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Faggyúfáklyával az örök sötétség birodalmában 
(Berecz Lajos naplója) 

 

 

Előzmények 

 

A Baradla-barlang XIX. századi legnevesebb kutatója, Vass Imre 1831-ben 

jelentette meg könyvét az aggteleki barlangról (VASS 1831). Ebben leírja, hogy 

1825-ben, több évi próbálkozást követően jutott csak el Aggtelekről a barlang 

jósvafői szakaszán található Óriások terméig. Először azt hitte, hogy ő volt az első 

ember, aki idáig eljutott, azonban a teremben lévő Ganymédes- (ma Ősember) 

kútjánál talált cserépmaradványok alapján azt állapította meg, hogy „készítésmódjuk 

a maiaktól nagyon eltérő”. Mivel a barlang általa bejárt részén hasonló emberi 

nyomokat nem talált, azt feltételezte, hogy kellett léteznie egy időközben eltömődött 

jósvafői barlangbejáratnak is, ahol a „nem mai ember” bejárt a barlangba. A könyv 

megjelenését követő több mint száz év alatt az őskori ember nyomait több helyen is 

felfedezték a barlangban, de a kutatók nem tudták eldönteni, hogy az ősember képes 

volt-e eljutni Aggtelekről az Óriások terméig, vagy egy közeli ismeretlen járaton 

jutott be? 

Egy dermesztően fagyos reggelen, 1960. február 1-én hét ősember külsejű kutató 

indult el az aggteleki Baradla-barlangba. A mai „ősemberek” azt kívánták 

bizonyítani, hogy több ezer évvel ezelőtt élt előd őseik babonás félelmeik és primitív 

világítóeszközeik ellenére bejárták a barlang sötét és félelmetes járatait, átmásztak a 

hatalmas omladékokon, és eljutottak az aggteleki bejárattól hat kilométerre található, 

Jósvafőhöz tartozó Óriások terméig. 

Az expedíció kitervelője és megtervezője az egyik „ősember”, Jakucs László 

barlangigazgató volt. Az „ősemberek” vezetője az Esti Hírlap újságírója Bernáth 

László újságíró lett, aki még soha nem járt a Baradlában. Neki, a többiek segítsége 

nélkül, úgy kellett vezetnie a csapatot a számára ismeretlen barlangban, hogy járt 

úton nem mehettek, hiszen az igazi ősemberek idejében nem voltak járdák, lépcsők, 

hidak a barlangban. A csapat további tagjai gyakorlott barlangkutatók, ill. barlangi 

túravezetők – Dénes György, Fodor István, Berecz Lajos, Mizser Károly és Várnay 

Bertalan – voltak. Felszerelésük hasonló volt, mint elődeiké, faggyúfáklyával és 

mécsessel világítottak, tűz mellett melegedtek és sütötték a pecsenyéjüket. Az 

expedícióhoz „külsősként” csatlakozott Markó István barlangkutató is, aki barlangi 

fotósként dokumentálta az eseményeket. 

Az expedíció az akkori sajtóban nagy visszhangot kapott. Tudósított róla a Magyar 

Rádió, a Miskolci Rádió, a Filmhíradó, az Esti Hírlap, a Magyar Ifjúság. Az 

expedíció történelmi és tudományos előzményeit, izgalmas eseményeit Jakucs 

László „A faggyúfáklyás expedíció” c. könyvében írta meg (JAKUCS 1962).  
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Az expedíciónak több jósvafői vonatkozása is van. A cél a jósvafői Óriások 

termének járatlan úton történő elérése volt, három részvevője – Berecz Lajos, Mizser 

Károly túravezetők és Jakucs László barlangigazgató – jósvafői lakosok voltak, de a 

faggyúfáklyák is Jósvafőn, az igazgatói lakás konyhájában készültek Jakucs 

Lászlóné, Marika tanár néni – nem nagy – örömére. 2016-ban a Benedek Endre 

Barlangkutató és Természetvédelmi Egyesület kiadásában újra megjelent a könyv, 

kiegészítve az egyik jósvafői „ősember”, Berecz Lajos naplójával (JAKUCS/BEBTE 

2016). A napló a barlangban készült feljegyzések barlangi agyagtól letisztított 

változatában jelent meg a könyv új kiadásában, de olvasása közben az ember ott érzi 

magát az ősemberek között, velük együtt fázik, csúszik a köveken, ragad bele a 

sárba, és velük együtt reménykedik vagy retteg attól, hogy a sok fáradság sem hozza 

meg a kívánt eredményt, hogy elérik-e az igazi ősemberek útján az Óriások termét. 

A napló formája, a szorosan, szinte szünet nélkül egymást követő sorok is felidézik 

azt a feszültséget, amit a kutatók és a napló írója éreztek a vállalkozás során. A 

napló nemcsak tárgyilagosan rögzíti az eseményeket, hanem a nyugalom ritka 

perceiben lírai hangon beszél a természet, a barlang szépségeiről, az otthon, a család 

szeretetéről is. Az iskolai füzetbe kézzel írt 27 oldalas napló csak úgy lett közölhető, 

hogy formailag és szöveghűen leírtuk. A naplót néhány fényképpel egészítettük ki, 

amiért Jakucs Lászlónénak és Lieber Tamásnak mondunk köszönetet. 

 

Berecz Lajos naplója 

 

 
 

A napló első oldala 

 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 42. 

 4 

1960. febr. 1. Hétfő reggel 8.30. perc. 

Fagyos téli reggel. A hőmérő higanyszála –15 Co-t mutat. A kijelölt bizottság előtt 

összeállitjuk felszerelésünket. Nagy utra készülünk. Három napon keresztül azon az 

uton fogunk járni, amelyen az őskori ember is járhatott ezelőtt 3-6 ezer évvel. 

Tudjuk jól, nem könnyű feladat amire vállalkozunk, de megpróbáljuk hátha sikerül. 

 

 

Didergő ősemberek a barlangba indulás előtt -15 oC-ban 

(Balról jobbra: Bernáth László, Várnai Bertalan, Jakucs László, Dénes György, Fodor 

István, Berecz Lajos, Mizser Károly) 
(Fotó: Markó István) 

 

 

1030 perc. Utra készen állunk. 

Dermedt téli nap fagyos sugarai aranyozzák be a fejünk felett meredeken emelkedő 

51-méter magas sziklafalat. 

Tövében, szinte hivogatólag az ezer arcú Baradla sötét nyílása tátong. 

Úgy érzem mintha intene felém, és azt mondaná, jöjjél hozzám fiam. Ne félj tőlem, 

mert megmutatom néked féltve őrzött titkomat. Mi, a barlang szerelmesei elfogadjuk 

ezt a meghivást.  

Begyujtjuk faggyúfáklyáinkat és útnak indulunk a csodás cseppkőfantomok földalatti 

világába. Még hátra fordulunk, hogy elbúcsúzzunk kintmaradt barátainktól és a 

napfénytől, melyet háromnaponkeresztül nemfogunk látni. Pár méter, és a 

barlangban vagyunk. 

Elől Bernáth László ujságirómegy fáklyával a kézben. Vajon hogyan fog bennünket 

vezetni ő, aki még most van elősször a barlangban. Laci után Dr. Jakucs László 

geológus az expedició vezetője, és szervezője megy. 
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Libasorban haladunk egymás után Dr. Dénes György barlangkutató, Fodor István a 

debreceni Kossuth Lajos Tud. Egy. földrajzszakos hallgatója, Várnai Bertalan a 

barlang villanyszerelője, Mizser Károly túravezető és jómagam. Letérünk a kiépitett 

utról a barlang természetes talajára. Ezután márcsak abban az esetben léphetünk a 

járdára, ha keresztezi utunkat. Hamarosan elérjük az Acheron medrét. Víz és iszap 

mindenütt. Rövid alsóra vetkőzünk. Eggyetlen száraz nadrágunkat nyakunkba 

vesszük nehogy vizes legyen mert éjszakára nagy szükségünk lesz rá. Egymásután 

ereszkedünk a combig érő 9 Co vizbe. A hideg végig fut hátamon. Fázom… Fogaim 

össze-össze koccannak. Lassan megszokjuk a hideg fürdőt és egymást biztatva 

haladunk tovább. 

Térdig érő iszaptengeren keresztül elérjük a Fekete terem omladék hegyét. Fáklyáin 

imbolgó fénye beleolvad a barlang titokzatos sötétjébe, melynek féltve őrzött kincsei 

vonzanak bennünket. 

Az embernek önkéntelenül olyan érzése támad mintha egy teljesen ismeretlen 

barlangban járna ahol ö az Első elsőember aki betette lábát e csodálatos világba. 

Valóban uj a mi számunkra is a barlang akik már régóta járunk benne, mert még 

ilyen körülmények között nem láttuk. 

Óvatosan kezdünk mászni felfelé a hatalmas, szinte félelmetes omladékhegyen, mely 

ezerveszéjt rejt magában. Elég egy könnyelműlépés, és az ember máris a szakadék 

mélyén fekszik összetört csontokkal. Még egy órája se nincsen, hogy elindultunk de 

zsákunk ami vagy harminc kilót nyom vágja a vállunkat. Bármennyire is óvatosak 

vagyunk nem tudjuk mikor billen félre a zsák, hogy lerántson a hatalmas 

sziklatömbök közé. Az izmok pattanásig feszülnek… Arcunkról patakokban folyik a 

viz… Combjainkat véresre horzsolja az éles szikla, de nem érezzük a fájdalmat. 

Szemünk előtt csak egy cél lebeg… tovább… előre a sejtelmes örök éjszakába. 

Végre… feljutottunk fentvagyunk. Rövid pihenő után folytatjuk utunkat. A 

Hangverseny teremből leereszkedünk a Stix iszapos medrébe, ahol combtőig 

merülünk a vizbe. Ez már valamivel melegebb az Acheron vizénél. Előttünk a 

barlangi tó végtelenbe vesző iszaptengere terpeszkedik ami nagyon jó 

vendégmarasztaló. Lábunkat alig bírjuk kihuzni a finom iszapból. Egyszercsak 

Károly visszafordul. Meglepődve kérdem tőle, hogy „hová mégy Károly?” 

„Elveszitettem az eggyik bakancsomat azt megyek megkeresni” hangzik a válasz. 

Felkacagunk. Lassan megjön a jókedv is. Egymást biztatjuk, hogy „feküdj bele 

pajtás” de persze senkisem fogad szót a másiknak. A tó végén alig birunk 

felkapaszkodni a meredek agyagfalon. Van aki vissza csúszik és előlről kezdi a 

mászást. Nagy nehezen mégiscsak feljutunk mindnyájan. Könnyedén eljutunk a 

Mórea hegyéig, amit megkell másznunk. Önkéntelenül felvetődik bennem a gondolat, 

vajon milyen meglepetést tartogat számunkra a félelmetes barlangi hegymászás, 

melynek teteje egybe olvad a sötétséggel. Egymásután mászunk felfelé a többszáz 

mázsányi sziklatömbök között. Laci hátraszól. „Vigyázzatok mert itten egy szikla 

mozog”. Óvatosan kikerüljük a mozgó sziklatömböt. Négyen már feljutottunk az 

omladékhegy tetejére. Megkönnyebbülten lélegzünk fel. „talán sikerült”. Ekkor 

azonban a sor végéről fájdalmas jajkiáltás hangzik, amit félelmetes kődübörgés 
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követ… majd néma csend. Megdöbbenünk. Jakucs felordit. Berci! Mi bajod van!? 

Jaj a lábom, hangzik a mélyből egy panaszos sóhajtás. 

Jakucs és Dénes Gyurka visszamásznak hozzá. Mi történt? Kérdezzük tőlük 

türelmetlenül. Kiderül, hogy nincsen komoly baj. Berci magára rántotta a mozgó 

sziklatömböt de az elgurult mellette, és „csak” a combját súrolta. Félórai pihenő 

után rendbejön és fojtatjuk utunkat, de a csomagját egyelőre mi visszük. 

Óvatosan csúszunk le a mély szakadékba mely sötéten és némán tátong alattunk. 

Néha egy-egy kő megindul a lábunk alatt és éles csattanással vágódik be a patak 

kavicsos medrébe. A barlang tízszeresen adja vissza a hangot. Végre a patak 

mederben vagyunk. 

A Nehéz ut következik vizmedencéivel és szikla omlásaival, ami számunkra már nem 

jelent komoly akadájt. 

Elértük a Vaskapu szorost. Vass Imre mérnök 1820-ben itten irta a sziklára „eddig 

és nem tovább.” Majd négy évvel későbben innét indult tovább Jósvafő felé. Szerinte 

a barlang további szakaszain ember még nem járt őelőtte. Laci előre megy. Néma 

csendben várjuk, hogy vajon megfogja-e találni az átjárót, amelyen keresztül 

folytatni tudjuk utunkat. Kiáltást hallunk. „Találtam egy lyukat amin átlehet bujni! 

Szerintem csak erre lehet tovább menni.” 

Jakucs felkiált; „Gyerekek látjátok két perc alatt megtalálta! Vajon az ősember mért 

ne találta volna meg.” 

 

 

„Nem is olyan nehéz az út” 
(Fotó: Markó István) 
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Érdemes ezen elgondolkozni egy kicsit. Valóban mértne találta volna meg ezt az 

átjárót a csiszoltkőkorszak és a vaskor embere, aki hosszú időkön keresztül élt a 

barlangban, ha most egy olyan ember megtalálta, aki életében elősször lát 

barlangot. Mért ne lehetett volna akkor is aránylag elég száraz a barlang akárcsak 

mostan? Hogy akkor még babonásak voltak az emberek? Féltek a barlang titokzatos 

sötétjétől? De hiszen benne éltek. Mértne lehettek volna közöttük olyanok is akiknek 

izgatta a fantáziáját, hogy vajon mi is van beljebb? És mértne mehettek volna 

egészen addig, amig szabad volt előttük az út? Aki nemhiszi, hogy igy lehetett, 

tessék, bizonyitsa be az ellenkezőjét. Kétségtelen, hogy ezek e kérdések felett még 

nagyon sokat fognak vitatkozni az erre illetett személyek, de a való tényeket 

letagadni nem lehet. A barlangban talált leletek erre utalnak. Csupán egy dolog 

szükséges még ennek bizonyitásához. Ez pedig nem más, mint expediciónk sikere. 

Induljunk tehát tovább nehéz utunkon. Zsákunkat magunk után húzva négykézláb 

mászunk át a szük szifonon. Rövid pihenő után tovább megyünk. Egy kicsit 

kényelmetlen az út, de az eddigiek után már könnyünek tünik. 

Délután 4.30 perc. Elértük a Szultán pamlagát, az előre megbeszélt szálláshelyet.  

Felkapaszkodunk a hatemeletnyi magasságba, ahol az elmúlt ősz folyamán 3-6000 

éves leleteket találtunk. Letelepedünk egy cseppkőfülkében és felkészülünk az 

éjszakai pihenőre. Ebéd után, ami egyben a vacsoránk is tüzet rakunk, és lefekszünk 

„puha” ágyunkba. Matracunk a zsák, amibe felszerelésünk volt. Paplanunk 

eggyetlen pokróc. Fejünk felett alig több mint egy méterre kb. 150 méter vastag 

sziklaréteg, ami elválaszt bennünket a „talán” fagyos téli éjszakától. 

A füst lassan kezd elviselhetetlenné válni. Szemünk könnyezik, és már alig látjuk 

egymást. A legmagasabb ponton vagyunk, ahol ugyan a legmelegebb van, de ugyan 

akkor legnagyobb a füst is. 

Már nembirjuk tovább a füstöt. Kénytelenek vagyunk tüzünket kioltani.  

Az őskori ember nemigen jutott ilyen hejzetbe. Jobb szakember lehetett tőlünk. 

Bár ez nemis csoda, hiszen hosszú időn keresztül élt a barlangban. 

Mostmárcsak három faggyú mécses bágyadt fénye pislákol a szemetkápráztató sötét 

éjszakában. Laci ennek fénye mellettirja riportját. Panaszkodik, hogy alig lát a 

szemére annyira csipi a füst. 

Azon mosolygunk, hogy saját irását alig tudja elolvasni. 

A füst lassan kezd ritkulni. Beszélgetünk. Találgatjuk, vajon az ősember hogyanis 

csinálta volna a helyünkben. 

Expediciónk tudományos oldalának megvitatása után, élményeinkel szórakoztatjuk 

egymást. 

Lassan kezd hüvös lenni. Fázom. Az ágyam „kőkemény”. Egy cseppkő az oldalamat 

nyomja. Párnám, azaz karom zsibbadni kezd. Ez így nem mehet tovább. 

Társaim is panaszkodnak. Mellettünk van a tüzifa. Hiszen ebből jó puha párnát lehet 

csinálni. Megpróbáljuk… és valóban nagyszerű. Fodor Pista megszólal: „Nahát 

mennyivel puhább ez mint a cseppkő.” 

Jókedvünk kerekedik és egymásnak dicsérjük összkomfortos szobánkat, valamint 

puha, mindenkényelmet kielégítő ágyunkat. Valóban helyzetünk a jelen körülmények 
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között kielégitő. Még idáig minden jobban sikerült mintahogyan előre gondoltuk. 

Reméljük ezután is fog. 

Lassan elcsendesedik mindenki. 

Hiába azért fáradtak vagyunk. Jót fog tenni az alvás. 

Éjszakára csak egyetlen mécsest hagyunk égve takarékosságból. Cseppkő-

szobánkban sejtelmes félhomály uralkodik. 

Álmunkból Jakucs rémült kiáltása riaszt fel. „Gyerekek kialudt a mécses! Csak a 

cigarettám ég!” Megdöbbenünk… Tudjuk jól mit jelent, ha a lepecsételt csomagban 

lévő biztonsági világító felszerelést kell használnunk. A barlangból ugyan kitudunk 

menni, de expediciónknak vége. Ennek pedig nem szabad megtörténnie most, amikor 

már tengernyi nehézségen túlvagyunk. Az nemlehet, hogy eddigi szenvedésünk hiába 

való legyen. 

Lángot kell tehát csinálni! De hogyan? Jakucs kétségbe esetten nyomja égő 

cigarettáját a mécseshez. Teljes erővel fujja, de az nemakar lángra lobbanni. 

Mellettem van a tüzhely… belekapok… csak hamu… parázs sehol. Gyorsan 

rágyujtok… Mindenki rágyujt… még azok is akik nem dohányoznak. Cigarettánkat a 

mécseshez nyomjuk és fujjuk teli tüdővel, de az nem akar lángra lobbanni. Már a 

harmadik cigarettát szivom… Kezdem magam rosszúl érezni… Mindennek vége… A 

mécses nem akar meggyulladni… Már lassan elhagy bennünket a remény… Ekkor 

azonban felvillan bennem egy régi emlék… Lelki szemeim előtt lejátszódik egyrégi 

jelenet… Látom amint gyermekkoromban az erdőn falevelet csavarunk be 

cigarettának, amitől ugyan elszédülünk, de szivásközben lángol is. 

Most már tudom, hogy mitkell csinálni. 

Károly mellett finom faszilács van. Gyorsan kérek belőle… Becsavarom mint a 

cigarettát, és szivni kezdem… Szédülök… Szemem előtt vöröskarikák járnak vad 

ördögi táncot… Hányinger kinoz. Érzem, hogy már nem birom tovább. Torkomat és 

tüdömet tépi marcangolja a fának keserű füstje… Nem… nem szabad abbahagyni…  

Cigarettám égő parazsát elkeseredetten nyomom a szilács közepébe. Ugy szivom 

mintha levegőt vennék… Agyamban tompa fájdalmat érzek… Ájulás környékez…  

Végre! Sikerült! A szilács lángralobban. Öröm kiáltások verik fel a barlang néma 

csendjét. Gyorsan begyujtunk három mécsest, nehogy ismét meglepetés érjen 

bennünket. 

Lassan lecsillapodnak az izgalmak és álomra hajtjuk fejünket. 

Éjfél van. A lángra Berci fog vigyázni. Nemsokárra hallom amint felébreszti 

Károlyt. Most ő a soros. Alig félórai alvás után felébredek. Károly ülve alszik. A 

mécsesek bágyadtan pislognak. Az eggyik hirtelen kialszik. Gyorsan begyujtok két uj 

mécsest, a régieket pedig ujratöltöm. 

Lassan múlik az idő, de nem vagyok álmos. A percek múlását a mécsesek sercegése, 

és a mennyezetről aláhúló vizcseppek titokzatos koppanása jelzik. 

Lelki szemeim előtt látom e néma földalatti világ roppant nagyságát, mely 

csodálatos szépségével és évezredek sötét fátylába burkolt rejtelmes titkaival 

ámulatba ejtik az embert.  
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Majd eszembe jut az a másik világ, amelyet ott hagytunk. Édesanyámra gondolok aki 

remegve várja haza kedves gyermekét… Órámra nézek… Már régen elmúlt az 

őrségváltás ideje. Társaim nyugodtan alszanak. Nincs szivem felébreszteni őket. 

Károly álmában nyöszörög „már lassan elfogy” de hogy mi fogy el, az örök titok 

marad. 

Hajnali 5 óra. Már nagyon álmos vagyok. Jakucsék halkan beszélgetnek… Már azt 

sem tudom, hogy ki veszi át az őrséget tőlem. Körülöttem minden olyan távolinak 

tűnik és… elalszom. 

Reggel 7 óra. Ébresztő. 

Begyujtjuk fáklyáinkat és leereszkedünk a patak mederbe, ahol tüzet rakunk és 

megreggelizünk. A birkacomb nem nagyon izlik, mert egykicsit sótalan. Sokkal jobb 

lenne helyette egy csésze kávé. Hiába a mi gyomrunkat nem lehet összehasonlitani 

az ősember gyomrával. 

9.30 perc.  Utnak indulunk. 

Még kikerülünk egy pár viztócsát, aztán kavicsos patakmederben haladunk Jósvafő 

felé. Utunknak ez a legkényelmesebb szakasza, de azért érdekes. 

A cseppkövek, mint kővémeredt arcok bontakoznak ki a barlang szinte tapintható 

sötétjéből, melyet valamennyire eloszlat fáklyáink fénye. Két fáklya világa mellett 

haladunk tova a szebbnél szebb cseppkőfigurák ezrei mellett. 

Bernáth Laci pompásan vezet bennünket célunk felé. 

 

 

Egy kis pihenő a Retek-ág bejáratában 
(Fotó: Markó István) 
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12 óra. Az Óriások terme víznyelőjéhez érünk. Rövid pihenő következik 

Jakucs előre küldi Lacit, hogy keresse meg a tovább vezető utat. Feszülten figyeljük 

minden lépését. Vajon megtalálja e azt az utat amelyen az ősember járt, és Vass 

Imre is bejutott az Óriások termébe. Megtalálja e ő, aki még nem látott barlangot 

életében. Idegfeszitő pillanatok ezek az utolsó lépések… Ezen múlik expediciónk 

sikere. 

Laci már messzejár. Fáklyájának fénye beleolvad a barlang sötétjébe… A néma 

csendet csak egy-egy kőnek a félelmetes dübörgése szakítja meg. Ezek a leguruló 

kövek Lacinak az utját jelzik. Már kiáltani akarunk, hogy forduljon vissza, ekkor 

azonban… „Fent vagyok! Gyertek utánam!”… hangzik az elnyújtott kiáltás. Óriási 

omláson mászunk felfelé egymás lábnyomába taposva. Az utolsó métereket keskeny 

sziklapárkányon csúszva tesszük meg, a sziklafal oldalához lapulva. Alattunk 

mintegy 50 méteres szakadék tátong… Ha valamelykönk megcsúszik, lent a biztos 

halál vár reá. Végre… Fent vagyunk a meseország előterében. Megkönnyebülten 

lélegzünk fel. 

Leereszkedünk az Óriások termébe, amely a végcél. Vass Imre mérnök 1825-ben 

cserépedény töredékeket és lábnyomokat talált itten. Szerinte, valamint az eddigi 

elmélet szerint egy közeli bejáraton keresztül jutott ide be az őskor embere. 

A barlang középső szakaszaiban legutóbb feltárt leletek azonban arról tanuskodnak, 

hogy az őskori ember végig jött a barlangon. És valóban ha nekünk sikerült, neki 

mértne sikerülhetett volna? 

Beszélgetés közben Jakucs felkiált „most már világos előttem Vass Imre könyvének 

az a része ahol leirja, hogy miképpen jutott be a terembe. Szerinte megmászták az 

óriáshegyet, majd leereszkedtek egy hatalmas terembe egy óriási elferdült 

cseppkőoszlophoz, melynek tövében cseppkőmedencében viz volt. Ő is azon az uton 

jött ide ahol a lábnyomok voltak, és mi is azon jöttünk. Ha a betonjárda mellett 

jövünk nem leereszkedni, hanem felmászni kellett volna ide.” Valóban igy van. 

Boldogan szoritunk egymással kezet. Sikerült… feladatunkat jóformán 

végrehajtottuk, már csak vissza kell mennünk. Bizunk benne, hogy ezis sikerül. 

Hosszabb pihenő után vissza indulunk. 

Bár éhesek vagyunk, mégis dalolva megyünk utunkon. Vajon lehet e csodálkozni 

azon, hogy jókedvünk van. 

Azthiszem mindenki megérti örömünket. Már annyira megszoktuk a patakmedret, 

hogy szinte furcsának tünik ha a kiépitett utat keresztezzük. 

Bár utunk kilométerben az előzőnapinak többmint háromszorosa, mégse nincsen 

olyan nehéz és fárasztó. 

Délután 4 óra. Ismét szálláshelyünkön vagyunk. 

Olyan érzésem van, mintha hazamennék. Össze szedjük pokrócainkat és levonulunk 

az „ebédlőbe”.  

Tűzrakás után megebédelünk, ami szintén a vacsoránk is. A sült birkacomb most 

már sokkal jobbanizlik mint reggel. 
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Vacsora után lefekszünk a tüzmellé és beszélgetünk. Laci a riportját irja, de 

mostmár sokkal kényelmesebb körülmények között mint előző este. Fejünk felett sűrű 

füstfüggöny lebeg, de a tüzmellett tiszta a levegő. 

Berci megjegyzi: „még szivesen bentmaradnák három napig” Pista rádupláz: „én 

félek kimenni a barlangból.” 

Laci megszólal: „csupán arra vagyok kiváncsi, hogy ezt fogjátok e mondani 

hajnalban is amikor fázni fogtok.” 

Hogy akkor mi lessz a véleményünk még nem tudjuk, de most valóban kellemes érzés 

ittfeküdni a tüz barátságos melege mellett. Fekhelyünk is jó puha, mert a 

patakmeder agyagos partján fekszünk. 

Jakucs megszólal: „gyerekek, forduljatok a hátatokra és meglátjátok, hogy milyen 

szép az ég”. Hanyat fekszünk és fejünk felett valóban látjuk a végtelen eget. A 

füsttenger szürkéskék égbolthoz hasonlóan terpeszkedik felettünk. 

A tüzből felröppenő szikrák mint távoli csillagok hunyorognak, amig belenem 

vesznek a titkok sötétjébe. 

Verssel elbeszéléssel és nótaszóval szórakoztatjuk egymást. 

Az idő múlik. Szemünket álom kerülgeti. Felmegyünk „hálószobánkba”, és 

lefekszünk. Sajnos az éjszaka rosszúl kezdődik. Fázom… nemtudok elaludni. Sokért 

nemadnák most egy csésze forró teát, vagy egy pokrócot. Sajnos nincsen semmi, 

amivel segíteni tudnák magamon. 

Fogaim vacognak. Össze húzom magamat. Fejemet a pokróc alá dugom, de ezsem 

segit. Eggyik cigarettát a másikról gyujtom. Károly is reszket mellettem. Aligtud 

beszélni annyira fázik. 

Hej de jó is lenne mostan egy állatbőr amilyet az ősember használt. 

Most már valóban jobblenne kint egy jó melegszobában bebujni a jó paplanos 

ágyba. De hát erre jobb mostan nemgondolni. A kimerültség lassan erőtvesz rajtam 

és… elalszom. 

Reggel 7 óra. Ébresztő. 

Fáradt és összetört vagyok. Az éjjel alig aludtam egy keveset. Kiráz a hideg amikor 

lábamrahúzom vizesbakancsomat. 

Gyorsan összepakoljuk felszerelésünket és lemegyünk az „ebédlőbe” reggelizni. A 

reggeli nem nagyon izlik. Jó forró tea után sóvárgunk decsak szalonna, birkacomb 

és hidegviz a menü. 

9 óra. Levetjük nadrágunkat és vissza indulunk a már ismerős uton. 

Az elsőfürdő nagyon kellemetlen. Ha nem lenne bennünk erősakarat és önfegyelem, 

egy-kettőre kirohannánk a barlangból a kiépitett uton. 

Százméter után azonban már nincsen semmi baj. Bemelegszünk és megjön a 

jókedvünk is. 

A Vaskapuszorosban Jakucs megcsúszik és véresre horzsolja combját. A seb elég 

csúnya, de ő nem mutatja fájdalmát. 

A Vaskapun túl már elég gyorsan haladunk. Négy fáklyát is égetünk mivel 

készletünknek még majdnem a fele megvan. 
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Az omladék hegyek már nemjelentenek komoj akadájt mert ismerjük úttalan utjait. 

Leszánkázunk a tó medrébe és „átkinlódjuk” magunkat a 400 méteres 

iszaptengeren. 

A Feketeteremben a rádió valamint a sajtó és filmhiradóképviselői fogadnak 

bennünket. Eleget teszünk kérésüknek és tovább indulunk. Már csak alig 300 méter a 

kijárat. Nemsokárra kint leszünk. 

A Csontházban már érezzük a tél fagyos leheletét. A mennyezetről hatalmas 

jégcsapok lógnak. Nagyon hideg lehet kint. 

Még párlépés, aztán… Hurrá… Kint vagyunk! A számunkra oly csodálatosan kék 

égről vakitóan szórja ránk sugarait a fényes téli nap. 

Az óramutató 1330 at mutat. 

Boldog mosolyal arcunkon szoritunk egymással kezet. Sikerült tehát… Fáradságunk 

nemvolt hiába való… 

Bebizonyitottuk, hogy az őskorszak embere igenis eljutott a barlang legbelsőbb 

üregeibe is faggyúfáklyájának fénye mellett. 

Eljutott még abban az esetben is, ha oda és vissza 12 kilométert kellett gyalogolnia. 

Hogy hogyan jutott el odáig? Éppen úgy mint mi. Úttalan utakon fáklyával a kézben. 

Hogy utja könnyebb volt e a mienknél vagy nehezebb, ezt ma már nem lehet 

megállapitani. De hogy ismerte a barlangot az Óriások terméig, ez tény és való.  

A jó öreg Baradla ezernyi titkainak egyikét sikerült megfejteni. 

Vajon lessz e még erőnk és időnk arra, hogy fellebbentsük a fátylat egy-egy ujabb 

titkodról, vén Baradla. 

Majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Most szeretettel búcsuzunk tőled a néma csend 

és örök sötétség világától, aki szépségednek minden emberi képzeletét felülmuló 

csodás varázsával ámulatba ejted a halandó embert. 

A viszont látásra, ezerarcú Baradla! 
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