyezetet alkotta, véget
ért, s a járat nagy víztömeget magába foglaló terem
mé szélesedett. A terem alját és szemközti oldalát
meredek agyagdomb képezte. Ezt követve emelke
dett egészen a szabad vízfelszínig, ahol egy nagy
méretű teremben bukkant fel. A telefonvezeték
hosszúsága alapján az új nagy teremig megtett út
100 m volt. A vezeték mellett még egy búvár úszott
át, hogy ketten derítsék fel a felfedezett termet.
Megállapították, hogy a hosszúkás termet egy arra
többé-kevésbé merőleges hasadék keresztezi. Ke
resztezésüknél víznyelő betorkollása látható, mely
jelenleg is aktív. Ez alatt képződött a —23 m-től
a felszínig érő agyagdomb. Az agyaghegy tömegének
kis hányada a nyelő alatt néhány m2-en száraz
platót alkot, ahol sok békát — köztük néhány
csontig lesoványodottat — talállak, s az egyik
sziklapárkányon zöldhátú bogarat figyeltek meg.
Az agyaglejtő víz alatti részén vakrákok élnek nagy
számban. A teremben határozott áramlás tapasztal
ható: a vízszint alatt kb. 1 m-rel betorkolló tág
járatból az előzőekben már megfigyelt mennyiségű
víz folyik ki.
Időnk elfogytán, kutatásainkat e ponton abba
hagytuk. Az újabb vállalkozásra 1974 húsvétján
került sor.
Első napon bejártuk a Ponori-fennsíkot. a barlang
vízgyűjtő területét. A nagy, lefolyástalan fennsíkon

töbörsor vezet végig. Három töbör alján találtunk
kövekkel, faágakkal lazán kitöltött, alján szabad
nyílással rendelkező, időszakosan aktív víznyelőt.
Két másik töbör oldalában nyitott beszakadás van.
A helybeliek az egyik zsombolyról azt állították,
hogy 20 éve van nyitva és 30 m mély. Jelenleg 6 mnyire lehetett lemászni benne. Ott a felszínről év
tizedek alatt behullott faágak és néhány éve be
zuhant és elpusztult tehén elzárja a továbbjutást, de
a réseken át még 8 -1 0 m-nyire lelátni. A dolinasor
a letörés szélétől 1,5 km-re kettéágazik, az egyik a
legtávolabbi víznyelő a Kessler által leírt Ponorivíznyelőbarlang.
Idegen kőzetet vagy komolyabb tektonikus vál
tozást a felszínen megfigyelni nem tudtunk, így a
barlangról a következő feltételezésünk alakult ki:
ha a szifon még ismeretlen szakaszán sikerül át
jutni, az eddig ismerthez hasonló tágasságú főágat
találunk, mely középszakasz-jellegű lesz. 2—2,5 km
után pedig a főág valószínűleg két mellékágra
oszlik.
A terepbejárást követő napon folytattuk a me
rülést. Az ősszel benthagyott vezeték mentén át
úszott két búvár a száz méteres szifon túloldalára,
majd követte őket egy harmadik. A cél az volt,
hogy felderítsék a felszín alatt betorkolló vízfolyást.
Vittek magukkal karbidlámpát, leforrasztott üveg
ben gyufát, két telefonkészüléket és kellő mennyi
ségű vezetéket. így kapcsolatot lehetett tartani a
parton levőkkel és a felderítő búvárral egyaránt.
A teremben levő, viszonylag száraz agyagdombról
indult a felderítő búvár. Két társa eközben egyrészt
telefonösszeköttetésben volt vele és a felszíniekkel,
másrészt egyikük indulásra készen, beöltözve biz
tosította őt. Kb. 15 méteres vízalatti út után ismét
levegős termet találtak. Az ide vezető szifonjárat
tágas, egyenletesen 2—3 méter mély. Az újabb terem
alját homokos hordalék fedi, 2—3 m magasságban
színlősor látható, jelezvén, hogy a viszonylag szűk
szifon áradáskor alaposan felduzzasztja a patakot.
A teremből 4 járat indul, kettőből patak folyik
be. Vízhozamuk alapján nem volt nehéz eldönteni,
melyik a főág. Először a két száraz járatot néztük
meg, melyekben a terem felső hátsó részébe, mint
egy galériára vezettek. E szakaszon ritka és érdekes
képződmények találhatók: fehér heliktit, méter
hosszú szalmacseppkövek, némelyik íjként meg
hajolva, a közepén vagy a csúcsán egy-egy megvastagodással. Egy repedés mentén heliktitcsoport
alakult ki, megfagyott égő csillagszóróhoz hasonló
formában.

A Csárnóházi-barláng vázlatos elhelyezkedése Kessler H. adatainak felhasználásával ( Dr. Mozsáry P. rajza)
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A két patakos ág közül az egyik vízhozama cse
kély, percenként néhány liter. A másik, az eddigihez
hasonló vízhozamú főág, méreteiben és jellegében
megegyezik a szifonok előtti rendszerrel. Az alját
homok, kavics, vagy élesre korrodált sziklák alkot
ják. Falain bőven látható cseppkőlefolyás, egy he
lyen 15 m széles, legalább 6—7 méter magas cseppkőzuhatag található. Felfelé tovább nem követhető,
mert a fal hajlása miatt eltűnik a szemünk elől.
A mennyezet néhol 20—30 méter magasan záródik
vagy elhajlik. Helyenként nagy, beszakadt mennye
zetű termek omlásain kell átkelni, hogy újra a
vízhez jussunk.
Első alkalommal a kint maradiakkal megbeszélt
45 perces távol létből 25 perc letelt, ezért vissza
kellett fordulnunk, annak ellenére, hogy a tovább
jutásnak nem volt akadálya. Nehéz pillanatok vol
tak!
A következő napon újabb három búvár úszott
át. Ők már tornacipőt is vittek magukkal, hogy ne
kelljen az előző nap átkelt társaikhoz hasonlóan
neopren-csizmában járni az éles sziklákon. A bar
lang bejárására 4 óra állt rendelkezésükre: ennyit
lehettek távol a túloldali telefontól.
Két és negyed órán át követték a patakot felfelé.
Számos vízesést, termet, nagyobb beszakadást, nyelő
betorkollását, patakszétágazást és összefolyást fi
gyeltek meg. Az általuk megismert végponton már
észrevehetően kisebbek voltak a méretek és a patak
vízhozama, mint a szifon környékén. Visszafordul
niuk ismét az idő rövidsége miatt kellett.
Az utolsó napunk következett. Két búvár úszott
át azzal, a feladattal, hogy a lehető leggyorsabb
tempóban haladjanak felfelé a főágon, járjanak be
a rendszerből amennyit tudnak.
Az előző napi végpontot egy óra alatt érték el.
További negyedóra múlva elágazáshoz értek, ahol a
főág egy nagyobb és egy nem sokkal kisebb mellék
ágra oszlik. A járatszelvény itt már jelentősen szűkebb, a patak is sokkal kevesebb vizet szállít.
Másfél óra után elérték a főág végpontját, melyet az
ellaposodó, fokozatosan a vízfelszínre hajló mennye
zet, azaz egy újabb szifon alkot. Visszafelé bejárták
a jelentősebb mellékágakat, melyek végpontjait
vagy szűk szifonok, vagy beomlott járatok alkotják.
A barlang hosszának hozzávetőleges meghatáro
zása érdekében mérőszalaggal lemérték egy 10 perc
alatt bejárt barlangszakasz hosszát: 430 métert
kaptak. Ebből és az egyes szakaszok bejárására for
dított időből adódik, hogy a főág hossza a szifontól
a végpontig 3,2 km-re, az új járatok teljes hossza
mintegy 4 km-re tehető. A barlang hossza így a
már ismert résszel együtt kb. 4,5 km. Ezek az adatok
a bejárt nagyobb, szintes ágakra vonatkoznak.
(Több helyen be lehetne mászni a nyelőbetorkollások kürtőibe, melyek méretüknél és elhelyezkedé
süknél fogva alkalmasak lehetnek arra, hogy meg
bontva őket, a barlangba búvárfelszerelés nélkül is
le lehessen jutni.) A Kessler-féle feltételezéssel össze
vetve az általunk becsült főág-hosszat, megállapít
ható, hogy közeljárunk ahhoz a ponthoz, ahol meg
változik a kőzet dőlése, s nem sok választ el a
ponori víznyelő ismert járataitól.
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Az új járatok megközelíthetők volnának a szifo
nok lerobbantása árán is, hiszen a 100 m-es szifon
vízszintes vetülete sem haladja meg a 60 m-t, s a
másodikhoz is csak egy 15 m-es táró lenne szükséges.
A fő folyosó könnyen járhatóvá tehető látogatók
számára. Ennek azért is lenne jelentősége, mert a
Jád felső folyásán több km-es tavat duzzasztottak,
szálloda épült a gátnál, és ottjártunkkor építették az
odavezető műutat. Mivel a bejárat az út mellett
fekszik, felkeresése nem volna nehéz.
Mozsáry Gábor
Budapesti Műszaki Egyetem
H— 1076. Budapest, Thököly út 27.

EXPLORATION OF THE SIPHON
OF THE SPRING CAVE
OF CSARNÓHÁZA

The Csarnóháza Cave in Románia is near the
settlement Bulz, in the valley of the Iád River
(Valea Iadului), one of the tributaries of the river
Crisul Repede. The caves of this valley was explored
and described by H. Kessler in 1943. Relying on
theoretical considerations, he concluded that a spacy
cave of a length of 4 km or so must exist between
the Ponori sink-hole and the spring cave of Csarnó
háza. This large cave was then still unknown, as
a deep siphon blocked the further stretches. The
author’s light diver group in 1973 —1974 swam
accros the 23-m-deep siphon and after Crossing an
additional smaller siphon, they reached the main
stream running in a freeiy passable tűnnél. Thus
H. Kessler’s assumption was proved: the explorers
ambulated a cave stretch of an estimated length
of about 3.2 kms.
BCKPbITHE CH<I>OHA
nEmEPbl-HCTOHHHKA HAPHOXA3A
Ilem epa HapHoxaia pacnojiaraeTca b PyMbiHHH
flOJlHHe peKH fin ---- OflHOrO H3 npHTOKOB peKH
KpHiuyji Peneae okojio Eyji3. B 1943 r. nemepbi
3tom AOJiHHbi HCCJieflOBaa h onHCbiBaji X. Keccaep.
Mcxozm H3 jeopeTHHecKHX cooöpa>KeHHH, oh
yica3aji Ha to , hto Mexcay KacTpoBOH bopohkoh
noHopH h nemepoH-HCTOHHHKOM HapHOxa3a zioji>KHa cymecTBOBaTb oöiHMpHaa nemepa ajimhoh
okojio 4 km . OzmaKO, 3Ta KpynHaa nemepa b to
BpeMH eme He őbijia mBecTHa, TaK KaK b nepejmeft
nacTH nemepbi HaxozmjiCH rjiyöoKHH chíJjoh , koTopbiü CKpbiJi ,aajibHeHuiMe nemepHbie ynacTKH.
B 1973—74 rr. rpynna jiencnx BOAOJia30B H3 Ey.aaneiuTa no# pyKOBOflCTBOM aBTopa CTaTbH nepenjibijia nepe3 ch({)oh rjiyÖHHOü 23 m , a 3aTeM nepeIipaBHBLUHCb Hepe3 flaJIbHCHlIIHH MeHbHIHH CH([)OH,
B

BO,ao.na3bi-nemepoBe,abi aoöpajmcb no maBHoro
pycjia nemepHOH peKH, yxce CBOöojmo npoxomiMoro nejiOBeKOM. TaKHM oöpa30M, őbuia aoKa3ana
cnpaBe/uiHBOCTb npejyioKeHHH X. Keccaepa h
nemepoBem»i pa3Be^ajiH nemepHbiü ynacTOK, npoTíOKeHHOCTb KOTOPOTO OUCHHBaeTCH npHMepHO
B 3,2 KM.

