Karszt és Barlang, 1975. évf. I II. füzet, p. 19 - 22., Budapest

Nagy Géza

A M ÁNFAl KŐLYUK SZIFONJÁNAK KUTATÁSA
Ö SSZEFO G LA LÁ S

A mecseki Kőlyuk-barlangban az Eötvös Loránd Tudományegyetem barlangkutatói 1955-ben feltáró kuta
tást végeztek. Sikerült átjutniok két szifonon és kb. 190 m hosszúságú járható barlangszakaszt fedeztek fel.
A barlangi patak vizét később a komlói vízmű rendszerébe kapcsolták be. A szerző megállapítása szerint a
forrásfoglalást szakszerűtlenül végezték, és fennáll a veszély, hogy a vízmű hálózatába a mánfai barlangból
fertőzött víz kerül. Szükségesnek látszik a barlangrendszer teljes egészének szakszerű feltárása és vízrendszeré
nek tudományos feldolgozása.
Két évtizedes késéssel közzétenni kutatási ered
ményeket, első pillanatra furcsa gondolatnak tűnik.
A személyes akadályoztatás mellett egy sor objek
tív tényező az, amely ha mentségül nem is, de ma
gyarázatul szolgálhat e késedelemre.
E kutatások idején még vajúdott a magyar szpeleológia: szervezeti kérdések, a publikációs fórum
megteremtése, a kutatómunka anyagi alapjának
biztosítása akkor még mind súlyos, nagyrészt meg
oldatlan probléma volt. Mindezt figyelembe véve,
ennyi idő múltán mégis célszerűnek tartjuk az
1955. évi kutatások eredményeit ismertetni, annál
is inkább, mert a mánfai Kőlyuk problematikája
mai napig sem jutott nyugvópontra. Az eddigi
eredmények és gyakorlati tapasztalatok alapjául
szolgálhatnak a szpeleológiai és gyakorlati szem
pontból egyaránt elengedhetetlen továbbkutatásnak. Nem utolsó sorban figyelmet érdemel azért is,
mert ez volt hazánkban sorrendben az ötödik szi
fonkutatás, amely bár készülék nélkül végrehajtott
szifonáttörés volt, de szervezettségét, geológiai és
technikai felkészültségét tekintve jelen viszonyok
között is tanulsággal szolgálhat.
A kutatás története
A mánfai Kőlyuk I. szifonon túli feltételezett
folytatásának feltárása MagyariGábort már 1951 (!)
óta foglalkoztatta. Első szifon-úszási kísérletét 1953
januárjában hajtotta végre; ennek eredménytelen
sége nyilvánvalóvá tette, hogy a feladat nehézsége
messze meghaladja egy ember fizikai és anyagi
erejét. Ezért csak két év múlva kerülhetett sor egy
újabb szifon-úszási kísérletre. A kutatás ekkor már
szervezett formát öltött, és az ELTE TTK Turista
Szakosztályának keretei között folyt. A kutatócsoport vezetője Magyari Gábor, műszaki-technikai
helyettese pedig e sorok írója volt.
1955. május 1-én Kányi Györgyi, Magyari Gábor,
Nagy István és Zágon Tamás indult felderítő kuta
tásra. Első feladat volt annak eldöntése, hogy van-e
továbbjutási lehetőség a szifonon túl? Mindeddig
nyílt kérdés volt, hogy a barlangszáda bal oldalán
nyíló, ÉNy—DK-i csapásirányú hasadékban fakadó

Gyula-forrás vízjárata milyen kapcsolatban áll a
barlanggal? Az minden mérés nélkül is kitűnt,
hogy a forrás hozama meghaladja a Kőlyuk végén
megjelenő és néhány méterrel később újra eltűnő
barlangi patak vizének mennyiségét. Ezért számolni
kellett azzal a lehetőséggel is, hogy a forrás annak a
paraklázis-rend szernek a vizét gyűjti össze, amelynek
mentén a barlang bejárható szakasza is kialakult.
Ebben az esetben nem remélhettük tágasabb — em
ber számára is járható — barlangrendszer létezését.
A szifonon való átjutás legegyszerűbb lehetőségé
nek látszott a csekély hozamú patak vízszintsülylyesztése. A patak vizét levezető nyelő azonban oly
erősen elagyagosodott, hogy annak kitisztítása
lehetetlen volt. Más módszert kellett választani.
Nagy István ötlete nyomán a barlang száraz ágának
végén agyagból gátat emeltek, s vödrökkel a gát
mögé, a száraz ágba meregették a patak kis tóvá
duzzadt vizét. Párszáz liter víz kimérésé után a
szifon megnyílt, s nemsokára lehetővé vált a szifo
non való átkelés. Elsőnek Nagy István geológus
hallgató úszott át, míg kint maradt társai a szifon
lezáródását elkerülendő, vállalták a danaidák há
látlan, de fölöttébb fontos szerepét.
Nagy Istvánt követően társai is — egymást váltva
— átkeltek a szifonon, s most már megbizonyosodva
a további kutatás realitásáról, felmérték a tovább
jutás lehetőségét, a feltáró munka technikai felada
tait.
Az 5,5 m hosszúságú I. szifon mögött a járat
kisebb teremmé szélesedik, magassága 4—5 m.
A terem felső végénél egy, a felső részén agyaggal,
erdőtalajjal eltömődött kürtő van. A terem hossza
10—12 m, s végén újabb szifon állja útját a tovább
jutásnak.
A sikeres szifonúszást követően gyors ütemben
láttunk neki a feltáró kutatás szervezésének.
Az előzetes vizsgálatok alapján tervünk a követ
kező volt: a második szifon vízszint-süllyesztését
csak a patak medrében keresztül húzódó dolomités dolomitos mészkőpadok lebontása árán érhetjük
el. A gátak átvágása 1—2 napi munkát igényel,
ezért fel kell készülni az első szifon mögött a huzamos
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benntartózkodásra, mert az I. szifonnál a víznívósüllyesztést legfeljebb 10—15 percig tudjuk biztosí
tani. Ezért megbízható és állandó összeköttetést
kell teremteni a szifon mögött levő kutatókkal. Ezt
kettős úton kívántuk elérni: 1.) telefonkapcsolat
létesítésével; 2.) a szifonon átfektetett „kötélposta”
révén, amelynek segítségével a vízhatlan csomagolá
sú felszerelést, ruhaneműt, élelmet bármikor a szi
fonon túlra tudjuk továbbítani.
Saját, viszonylag jó és korszerű felszerelésünket
a turista szakosztály által nyújtott anyagi támogatás
sal fejlesztettük, de segítségünkre volt az egyetemi
Geofizikai Intézet is nagy mechanikai szilárdságú,
műanyag-szigetelésű telefonkábel kölcsönzésével.
A szabványos LB-rendszerű telefonkészülékeket
(a méret- és súlycsökkentés végett saját tervezésű
vibrátoros hívással) magunk építettük. A vízhatlan
csomagolás céljára nagyméretű, vízmentesen záródó
bádogdobozokat alkalmaztunk. A szifonon való
átkeléshez, valamint a kutatótábor világításához
Nife-akkumulátortelepek szolgáltatták a villamos
energiát. Emellett természetesen szükség volt a
„hagyományos” kutatófelszerelésre is; karbidlám
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pákra, kötelekre, speciális kőfejtő és egyéb szerszá
mokra, sátrakra, konyhafelszerelésre stb.
1955. május 12-én indult el a 10 tagú, túlnyomólag
geológus-hallgatókból álló csoportunk, amelynek
tagjai a következők voltak: Csilling László, Dax
Károly, dr. Gráf Andrásné, Kováís Zoltán, Lenkey
Albina, Mágyári Gábor, Molnár János, Nagy Géza,
Nagy István és Scheffer Anna.
A feltárást az előzetesen igen pontos időüteme
zéssel kidolgozott program szerint hajtottuk végre,
s másfél napi, váltott műszakos munka eredménye
ként sikerült a II. szifon vizét is annyira süllyeszteni,
hogy május 14-én délután szabaddá vált az út a
továbbjutásra.
Magyári Gábor és Nagy István mentek át első
ként az újonnan feltárt szakaszba a kb. 8 m hosszú
II. szifonon. Mintegy 160 m-rel később újabb szifon
állta útjukat, amelynek megnyitása nagyobb munka
— esetleg robbantás — árán érhető el. Sajnos ez
alkalommal sem ezt, sem az újonnan feltárt 180 m-es
szakasz feltérképezését idő hiányában elvégezni már
nem tudtuk — jóllehet minden szükséges műszerünk
megvolt —, csupán a járat hosszúságát mértük le.

A feltárás eredményei
Az újonnan feltárt barlangfolyosót mindenütt
csaknem teljesen összefüggő, bársonyos fekete bekérgezés borítja. Cseppkőképződményei szerények,
de a barlang összképének bizarrságát fokozza, hogy
a koromfekete folyosót helyenként rózsaszínű és
fehér sztalaktitok díszítik. A fekete bekérgezés
egyébként még a patakmederben levő hordalékot
is bevonja.
Az ELTE Növényrendszertani Intézetében a be
kérgezés anyagának vizsgálata során megállapí
tották, hogy bakteriális eredetű mangánkiválás
eredménye a barlang falának fekete bevonata.
A barlang középső triász anizusi mészkőben kép
ződött. A mészkő rétegei közé iktatódó dolomités dolomitos mészkőpadok kisebb oldhatósága
miatt következik be a járat gyakori keresztmetszet
csökkenése, és részben ezek által, részint tektonikai
okok miatt jönnek létre a szifonok.
A barlangi patak vízhozama a belső szakaszon
észrevehetően nagyobb. A víz a kőzet hasadékain
szivárog a mélybe, kimondott víznyelő csak a leg
külső szakaszon ismeretes. Az elszivárgó víz aztán
a Gyula-forrásban egyesülve bukkan elő, hogy ismét
eltűnve a Mély-völgy és Zsidó-völgy összefutásánál
levő Eta-forrásban lásson végleg napvilágot. A for
rások vize a barlangi patak felkavarását követően
perceken belül megzavarosodik, s csak órák múlva
tisztul le ismét. A Kőlyuk karsztvízrendszeréhez
három, eddig ismert víznyelő tartozik, a zsidó-völgyi
1., 2. és 3. nyelő.
1957-ben egy elhamarkodott szakvélemény alapjána a Komlói Városi Vízmű megkezdte a források
foglalását. A tetemes költséget felemésztő munka
szakszerűsóge erősen vitatható. Amikor 1957 őszén
a barlangban jártunk a forrásokat már bekötötték
a vízmű hálózatába. Nem kis megdöbbenéssel láttuk,
hogy a barlang első szakaszának végén, ahol a bar
langi patak pár méteren a barlangon átfolyik, tö
méntelen tzemét, denevérhulla, ürülék szennyezi a
vizet, a zsidó-völgyi 1. sz. nyelőben pegig, felismerhetetlenségig szertefoszlott állati tetem volt. Akkor
a fővárosba visszatérve nyomban jelentettüka látot
takat.
Azóta a barlangot lezárták. Ezt azonban koránt
sem mondhatjuk megnyugtató megoldásnak. A for
rásokhoz egészen közel levő víznyelőkön a nyári
zivatarok idején befolyó víz a hátralevő rövid fel
szín alatti útján még mechanikai szennyezettségétől
sem tisztulhat meg. így a víz mechanikai, bakteriális,
sőt kémiai fertőződésnek veszélye is állandóan fe 
nyegeti
Megítélésünk szerint a források vize ilyen körül
mények között emberi fogyasztásra alkalmatlan.
A kérdés megnyugtató lezárása végett változatla
nul szükségesnek tartanánk a barlangrendszer
teljes egészének szakszerű feltárását, térképezését,
a vízgyűjtőterület gondos földtani és karszthidro-

lógiai vizsgálatát. A barlang továbbkutatása minden
képp fontos tudományos és gyakorlati kérdés.
A mánfai Kőlyuk fölötte izgalmas problematiká
jának — e megkésett — közreadásával is szeretném
a figyelmet a barlangra terelni.
Nagy Géza
M agyar Állam i F öldtani Intézet
H — Í147 B udapest, C zobor u. 83.
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EXPLORATION OF THE SIPHON OF
KŐLYUK AT MÁNFA
The Kőlyuk cave formed in Middle Triassic limestones occurs on the outskirts of Mánfa viliágé in
the Mecsek Mountains, South Hungary. The narrow
cave gallery is blocked, nőt far from the entrance,
by the siphons of an underground river. G. Magyari
and the author with its team attempted to get accross
the siphons. They had lovvered the water level of the
underground ponds and so they could pass the two
siphons by swimming without any diving equipment.
The length of the newly discovered cave stretch is
180 m, bút its end is blocked, again, by a siphon
vvhich could nőt yet be traversed.
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Mamjja HaxoflHTca nemepa K éiox,

o6pa30BaBinaHCfl b cpejmeTpuacoBbix H3BecTHHKax.
Y3 khh nemepiibiü TyHHejib Heflajiexo ot Bxozta
3aKpbiBaeTca ch^ ohümh nemepHOH pchkh. T.
M aabapn h aBTOp CTaTbH co CBoeü rpynnoü nccjie.aoBaTejieií-cnejieojioroB nonbiTajiHCb npoőpaTbca
Mepe3 CHtjíOHbi. O hh CHH3HJIH ypOBCHb nemepHbix
03ep, n TaKHM oőpa30M hm yaanocb 6e3 BO,aojia3Horo CHapjTvKeHHH nepenjibiTb nepe3 ^Ba CH(J)OHa.
OTKpbiTbiH HOBbiíí nemepHbiö ynacTOK HMeeT
jyiHHy 180 m , ho erő KOHeu 3aicpbiT hobum chíJjohom
nepe3 KOTopbiü em e He yaajiocb npoöpaTbca.
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