
VÍZALATTI MENTÉS AZ IZBINDIS-FORRÁSBARLANGBÓL

Romániában, Nagyváradtól keletre, a Sebes- 
Körös-parti Vársonkolyos község közelében fakad 
a bővizű Izbindis-forrás, amelynek földalatti járatait 
évek óta kutatják barlangkutatók és búvárok. 
Ennek eredményeként jelenleg ismert egy alsó, 
mélyen a vízszint alá vezető, és egy felső, száraz 
barlang. A két barlang közt egy ismert és való
színűleg még több ismeretlen összeköttetés létezik. 
Az ismert összeköttetés a vízalatti barlang bejáratá
tól számított 90 m után a száraz barlangba fel
vezető kürtő. Az eddigi vízalatti kutatások végpontja 
a bejárattól számított 170 m távolságra és —40 m 
vízmélységben volt.

Ettől a végponttól kiindulva próbálta a légteres 
járatba felvezető utat továbbkutatni a nagyváradi 
GSS Transilvania Klub barlangkutató búvára, 
Halasi Gábor 1984. november 11-én, szombaton 
délelőtt 11 óra 30 perckor megkezdett merülésével.

Mivel a búvár több óra elteltével sem érkezett 
vissza a bejárathoz vagy a száraz, a vízalatti bar
langot összekötő ismert aknához, riasztották a romá
niai barlangkutatókat, majd szombaton este a Ma
gyar Barlangi Mentőszolgálatot is. A romániai 
barlangászok a száraz járatok átkutatását végezték. 
A Magyar Barlangi Mentőszolgálat vezetője, 
dr. Dénes György, munkatársai, Adamkó Péter 
és Simsa Péter közreműködésével riasztotta a baleset 
helyszínéhez legközelebbi és vízalatti mentésre alkal
mas egység, az M H SZ Debreceni Könnyűbúvár 
Klub barlangkutató búvárait, valamint a budapesti 
Vertikum S. E. barlangkutató szakosztályának 
könnyűbúvárait, akik korábban már jártak az Izbin- 
dis-forrásbarlangban és így ismerték a helyszínt, 
hogy ők a víz alatt kíséreljék meg kimenteni a bajba 
jutott búvárt. Feltételezhető volt ugyanis — és utó
lag a bajba jutott búvár feljegyzései is ezt látszanak

Mentőcsapatok az Izbindis-forrásbarlang előtt



Szorongva várják a mélyből érkező híreket 
(bal oldalon búvárruhában Czakó László)

igazolni — hogy a búvár légteres részbe is beúszott, 
és lehetségesnek látszott, hogy ott várja a mentésére 
érkezőket.

Amíg szombaton éjszaka a magyar könnyűbúvá
rok felkészültek és útnak indultak, a Magyar Bar
langi Mentőszolgálat vezetői a Belügyminisztérium 
illetékes vezetőinek készséges és azonnali intézkedése 
révén készenlétbe helyeztették a Biharkeresztes 
melletti ártándi határátlépő helyet, hogy határőrsé
günk az odaérkező barlangi mentőegységeket fel
szereléseikkel együtt a határon minden formalitás 
mellőzésével, késedelem nélkül átengedje. A Magyar 
Barlangi Mentőszolgálat vezetőinek kérésére Kü
lügyminisztériumunk illetékes vezetői az éjszakai 
órák ellenére kapcsolatba léptek Bukaresttel és a 
román Külügyminisztérium útján hasonló, azon
nali intézkedést eszközöltettek ki a román határ
őrizeti szerveknél. így mind a debreceni, mind 
a budapesti mentőegységek felszereléseikkel együtt 
késedelem nélkül jutottak át a határon.

Az M H SZ Debreceni Könnyűbúvár Klub három 
gépkocsival, kilenc fővel és a mentéshez szükséges 
felszereléssel éjfél után 1 órakor ért a helyszínre, 
a budapesti Vertikum S. E. könnyűbúvárai két gép
kocsival, három fővel és a szükséges felszereléssel 
éjjel 2 órakor érkeztek meg.

Az elsőként a helyszínre érkezett debreceni búvá
rok nyomban megkezdték a mentést. Czakó László 
klubtitkár vette kézbe az akció irányítását, azonnal 
beöltözött, és a vízalatti barlangon végigúszva 
az ismert végponton, tehát a bejárattól 170 m-re 
és 40 m-es mélységben megállapította, hogy Halasi 
Gábor a barlang addigi részében nincs, és a vezető
kötél, amely e végpontról tovább visz, semmihez 
sincs rögzítve, szabadon úszik. Visszaúszás és levegő
töltés után ismét lemerült, elúszott az eddigi vég
pontig, és a magával vitt vezetőzsinórt lefektetve 
továbbúszott az emelkedő, majd ismét 40 m mélyre

levezető járatban, ahol először két elvágott zsinór- 
darabot talált, majd ezek nyomán továbbhaladva, 
a korábbi végponttól 30—40-m re, tehát a bejárat
tól mintegy 200 m-re megtalálta Halasi Gábor élet
telen testét. A szerencsétlenül járt búvárt kb. 10 m 
hosszan hozta kifelé, de mivel levegőjét még a 
visszaútra is be kellett osztania, a vezetőzsinórhoz 
rögzítette a holttestet, és kiúszott a barlangból.

Ezután rövid pihenőt tartott, és 12 órán belül 
harmadszor is visszaúszott a 40 m-es mélységbe. 
Ismét hozta kifelé kb. 10 m hosszan a halottat, 
de a meglazult és összegabalyodott vezetőzsinórok 
és a Kókai János búvártársa által 90 m-ig bevitt 
kötél rendezetlensége miatt a tehetetlen test el
akadt, és maga Czakó László is veszélyes helyzetbe 
került, ezért kiúszott a barlangból.

Ezután egy hosszabb pihenőt és étkezést kellett 
beiktatni, mivel mind a búvár, mind a felszíni csapat 
fizikailag és szellemileg teljesen kimerült. Az időt 
Szentesi Péter műszaki vezető arra használta fel, 
hogy gépkocsival Debrecenből egy 250 m-es nargi- 
lét (vezetékes légzőkészüléket) hozzon. A budapesti 
könnyűbúvárok a magukkal hozott kompresszorral 
a készülékek folyamatos töltését biztosították, 
és készenléti szolgálatot láttak el.

A másnapi merülés során először Kókai János 
a nargilét behúzta a 90 m-nél levő légteres aknáig, 
ahonnan Czakó László továbbhúzta a szerencsétle
nül járt búvárhoz. A vezetékes légzőkészülék lehe
tővé tette 40 m-es mélységben hosszabb idő eltölté
sét, így a szerencsétlenül járt búvár felszerelésének 
és helyzetének vizsgálatát, majd a felszínre hozását. 
Megtalálásakor a holttest félig, tehát üzemszerűen 
felfújt kiegyenlítő mellénnyel, működőképes légző 
készülékkel, üres késtokkal, a lábára csavarodott 
vezetőzsinórral és már nem világító lámpákkal, 
hanyatt fekve a járat alján hevert, a légzőkészülék 
csutorája nem volt a szájában, de a légzőautomaták 
a nyakába kötve a mellén lógtak. Zárva volt a szája, 
melyet a védősisak szíja is összeszorított, maszkja 
vérrel volt megtelve.

Az összegabalyodott és elakadt zsinórok elvágása 
után a halott búvárt teljes felszerelésével együtt 
Czakó László lassan a 90 m-nél levő levegős akná
hoz hozta, ahol a bent várakozó barlangászok segít
ségével levette róla a felszereléseket. Az aknán, majd 
a barlang száraz járatain keresztül szállították 
a holttestet és a felszerelést a külszínre.

A külszínen végzett vizsgálat szerint a szerencsét
lenül járt búvár által bevitt vezetőzsinórból kb. 70 m 
hiányzott, annak vége el volt vágva. A légzőkészü
lékben a nyomásmérés alapján mintegy 2500 liter, 
vagyis a kiúszáshoz elegendő levegő volt. A légző
automaták üzemképesek voltak. A szerencsétlenül 
járt búvárnál talált műanyaglapra írt feljegyzés sze
rint 78 m után visszafordult és visszafelé —5 m, 
—19 m, majd —27 m vízmélységet mért és jegyzett. 
Ez vagy a felszínről vagy —5 m-ről indult. Az utolsó 
feljegyzés a —27 m-es adat után csak egy mínusz 
jelből áll, amely a —40 m elérésekor bekövetkezett 
veszélyhelyzet felismerésére utal. Ez lehetett a ki
vezető zsinór eltűnése, lehetett elakadás, esetleg 
a lámpák kimerülésével súlyosbítva.
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Egyébként a lemerülésnél a felszínen jelenlevő 
nem búvár barlangász szerint Halasi Gábor erősen 
meg volt fázva, lázas volt, és a lámpái (2 db akku
mulátoros bányászlámpa és egy rövid üzemidejű 
halogénlámpa) már a lemerülés kezdetekor is gyen
gébben világítottak a megkívánt üzemszerű állapot

nál. A boncolás Halasi Gábornál szervi elváltozást, 
rosszullétre utaló nyomot nem talált, de a laborató
riumi vizsgálatok eredményeit még nem ismerjük. 
A baleset körülményeinek, okának vizsgálata e só
sok írásakor még nem zárult le.

Kovács Edit

A SZLOVÁKIAI BARLANGKUTATÁS 1984. ÉVI EREDMÉNYEI
A Szlovák Barlangkutató Társulat 1984 végén 739 

tagot számlált. Munkájukat 1984-ben különösen 
sok siker koronázta: 104 eddig ismeretlen barlangot 
regisztráltak, s ezekkel, illetve az ismert barlangok
ban felfedezett új szakaszokkal a szlovákiai barlan
gok leltára 6199 m barlanghosszúsággal gyarapo
dott. Ezen kívül újra feltérképeztek és különféle 
módon dokumentáltak 7089 m hossznyi üreg- 
rendszert. Természetvédelmi célból 6 fontos barlang 
bejáratát zárták le, és 5 megrongált bejáratot épí

tettek újjá. A szlovák önkéntes barlangkutatók 
1984-ben 45 000 munkaórát dolgoztak a különböző 
karsztterületeken; munkájukat 685 naplójelentés, 
47 azonosító lap, 103 barlangtérkép, nagy mennyi
ségű fénykép és más dokumentáció örökítette meg. 
A tudományos munkát a társulat keretében 8 szak- 
bizottság fogja össze. Ismeretterjesztési célból 
3 kiállítást rendeztek s 119 előadást tartottak.

Stibrányi Gusztáv

CSEHSZLOVÁKIA LEGHOSSZABB 
ÉS LEGMÉLYEBB BARLANGJAI

A leghosszabb barlangok 
(1985.január 15.)

1. Systém Amatérská — Punkcvni —
13 C — Spirálka 32 500 m

2. Stratenská 16 950 m
3. Systém Rudické propadání —

Byéí skála 12 300 m
4. Systém Pustá — Dem. Slobody —

Vyvieranie 11 385 m
5. Systém Dem. Mieru — Dem. l’adová 8 355 m
6. Domica 5 080 m
7. V Záskoéí — Na prednych 5 034 m
8. Sloupsko-áoSuvské 4 800 m
9. Stary hrad 4 709 m

10. Mrtvych netopierov 3 400 m

A legmélyebb barlangok 
(1985.január 15.)

1. Stary hrad —427 m
2. Systém v Záskocí — Na prednych —284 m
3. Mrtvych netopierov —243 m
4. Tristárska —200 m
5. Systém Amatérská — Punkevní —

13 C — Spirálka —191 m
6. Stratenská —189 m
7. Certova diera — 186 m
8. System propadáni Byői skála —180 m
9. Brázda (BarazdaláS) —179 m

10. Hranická propast —179 m

összeállította: Stibrányi Gusztáv

Nemzetközi barlangi mcntötanfolyam
A franciaországi Vercors-hegységben 1984. szép- • 

tember 29.—október 12. között megrendezett nem
zetközi barlangi mentőtanfolyamon francia, belga, 
ír, bolgár és magyar barlangkutatók vettek részt. 
A magyar színeket Németh Tamás és Gyovai 
László képviselte.

A tanfolyam első részében az egyéni technikát 
és a társmentési szituációkat gyakoroltuk, majd 
a csoportos gyakorlatokon különféle csigasorok ki
építését, ill. a sérült mozgatását végeztük vízszintes 
és függőleges járatokban.

A feltételezett barlangi mentéseket mindig felszíni 
begyakorlás és esti elméleti oktatás előzte meg.

A második héten barlangkutató orvosokkal közö
sen folytattuk a tanulást. Előadásokat hallhattunk 
a barlangi elsősegélynyújtásról, a kihűlésről és 
a sérült szállításának problémáiról.

A tanfolyam két pihenőnapján túrázással töltöt
tük időnket. Először a 720 m mély L'Antre des 
Damnés-ben ereszkedtünk 450 m mélységbe, ez ma
gába foglalt egy 200 m-es egytagú aknát is, majd 
a 11 400 m hosszú Grotte de Gournier-ben voltunk, 
melyben 7 órás túránk során a járatok egynegyedét 
tekintettük meg.

Gyovai László
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