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KÉTHETES VIZSGÁLATA

A Szépvölgyi út mellett húzódó Mátyáshegyi
barlangban a bejárattól számított 110 méteres mély
ségben kis tó zárja el a folytatás útját. A tó tulajdon
képpen egy szifon, melynek átúszása ezideig még 
nem sikerült. A tömör sziklafalak miatt a tó meg
kerülése sem valósítható meg. A tó vízszintjének 
változása az eddigi ismeretek alapján teljesen szeszé
lyes, erről csak szórványos mérések álltak rendel
kezésre.

Szakkörökben egyre sürgetőbben szükségessé 
vált, hogy pontos mérésekkel regisztrálják a tavat 
tápláló patak vízhozamát és a tó vízszintjének vál
tozásait. E feladat megoldására vállalkoztam 1965. 
tavaszán. A megfigyelési időszakot úgy választottuk 
ki, hogy lehetőleg erre essék a Duna szokásos 
tavaszi áradása.

A felszerelésem a kővetkezőből állt: egyszemélyes 
alpin sátor, gumimatrac, hálózsák, melegruhák és a 
szokásos barlangos kellékek. Az élelmiszer: 2 kg 
kenyér, szalonna, cukor, tojás, 2 doboz szardínia, 
3 ételkonzerv, 1 kg citrom, tea, nyers burgonya, 
sárgarépa és vöröshagyma volt. Sem táskarádiót, 
sem gyógyszert nem vittem magammal, csak egy 
Ady kötetet. A megfigyelés másik része ugyanis az 
volt, hogy miként viselkedik a szervezet 42 éves 
korban a teljesen szokatlan barlangi viszonyok 
mellett a lehető legprimitívebb körülmények között. 
Ezért nem vittem le semmiféle ,,melegítő” eszközt, 
sem kávét vagy alkoholt, de nyugtató gyógyszereket 
sem.

A táboromat képező kis sátrat a tó fölött kb. 12 m 
magasságban, egy kényelmetlen, szűk járatban ver
tük fel. Sokan megkérdezték, hogy a táborhelyül 
miért a legmostohább helyet választottuk, miért nem 
a színháztermet, ahol akár futó edzést is lehet 
tartani, azonkívül a levegő is szárazabb. Ez is a 
fentiek miatt történt, valamint azért, mert egy nagy 
vízingadozásnál esetleg naponta 6—8 mérés vál
hatott volna szükségessé és nem akartuk a távol
ságot növelni. A sziklafalakon az egyedül való 
mászás veszélyes és szabályellenes, főleg barlangi 
viszonylatban, ezért kellett a távolságot a minimá
lisra csökkenteni.

A 14 napos föld alatti élet elég lassan pergett. Az 
első napok kellemesek voltak, mert napi 9— 10 órát 
tudtam aludni. Lassan azonban napról-napra keve
sebbet, az utolsó négy-öt napon már csak napi 4 
órát. így azután a 20 órás napok bizony nagyon 
lassan teltek.

Az időt mindig pontosan tudtam, hiszen a méré
sek időpontjai is fix órában történtek. Azonkívül 
a tábori telefonon minden délután 5 órakor hívtak 
fel.

A lefekvés utáni idő azzal kezdődött, hogy a há
lózsákban különböző gimnasztikái gyakorlatokat 
végeztem, így melegítettem be egy kicsit a hálózsá
kot. Az alvási idő csökkenésével az étvágyam is 
romlott, szinte nem kívántam enni semmit. Kenye
rem még két hét múlva is ehető volt. Napjában két
szer étkeztem, az elfogyasztott ételek mennyiségét 
pontosan felírtam, hogy később az erre illetékesek 
a kalóriamennyiséget ki tudják számítani. Meleg 
ételt, teát vagy tasakos konzervböl készült húslevest 
az esti második étkezéskor fogyasztottam.

A csepegő víz mennyiségének mérésére szolgáló 
kalibrált üveghenger
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Vízállásmérés a barlangi tónál

A tóhoz vezető 12 méteres sziklafalat naponta 
háromszor másztam meg. Néha az ötliteres mű
anyag kannát is magammal vittem a hátamra kötve, 
mert ebben hoztam fel a tóból az ivó- és mosogató 
vizet. A teherrel való mászás mindig megizzasztott, 
de ennek ellenére mégsem fáztam meg egyszer sem.

Többen kérdezték, hogy mi volt a legkülönösebb 
élményem. Csak egyet említek meg az annyiszor 
hangoztatott és megírt tanulság céljából.

A reggeli mérés után indultam a tótól visszafelé. 
Csupán egy ing és a barlangos ruha volt rajtam. 
Beszálltam a falba és az út negyedénél lehettem, 
mikor a karbidlámpám égőjére vízcsepp hullott és a 
lámpa kialudt. Felettem vagy 2 méterre lett volna 
alkalmas hely, hogy a lámpát meggyújtsam. Kezem 
vizes és agyagos volt, a lámpa kicsúszctt, és leesett 
a szakadék aljára. Óvatosan visszamásztam, a fal 
aljában pont a lámpára léptem. Tartalék égő, 
gyufa mindig volt nálam. A gyufám azonban átned
vesedett, nem tudtam meggyújtani, az öngyújtómat 
pedig másik ruhámban felejtettem. Végigpróbáltam, 
amit ilyen esetben mindenki megkísérel, ha egyedül 
van: a két kővel való szikra csiholástól a gyufa 
testen való szárításig, de semmi nem használt.

Két lehetőség között választhattam. Reggeltől 
délután 5-ig lent várok. Az ellenőrző hívás után 
ugyanis a megbeszélés szerint kétszer 15 perces 
időközben újra hívnak, ha ekkor sem veszem fel a 
kagylót, az állandó készültségben álló mentöcsapat 
lejön hozzám. Legjobb esetben 7 órakor lent van
nak. Egy szál ingben és vászon ruhában 11 órát ülni 
nem válik az egészség javára.

Maradt a másik megoldás, hogy felmászok a 
falon a sötétben. Már 12-szer megtettem az utat, 
így valamennyire már ismertem a fogásokat. Persze 
egészen más ez koromsötétben. Nem hamarkodtam 
el a döntést, volt időm mindent latolgatni. Egy eset
leges visszacsúszás, lezuhanás súlyos következmé
nyeivel tisztában voltam. Segítségre, segélynyújt- 
tásra 11 órán belül nem számíthattam.

Nem a legnyugodtabb voltam. Úgy hiányzót^ 
akkor egy cigaretta! A legbosszantóbb az volt, hogy 
egy teljes doboz „Fecske” volt nálam, csak éppen 
tűzszerszám hiányzott.

A karbidlámpát lent hagytam, hogy mind a két 
kezem szabad legyen. Nem tudom meddig tartott 
az út, nekem nagyon hosszúnak tűnt.

Az utat nem részletezem. Aki már járt így, tudja 
milyen érzés ez, aki meg nem, az is jól vésse emlé
kezetébe, hogy barlangban a tökéletes, minden körül
mények között gyulladó tűzszerszám a legelső fel
tétel.

Pontosan 336 órát töltöttem lent egyedül. A fel
jövetelem utáni orvosi vizsgálat különösebb elvál
tozásokat nem talált. Két és fél kg-ot fogytam, vér
nyomásom 115-re esett vissza, torkom gyulladásban 
volt, de 3 nap után magától elmúlt. Feljövetelemkor 
a külső levegőn kissé szédültem. A fény napszem
üveg mellett nem zavart, de a külső zajok eleinte 
idegesítettek. Étvágyam már másnap rendbe jött.

Az abszolút csendnek és az egyedüllétnek vannak 
felemelő pillanatai, ezért elhatározásomat egy percig 
sem bántam meg és szép élménnyel lettem gazda
gabb.

A Mátyáshegyi-barlangban végzett mérések értékelése.
A szerkesztőség felkérésére Rádai Ödön (VIT U KI) szemléltető grafikont készített Bér kési Lajos barlangi 

adatairól, szembe állítva velük a Duna vízállásának ugyanezen időszakra vonatkozó szint ingadozásait. (A grafi
kont rajzolta: Révbíró Frigyesné). Amíg a Duna közelében levő meleg és langyos kar sztforr ások vízhozama 
kisebb nagyobb késedelemmel egyező irányú szoros összefüggést mutat a Duna vízállásának változásaival, 
addig a Mátyáshegyi-barlang tavának vízállása és a be le ömlő Agyagos-patak vízhozama közt ilyen összefüggést 
nem lehet felismerni. Sőt ellenkezőleg : a vizsgált időszakban a Duna vízállása fokozatosan 2,5 m-t emelkedett, 
ugyanakkor a barlangi vízállás, ill. a vízhozam csökkenést mutatott.
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1965. marc.21 -  ápr. 3.

Az eredmény nem okozott különösebb meglepetést, mivel eleve nehezen volt elképzelhető, hogy a légvonalban 
több mint 2 km-re levő folyó ilyen nagy távolságban közvetlenül éreztesse duzzasztó hatását a barlang mélyén 
elhelyezkedő kis tavacskánál, különösen, ha figyelembe vesszük a közbenső terület geológiai szerkezetét is.

Sokkal egyezőbb és természetszerűbb az összefüggés a csapadékadatokkal. Az Országos Meteorológiai 
Intézet munkatársai a közelben levő Kitaibel Pál utcai megfigyelő állomáson a következő csapadékmennyisége-
két mérték 1965. február 15—április 8. közt:

1965. február 18. 2,5 mm 1965. március 6. 4,0 mm
1965. február 19. 0,9 „ 1965. március 9. 0,1 „
1965. február 27. 0,7 „ 1965. március 24. 7,0 „
1965. március 1. 1,8 „ 1965. március 26. 1,5 „
1965. március 2. 12,3 „ 1965. március 27. 0,2 „
1965. március 3. 6,4 „ 1965. március 30. 0,4 „
1965. március 5. 0,5 „ 1965. április 8. 0,5 „

A barlangi mérések időszakában csak március 24-én hullott számottevő csapadék. Ez éreztette is hatását a 
csepegéshozam növekedésében és a barlangi tó vízállásának emelkedésében, de még nem tisztázott módon — 
nem mutatkozott meg az Agyagos-patak vízhozamában. A vizsgálati időszak további 10 napján jelentősebb csapa
dék nem volt, a száraz időjárást jól tükrözi a tó szintjének lassú süllyedése és a patak vízhozamának ugyancsak 
csökkenő tendenciája.

Az eddig rendelkezésre álló kevés adatból arra lehet következtetni, hogy a Mátyáshegyi-barlang mélyén levő 
kis tavacska vizet át nem eresztő rétegekkel begátolt, hajdani barlangüreget kitöltő vízfelhalmozódás a karszt
vízszint közelében, mely a csapadékviszonyoknak megfelelően időszakosan ingadozik. (Szerk.)
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Útban a tó és a táborhely k ö z t . . .

Zweiwöchige Untersuchung des Sees der 
Mátyáshegy er Höhle 

von L. Berke si
Im unteren Teil der 4 km langen Mátyáshegyer 

Höhle, des grössten Höhlenlabyrinths der Umge
bung von Budapest, blokiert ein tiefer Siphon das 
Weitergehen. Nach den bisherigen Beobachtungen 
ist die Veränderung des Wasserstandes im Siphon 
äusserst unregelmässig und bis jetzt war eine syste
matische Beobachtung nicht organisiert. Verfasser 
übernahm die Aufgabe, für zwei Wochen ganz 
allein in die Höhlentiefe einzuziehen und dort die 
Schwankungen des Wasserstandes systematisch zu

beobachten und registrieren. Zum Zeitpunkt war 
die Zeit der Frühjahreshochwasserspitze der Donau 
gewählt, da es zu erwarten war, dass sich zu dieser 
Zeit die Möglichkeit des Nachweises mehrerer Zu
sammenhänge ergeben würde. Ausserdem führte der 
einsame Höhlenbewohner auch Gesundheitsbeo
bachtungen durch. Während des 336 Stunden lan
gen Aufenthaltes unter der Erdoberfläche nahm er 
um 2,5 Kilogramm ab, sein Blutdruck wurde 
niedriger und dazu kam noch eine Halsentzün
dung. In den letzten Tagen konnte er nicht mehr 
als 4 Stunden lang schlafen und auch sein Appetit 
verschlechterte sich. Diese ungünstigen Symptome 
verschwanden in einem Tag, nachdem er an die 
Tagesoberfläche zurückgekehrt war.

Двух ne Ьелыюе исследование озера пещеры 
горы Матьяш 

Л. Беркеши
В низах Матьяшхедьской пещеры, одного из 

крупнейших пещерных лабиронтов Будапешта 
с протяженностью 4 км проход загораживается 
глубоким сифоном. По результатам выполненных 
до сих пор наблюдений в сифоне уровень воды 
изменяется прихотливо, но до сих пор системати
ческих измерений никто не произвел. Поэтому 
автор взял на себя один вселиться на две недели 
в глубь пещеры и систематически записывать 
колебания уровня воды. В качестве времени 
исследований было выбрано время весенних 
паводков Дуная, так как при этом он наделяется 
суметь выявить больше закономерностей. Кроме 
этого одинокий житель пещеры вел и медицинские 
наблюдения. Во время 336 часов пребывания под 
землей он убавил в весе 2,5 кг, давление крови 
снизилось и наступило воспаление горла. В послед
ние дни он не мог спать больше 4 часов, причем 
ухудшил и его аппетит. Эти неблагоприятные 
симптомы исчезли в течение суток после выхода 
наблюдателя на поверхность.

BARLANGOK MÉLYÉN . . .
Az amerikai „világtérkutatási bizottság’’ felkérésére a francia Antoine Senni 1964. november 30-tól 18 hetet 

töltött az Audibergue-fennsík egyik barlangjában. A 35 éves férfi órát természetesen nem vihetett magával, 
így idöérzékét teljesen elvesztette. Amikor érte mentek a barlangba, még rígy számolta, hogy 55 nap hátra van 
a tervezett barlangi életből.

Antoine Sennit, amikor ismét elöbúit az örök sötétség honából, a barlangbejáratnál egy női riválisa, a 26 éves 
Josie Laures várta. Ez a francia kislány („civilben” ápolónő Nizzában) Senni barlangi raboskodása idején 88 
napot töltött a Tengeri Alpok egyik barlangjában. A hosszú barlangi tartózkodás az ő szervezetére sem hatott 
károsan, pedig ennek a barlangnak a hőfoka mindössze 4 C° volt. A felszíni 24 órás napi életritmus eseményei 
(étkezés, alvás) odalent 40 órás napokra nyúltak. „Éjszakai” alvásideje általában 15 óra volt. Ezt a felszíni 
megfigyelők állapították meg, akikkel naponta telefonon beszélhetett, de azok semmiféle támpontot nem adhat
tak számára az idő múlásáról. A francia lány a barlangban két pullóvert kötött és egy könyvtárnyi könyvet 
kiolvasott.

1964. júliusában négy férfi kezdte meg háromhetes barlanglakó életét a Francia-Alpokban. A barlangi tartóz
kodás ideje alatt rendszeresen vizsgálták műszerekkel testhőmérsékletük, szívműködésük és agyáramaik adatait.

A franciaországi Lacave-barlangban a párizsi orvosok hét önként jelentkezett francia nővel végeztek barlang
kísérleteket. Az eltérő korú és fizikumú, más és más vidékről származó, különböző foglalkozású nők egy barlang 
terembe összezárva egy hetet töltöttek a mélyben.
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