
BARLANGTÚRÁK SPANYOLORSZÁGBAN

A Honvéd Auróra S.E. barlangkutatói (Bognár 
Ferenc, Bognár Tibor, Börcsök Péter, Budavári 
József, Gyovai László, Marék Edit, Nádor Anna
mária, Sági Péter, Sántha Sándor, Szűcs László, 
Tóth Sándor) 1986. július 14. és 31. között expedí
ciót szerveztek Spanyolországba, a kantábriai hegy
lánc keleti részére, a Penn Lavalle-hegységben nyíló 
Sistema Cueto-Coventosa bejárására.

A felső-kréta, ún. urgon mészkőben létrejött 
rendszer hosszú évekig két önálló barlangként léte
zett. A nagyméretű fosszilis folyosókból álló, in
aktív Sima dél Cueto-t a 60-as évek végén tárták fel 
a Pozo-Juhue aknarendszeren keresztül. A Cueva 
Coventosa régóta ismert szakaszaiból kiindulva a 
P.S.C. Paris tagjai végeztek sikeres feltárásokat. 
Ennek aktív ágában egymás után három 150, 100 
és 50 m hosszúságú tó található, a rendszer vize 
az Asón-völgy Cubera forrásában lát napvilágot. 
1979-ben a dijoni S.C.D. és a grenoble-i C.A.F. 
csoport tagjai a Karácsony-aknába leereszkedve 
megtalálták a két barlang közötti összeköttetést. így 
a rendszer hossza több mint 28 km-re, mélysége 
815 m-re növekedett, s átmenő barlanggá válva, 
ideális célpontja lett minden változatos, színvonalas 
túrát kedvelő barlangkutatónak. Rövidesen a világ 
minden részéről jöttek a barlangászok a 600 m-nyi 
aknával, 6 km vízszintes összekötő járattal és 3 nagy 
tóval hívogató barlangrendszer bejárására.

Ilyen információk alapján határoztuk el, hogy 
mi is megpróbáljuk végigjárni a látványos barlangot.

Alaptáborunkat július 18-án az Asón-völgyben, 
a Rio Ásón partján építettük ki. Egy „rövid”, 
7 órás felderítő túra során, két gumicsónakkal fel
szerelve, megismerkedtünk a Coventosa vizes ágá
val, majd átkelve a tavakon, leraktuk az egyik csó
nakot az átmenő túra megkönnyítésére. így a nehéz 
csónakot nem kellett végigcipelni a felső szakaszon.

Egy ilyen 30 óra időigényű túra során fontos, hogy 
minél kevesebb felszereléssel, gyors haladásra képes 
csapat szálljon le a barlangba. Eközben két ember 
a 980 m magasságban nyíló Cueto bejáratához 
vitte fel az aknarendszer leküzdéséhez szükséges 
köteleket.

Az előkészületek után 22-én reggel elindult az első 
5 fős csapat az átmenő túrára.

A Cueto egy rövid ferde lejtő után rögtön egy 
egytagú 302 m-es aknával indult, méltó bevezető
ként a barlanghoz. A 8— 10 m átmérőjű, kör szelvé
nyű akna aljától egy általunk még nem használt 
módszerrel, a kötéllehúzással indultunk tovább. 
Ennél egy kötelet kell csak vinni, melyet az aknák 
tetején egy gyűrűn átfűzve és duplán véve, kis 
szakaszokban ereszkedünk lejjebb és lejjebb, vi
gyázva, nehogy ereszkedés közben a két szál össze- 
tekeredjen, majd mindig magunk után húzzuk a 
kötelet. A módszer hátránya, hogy ha esetleg a csa
pat vak aknába ereszkedik, és ezt csak a kötél le
húzása után veszi észre, akkor se föl, se le. Szeren
csére ilyen nem történt, baj nélkül értük el a —580 m 
mélységben kezdődő 25 m széles Juhué-folyosót.

A Cueva Coventosa bejárata. Gyovai László felvétele
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A Cueto-Coventosa-barlangrendszerfüggőleges metszete

Innen 1,5 km-es szakaszon át kőtömbök rengetegén 
verekedtük át magunkat, érintve a 70 m széles, 
240 m hosszú „11 órás” termet, amely nevét onnan 
kapta, hogy két francia kutató 11 órán keresztül 
kereste a teremből kivezető utat. A 40 m széles 
Chicarrón-folyosóban órákon át gyalogoltunk a 
bokatörő omladék tetején, míg végre elértük a 18 m 
mély Karácsony-akna száját.

Innen kezdve a barlang arculata teljesen meg
változott. Az előbbi hatalmas méretek 6—7 m át
mérőjű körszelvényre szűkültek. Az omladékot 
derék vastagságú gipszoszlopok, gipszvirág-kötegek 
váltották fel. Izzasztó fel-, majd lemászások után 
kisebb kötélereszkedések következtek. A járat szó 
szerint porzott a szárazságtól. Az előrehaladást 
széles traverzálások, nehéz mászások lassították. 
Nemsokára erős vízesés hangja zavarta meg a csen
det, de egy keskeny hasadékhoz érve kiderült, hogy 
csak a szél dübörgését véltük vízesésnek. Itt a Szeles
lyukban 15 m-t kellett kötélen ereszkedni. A süvítő 
szélben lámpáink kialudtak, csontjaink dermedtre 
fagytak. Ráadásul a hasadék annyira szűk volt, 
hogy többször beszorultunk, mire leértünk az aljára. 
Egy cseppkőfalon lemászva, rövid kötélereszkedés 
után elértük a tóparton levő gumicsónakot. A „pi
hentető” csónakázást követően a Nagy Kanyon 
4—5 m széles járata már nem jelentett számottevő 
nehézséget. Néha egy-egy kiszélesedő medencénél a 
falon traverzáltunk, vagy kötélhíd segítségéveljutot
tunk tovább. Ezen a szakaszon értük el a —780 m-es 
mélységet, ettől kezdve felfelé vezetett az utunk. 
Újabb traverzálások, rövid kötélfüggeszkedések 
után értünk a kijárathoz. Ez a túra összesen 28 órán 
át tartott. Két nap múlva a másik 4 fős csapatnak 
21 óra alatt sikerült végigjárnia a barlangot.

A sikeres leszállások után másik célpontunk, a 
Carranza járásbeli Torca dél Carlista bejárására 
került sor. A zsombolyt 1958-ban egy vizcayai 
barlangászcsoport tárta fel. Ez nem mélységével, 
hanem egyik termének hatalmas méreteivel lett 
világhírű. Itt található a világ második legnagyobb 
barlangterme, melynek térfogata kb. 4 000 000 m3 
(!), azaz a Pierre St. Martin-barlang Verna terménél

1 000 000 m3-rel nagyobb. A Monté Ranero és a 
Pico de Carlista közötti nyergen hosszas, már-már 
reménytelen keresgélés után találtuk meg az akna 
3 m hosszú, 1 m széles bejáratát. Az akna —45 m 
mélységig semmiben sem különbözik a zsombolyok 
többségétől: szűk, 2—3 m átmérőjű ferde hasadék- 
ban ereszkedtünk. Pár átszerelés után egy kiszögel- 
léshez érve rengeteg nitt jelezte, hogy itt kezdődik a 
látnivaló. Az akna fokozatosan kitágult, a falak 
csak a messzi távolban voltak kivehetők. 90 m eresz
kedés után értünk a gigászi terem törmelékhegyének 
tetejére. A hatalmas omladéktömbök között haladva 
nem volt könnyű a tájékozódás, így aztán a társaság 
egy részének csak keresztben sikerült bejárni a ter
met, bár abban a hitben voltak, hogy a legtávolabbi 
végébejutottak el. A csapat másik fele viszont való
ban lejutott a terem aljára, ahol gyönyörű csepp
kövek, 30—40 cm hosszú hófehér heliktit-koszorúk 
borították a falat. Páratlan élmény volt, ahogy a 
300 m-rel távolabb, 150 m-rel feljebb épp a meny- 
nyezethez érő, kötélen mászó társunknak lámpa
fényét láthattuk.

Az expedíció hátralevő ideje alatt két további 
barlangba szálltunk le. A 10 km hosszú 825 m mély 
Sistema Garma Ciega—Sumidero de Cellagua pata
kos rendszerébe a Cellagua aknáin leereszkedve 
mintegy 400 m mélységig jutottunk le. Ezt a sza
kaszt különösen nehézzé tette több életveszélyes 
omláshegy leküzdése. A 200 m mélységű Cueva 
dél Agua barlangban 2 km-es átmenő túrára volt 
lehetőség.

A barlang első harmadától egy instabil omladék- 
hegyen átjutva látványos, nagyméretű, egymást 
keresztező meanderek rendszerébe érkeztünk, me
lyek egészen a barlang végéig kísértek bennünket.

Mindent egybevetve, az expedíciónk során bejárt 
barlangok fizikailag egyikünket sem sodorták a 
teljesítőképesség végső határáig, de a technikai 
megoldásokban sok újat követeltek, szépség és 
különlegesség szempontjából pedig igazi csemegék 
voltak.

Szűcs László
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