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A BARLANGI MERÜLÉSRŐL
A barlangi merülés első pillanatra vonzó dolognak 

tűnik a nyíltvízi búvár számára. Aki még nem próbálta, 
úgy képzeli, hogy a kristálytiszta barlangi víz mindig 
átlátszó marad. De az első igazi barlangi akció után 
kevés az olyan búvár, aki a következőre is vállalkozik. 
A barlangi merüléseket még olyan helyen is kevesen 
gyakorolják, ahol melegvizű, tágas, a külszínről megkö
zelíthető és merülhető járatok vannak, mint például 
Floridában.

Magyarországon sokkal szegényesebbek és kedvezőt
lenebbek a körülmények, mint a világ nagy karsztterüle
tein. Ennek ellenére a búvársport nálunk a barlangi 
merülésekkel kezdődött el 1953-ban, amikor Krssler 
Habért, Rádai Ödön és Chambre Attila a József-hegy 
lábánál, a Malom-tóhoz kapcsolódó, ma Molnár János - 
barlangnak nevezett vízalatti üregrendszer feltárását 
kísérelte meg oxigénes légzőkészülékkel.

A barlangi merülések feltételeinek és biztonsági prob
lémáinak részletes taglalása messze meghaladja egy cikk 
lehetőségeit, vázlatos áttekintésük azonban hasznos lehet 
mindazok számára, akik ezzel a szép, de veszélyes 
sporttal a gyakorlatban is meg szeretnének ismerkedni.

Az egyszerű barlangi merülés az, amikor a vízalatti 
járat a külszínről nyílik, mint például a Hévízi-forrásbar- 
lang, vagy a Molnár János -barláng. Ezek a kellemesebb 
barlangi merülések közé tartoznak. A barlangi merülések 
komplikáltabb formája, amikor a vízalatti járatokat 
rövidebb-hosszabb, könnyebben vagy nehezebben járha
tó légteres barlangon keresztül kell megközelíteni. Ez 
komoly barlangjáró ismereteket igényel. Kötél technikai 
ismeretek, mászótudás, a kényes és súlyos felszerelések 
szállítási technikájának ismerete elengedhetetlen egy 
ilyen vállalkozáshoz. (Egy 10-20 méter magasról leej
tett, töltött palack egészségkárosító hatását nem kell 
részletezni) Egy ilyen túra sokszor 20-30 órás non-stop 
menetet igényel, mivel a vizes járatok általában a barlang 
legmélyebb, legtávolabbi részén vannak.

Biztonságtechnikai szempontból az első és legfonto
sabb dolog a felkészültség és az Önismeret. A barlangi 
merülés olyan kaland, amelyben a búvár csak magára 
számíthat. Ezért csak olyan feladatba vállalkozzon, ami 
tudását, tapasztalatát és fizikai teljesítőképességét nem 
haladja meg. Késő, ha mélyen a föld belsejében derül 
ki, hogy túlbecsülte önmagát.

A döntő különbség a nyíltvízi merülés és a barlangi 
között a menekülési út hosszában van. A túlélési lehető
ség a levegőtartalék folyamatos csökkenésével behatáro- 
lódik. A barlangi merülésnél a visszaút megtalálása az 
eletet jelenti, ezért még a legkisebb és a legegyszerűbb

nek tűnő barlangban sem nélkülözhető a megfelelő 
vezetőzsinór. Ennek anyagát, szilárdságát és kezelését 
illetően több változat lehetséges. Az ajánlott a minimum 
75 kg szakítószilárdságú, körszövött, 3 mm-nél vasta
gabb átmérőjű műszálas zsinór, de van aki a kadmiumo- 
zott acélbovdent kedveli. Rövid távon elképzelhető a 
búvár által behúzott kötél (vagy telefonkábel) is, de 
hosszabb és bonyolultabb alaprajzú barlangban a búvár 
által orsóról lecsévélt vezeték a célszerűbb. Már ismert 
barlangokban fixen beépített vezetőzsinór is alkalmazha
tó. A kötélkezelésnél fontos, hogy a búvár ne veszíthesse 
el a zsinórt. A vége a dobra legyen erősítve, a dob pedig 
hozzá. Ugyanez fix kötél esetén a búvárhoz erősített 
zsinóron függő karabinereken, vagy egy megfelelő má
szógépen átvezetve oldható meg. (Feltéve, hogy a fix 
kötél átmérője alkalmas mászógép használatára.) A 
mászógép állása mutatja, merre van a be- és merre van 
a kivezető irány. Gondoljunk arra, hogy a beúszáskor 
még tiszta a víz, visszaúszáskor már általában leginkább 
feketekávéhoz hasonlít.

A használt légzőkészülék biztosítsa az önmentés lehe
tőségét is. Ez azt jelenti, hogy a levegőt úgy kell 
beosztani, hogy beúszáshoz 1/3-ad, kiúszáshoz 1/3-ad 
és önmentésre 1/3-ad rész levegő maradjon. Ezt a 
legmegfelelőbben 3 db önálló palack biztosítja külön 
reduktorokkal. Ha az egyik palackon rezerv van, ezt 
célszerű a rezerv-levegő felhasználása nélkül a beúszás
hoz használni. Ha két független palackos készülék áll

A Szalajka-forrásbarlang szűk bejárata

61



'

A Szinva forrás feltárásánál használt iker-légzőkészülék 
(Czakó L  felvételei)

rendelkezésre, akkor az egyik palack fele levegőjét a 
beúszáshoz, felét a kiúszáshoz, a másik palack levegőjét 
pedig önmentéshez kell tervezni. Mono-készülék, vagy 
összekötött palackok -  még ha két reduktor csatlakozik 
is hozzá -  nem jelentenek teljes biztonságot. Ha társsal 
merülünk, az egyik palack reduktorának tömlője 1,2- 
1,5 m hosszú legyen, hogy társunkat menteni tudjuk a 
szűkebb „egyszemélyes” járatokban is.

A légzőkészülékelrendezése-viselése terén a gyakorlat 
igen változatos megoldásokat szül. Célszerű több megol
dást is ismerni, hogy a feladathoz legmegfelelőbbet 
tudjuk alkalmazni. A klasszikus megoldás a háton viselt, 
csappal felfelé összeszerelt iker-, vagy hármas palack, 
hevederzettel. A csap és a reduktor első lépcsőjének 
védelmére burkolat, vagy keret szolgálhat, vagy a csapot 
alulra fordítjuk. Ha nagyobb mélységre lehet számítani, 
akkor a készülék a kiegyensúlyozás céljából jakettel van 
egybeépítve. Van, aki a külön mentőmellényt, vagy a 
neoprén ruhába beleépített úszótérfogatot részesíti 
előnyben. Másik megoldás, amikor a palackok barlangi 
transzportzsákokban vannak elhelyezve és így hátravé- 
ve. Ez ott előnyös, ahol több szifon és köztük légteres, 
nehezen járható részek vannak. Egy további igen elter
jedt módszer az ún. angol módszer, ahol a palackok egy 
mell-, vagy derékhevederen lógnak, comb magasságban, 
néha 4-5 darab is. Ez a szűkületeken való átjutásnál 
előnyös, és minden palack csapja könnyen kezelhető. 
Szűk, de nem túlságosan hosszú járatokban előnyös lehet

a nargile és palack, vagy két nargile összeállítás is, 
esetleg telefonnal kombinálva.

A világítást legalább 3 darab lámpa biztosítsa, a 
körülményeknek megfelelően elhelyezve; a legcélsze
rűbb, ha ezek közül legalább egy az amúgy is ajánlott 
fej védőre van felszerelve. Üzemidejük a várható merülé
si időnél hosszabb legyen.

A ruha a víz hőfokának megfelelő, nedves, vagy zárt 
lehet. Ahol a vízalatti részeket hosszabb száraz barlang
szakaszok követik, vagy a járat falát éles felületek 
csipkézik, célszerű védö-overált rávenni.

Az ólomövet a nyíltvízi merülésekkel ellentétben a 
légzőkészülék alá kell venni és célszerű vállpántot is 
szerelni rá. Az egy mozdulatra nyíló csatot ajánlatos 
lebiztosítani, vagy egyszerűen karabinerrel helyettesíte
ni. A barlangban a súly eldobása nem jelent menekülést, 
véletlen elvesztése viszont súlyos gondokat okozhat. A 
készülék zavartalan, egyszerű le- és felvétele sokkal 
fontosabb lehet.

Az egyéb felszerelési tárgyak hasonlóan fontosak, 
mint a nyíltvízi merüléseknél (mélységmérő, óra, finimé- 
ter, kés, drótvágó, stb.), de itt a visszaút hosszától 
függően célszerű tartalékot is vinni, például maszkból, 
mélységmérőből, órából, stb. A felszerelés lógó részeit 
(például finiméterek, uszony- és maszkpánt) célszerű 
lerögzíteni, szigetelőszalagozni. Egyes esetekben az 
uszonyt gumicsizmával, vagy tornacipővel ajánlatos 
helyettesíteni.

A barlangi merülés lebonyolításáról is megoszlanak 
a vélemények. Van, aki a páros, van, aki az egyedül 
merülést tartja biztonságosnak. Tény, hogy balesetnél a 
társ a legritkább esetben tud csak segíteni, leggyakrabban 
a felkavart vizű zárt térben csak kölcsönösen veszélyez
tetik egymást. Én azt tanácsolom, hogy ahová lehet, 
inkább egyedül kell bemenni, ahová nem lehet, oda 
társsal sem. Csak abszolút tiszta, felkavarhatatlan vizű, 
tágas barlangban merüljünk többedmagunkkal. A társak 
megválogatásánál gondolni kell arra, hogy viselkedésük
től a saját életünk is függhet.

A barlangi merüléskor bekövetkezett balesetek szinte 
mindegyikének kísérője, vagy okozója a pánik. Mivel a 
menekülési útvonalat egy hosszú, vízzel teli, sötét 
sziklafolyosó rejti, a pánikba esett búvár -  még ha tudja 
is a menekülés irányát -  olyan hosszú ideig állhat a 
pánik élettani hatása alatt, hogy az testi energiáinak teljes 
felőrlődését, végső esetben szívének megállását okozhat
ja. Ez a szifon-pánik. Ezt rendkívül nehéz leküzdeni, 
ezért csökkenteni kell azon tényezőket, amelyek előidéz
hetik. Csak felkészüléssel, gyakorlással, megfelelő fel
szereléssel, helyes önismerettel és önkontrollal lehet 
védekezni ellene.

A mélységi mámor is más formában jelentkezhet zárt 
térben, illetve barlangban, mint a nyílt vízben. A gondol
kodni képtelen búvár, nem ismerve fel veszélyes állapo
tát, teljes tehetetlenségbe, apátiába süllyedve elfogyaszt
ja minden levegőjét és megfullad. A bonyolult visszaút
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elhatározása, a narkózis hatása alá került személy tudatá
nak megoldhatatlan feladat. Ezt nevezik „mélységi elsö- 
tétülésnek* Ezért a 40 méter alatti zárttéri merülést 
kerülni kell.

Mivel a búvár a barlangjárat által kijelölt pályára van 
kényszerítve, a dekompressziós problémák is másképpen 
jelentkezhetnek. Ila a vízalatti járatokat légteres, vagy 
sekélyvizű részek váltogatják, a dekompressziós baleset 
a visszaút előtti légteres részen is megtörténhet, és a 
betegség tünetei a visszaúton akár a víz alatt is jelentkez
hetnek.

Ezek után nemigen kell bizonygatni, hogy mekkora 
jelentősége van a merülés megtervezésének. Tudni kell, 
mit mutat a finiméter, amikor vissza kell fordulni, hogy

a kiúthoz és a zsilipeléshez is legyen levegő. A zsilipelési 
lépcsők közt megtett út is sokkal hosszabb lehet, mint 
a nyíltvízi merüléseknél. Sokat segíthet a problémán egy 
deko-komputer, feltéve, ha az a visszaúton a felkavart 
vízben leolvasható.

Végezetül álljon itt néhány statisztikai adat a magyar 
búvárbalesetekről a teljesség igénye nélkül:
Nyíltvízi búvárbalesetek: 4 fő  
Zárttéri búvárbalesetek: 8 Jő
(barlangban 6 fő, jég alatt 1 fő és ipari zárttérben 1 fő)

Czakó László 
Debrecen 

Bárczy Géza u.6.
H-4032

B a d a r i g  C e írá so é i e g y  m ú C t s z á z a d  v é g i  d l t i é i a f a u z B a n

Mindig különös élményt jelent egy-egy ma is látogatott barlang múlt századi leírása, hiszen jól tükrözi azt, hogy 
az adott korban mit tartottak a leglényegesebbnek, és általában azonosítható módon fellelhetők a képződmények 
korabeli nevei is. Ilyen élményt jelent a milléneum évében megjelent Magyarország Útikalauz is, amelyből néhány 
-  barlangokkal foglalkozó -  részletet idézünk:

MAGYARORSZÁG, különös tekintettel a fővárosra BUDAPESTRE 
Singer és Wolfner Kiadása, Budapest, 1896

Barlangliget
Barlangligettől egy negyedórányira van a bélai csepkőbarlang, a melyet legközelebb már villamos világítással 

fognak ellátni. Ritka szép cseppkőüreg a hegyben, a melynek legimpozánsabb része a Hableány hona. A  barlang 
könnyen megközelíthető, (p. 177.)

A dobsinai jégbarlang
A  dobsinai állomástól 16 kilométernyire van a Kárpátoknak ez a csodája. A ki a tátrai fürdőket meglátogatja, 

nem igen mulasztja el, hogy meg ne tekintse, ha messze is van tőle.[...]
[...] mielőbb a barlangba (l. 199) belépnénk, legalább egy negyed órai pihenőre van szükségünk, hogy teljesen 

lehűlve lépjünk be a barlangba. A barlangba 2 forint a belépti dij, tizenkét éven aluli gyermekeknek egy forint.
A barlangüreg kiterjedése 8874 négyzet méter. Ebből 7171 négyzet méter jéggel van borítva, a többi pedig 

sziklás talaj. A barlang legmagasabb pontja a bejárat, innen folyton lefelé halad az ember. A mészkőzetbcn kisebb- 
nagyobb kiterjedésű űrök, aknaszerü menetek és folyosón állandóan óriás jégtömeget tartalmaznak. A jég 
kristálytiszta és számtalan egymásra fagyott rétegből áll. Néhol sima padozatot, másutt meredek falakat képez, 
miközben különféle csodás formájú oszlopokat, kúpokat, jégcsapokat és a legkülönbözőbb más alakzatokat alkotja. 
Egészben véve a barlang két főrészből áll, a tág teremszerü felső részletből és a folyosó alakú alsó részletből.

Minden nevezetességeivel egyetemben másfél-két óra alatt lehet megszemlélni.
A barlangbeli jégképződés értelmezésére vonatkozólag e helyt csak annyit jegyezünk meg, hogy a barlangnak 

magas s éjszaknak néző fekvése, szűk felső nyílása, eltorlaszolt alsó nyílása és lefelé tartó iránya a barlangbeli 
levegőnek lehűlését és állandóan alacsony fokon maradását eszközük. Ebből a befolyó viz jéggé fagy, s a jégnek 
állandóan megmaradása következik, (p. 178-179.)

[...] Diósgyőr [...] Megtekintésre méltók továbbá [...] a Forrás-völgyben bugyogó Királyforrás, a melynél Mátyás 
király sokszor pihent meg és a Kecskelyök nevű barlang, a melyben tömérdek denevér van. (p. 196.)

A gömöri barlangvidék fe lé
Miskolczról elágazik Fülek felé egy 95 kilométer hossza szárnyvonal, a mely a gömöri barlangvidékre elvezet. 

Ez Magyarországnak egyik legszebb és természeti csodákban leggazdagabb vidéke, a melynek meglátogatása nagyon 
ajánlható. [...]
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A bánréve-dobsinai pálya második állomásánál, a tornaijai állomásnál van egy vendéglő, a hol a kiránduló jó 
szállás és ellátás mellett kocsit is kap, a mely a másfél órányira fekvő barlangba viszi. A turista-házban, mely a 
bejáratnál fekszik, májustól októberig a Kárpát-egylet által szegődött vezetők kaphatók, a kik kötelesek a látogatónak 
megmutatni áljegyzéküket.

A barlang látogatására julius, augusztus és szeptember hónap a legalkalmasabb idő. Az aggteleki barlang áll 
az 5798 méter hosszú főágból, a folyamágyból s azontúl következő mellékágai vannak: Csontház, rókalyuk, bőregér- 
barlang, paradicsom, büdöstói ág, régi-barlang, retek-barlang, arany-utcza, ezeknek hossza 2684 méter, összes 
hosszasága tehát 8482, vagyis kerek számban 8500 méter. Az egész barlang megjárásához be és vissza 16 óra idő 
szükséges, a miért is a Kárpát-egylet egy második kijárást is töret, a mely a főágnak 4509 m. hosszúságában fog 
elágazni s az Aggtelek és Józsafő közti országút mellett fog kitorkollani. A látogatók legnagyobb része azonban 
csak a retek-barlangig tekinti meg a természet e csodáját, a mire 4-5 órányi idő szükséges. A bevezető ajtóhoz 
lépcsők vezetnek és az előcsarnoktól jobbra a csontház tűnik fel, a melyből az Acheron patak folyik. Az itt régebben 
talált őskori leletek és embercsontvázak bizonyítják, hogy a barlang már a kőkorszakban temetkezési hely volt. A 
rókalyukon túl következik a „nagy templom” cseppkő képződményekkel. Ebbe torkollik a „denevér-barlang”, mely 
eleinte folyosó aztán csarnokká tágul. Következik a „kis templom” és a „Stya”, egy tiszta vizű és kellemesen 
locsogó patak, a mely egy nagyobb medenczébe ömlésénél vízesést képez. A büdöstói gáton át és a purgatóriumon 
keresztül a paradicsomba vezet az ut, a mely a barlangnak egyik legszebb, néhol száz méter hosszú és 40 m széles 
csarnoka. Érdekes pontok még: a kis lelém, a nagy leiéül, a Mária-hegy, a török fürdő, a Pamassus, a zsidó templom, 
a Diana templom, a kis orgona, a Libanon hegy és a Zoltán nyugágya, amely csepkőképződménynek csodálatos 
hasonlatossága van egy nyugágyhoz, továbbá a Olymp, a mely egy stalagmitokkal födött 30 méter magas hegy, 
Szemiramis függő kertjei, amely számtalan rózsabokor, ragyogó cseppkőből képződött és ezek közt különös figyelmet 
kelt egy lefátyolozott asszonynak a mellszobra. Rendkívül gazdag cseppkő-képződményekben a retek-barlang. Az 
uj áttörés előtt elmenve, a barlang legszebb képződéséhez, a csillagvizsgáló-toronyhoz jut el a turista; ez egy nyolcz 
méter széles alapon, húsz méter magas csúcsban hegyesen végződő oszlop, mely egy 35 méter magasságú sziklán 
áll, és végre hosszú és nehéz gyalogolás után eljut a pokol nevű részhez, amely a barlang végpontja.

Tornaijától a harmadik állomás Pelsőcz, a melynek fensikján fekszik a Csengőlyuk a mely 96 m. mély kút alakú 
és nagyobb barlangüreggé tágul ki. Ha egy nagyobb faágat dobnak bele, úgy zug, mint valami szélsírás. Nagyon 
érdekes a Szalánka is, egy szikla-omladék, melynek tövében tölcsérforma barlang nyílik, a melyből jéghideg légáram 
zug elő.

Gombaszög állomásáról kocsival érhető el a messze földön híres sziliczei jégbarlang, ettől pedig egy órányira 
a „Rablólyuk” barlang, mellette egy csodálatos forrás, melyből némelykor félölnyire ugrik fel a viz, aztán pedig 
24 óráig is szünetel. [...]

A közeli hegységben van a világhírű dobsinai jégbarlang (l. 178) (a várostól 2 órányira, kocsi ára 4-5 frt), a 
mely ugyan már rég ismeretes volt a környék lakói előtt, de csak 1870. julius 15-én akadt három bátor turista, akik 
lemerészkedtek a mélységbe. A barlang tölcsér-formájú nyílásából hideg légáram zudul a látogatóra a mélyből, 
hova 18 falépcsőn juthat le. Itt egy 4644 négyszögmétemyi térség nyílik, a nagy vagy Milán-terem, melynek fenekét 
tükörsima jég képezi. A nagy terem közepén masszív jégtömbből oltár emelkedik, a melynek szépsége leírhatatlan. 
Maga a terem 11 méter magas, 120 méter hosszú és 58 méter széles, talaja tehát tükörsima 1720 négyszögméter 
területű jégparquet, a mely úgy képződik, hogy a viz a sziklából a barlang falaira és aljára csepeg és azonnal megfagy.

A falak és tető ezer meg ezer égkristálylyal, jégcsapokkal s mindenféle jégképződményekkel födvék melyek 
csudásan ragyognak és fénylenek a villamvilágitás mellett A barlang alsó részébe falépcső vezet és itt meseszert 
látványt nyújt a jéglugas, finom jégszálakból szőve és gyönyörű jegeczekkel díszítve. Az egész barlang megtekintése 
két órát vesz igénybe és bejárása teljesen veszélytelennek, sőt kényelmesnek mondható. A jégbarlang gondozását, 
a lépcsők javítását maga a dobsinai városi hatóság eszközli; belépti dij 40 kr., a vezető dija 10 kr., vezető nélkül 
tilos a bemenet. Fáklyát -  a füst miatt -  használni nem szabad, azonban kívánatra az egész barlang fényesen 
kivilágittatik 150 lámpával. A barlang hőfoka 0-3 közt változik, az alsóbb üregek hidegebbek és szárazak, mig a 
felsők nedvesek, (p. 196-199.)

[...] Karszt [...] Tounj-nál a Józsefutat érinti a vonat, a mely Zengget köti össze Károlyvárossal. Balra sziklás 
völgyszakadék, tátongó barlangnyilással, a melyből a Tounjsicza patak tör elé, fölötte a Tounjn kalózvár. [...]

Ogulin [...] A Dobra folyó mellett, a mely itt egy mély sziklabarlangban eltűnik és csak egy órányi távolságra 
lát ismét napvilágot, nagyon szép kirándulás kínálkozik az 1200 méter magas Klek csúcsra. A Dobra-szakadék 
fölött áll a régi Frangepán-vár. A népmonda szerint a híres oligarcha család egyik Júlia nevű leánya boldogtalan 
szerelem miatt a torlódó hullámokba vetette magát, miért is a barlang róla nevezteték el Julia-barlangnak. (p. 283.)

Megjegyzés: az elírásnak tűnő hibák (pl. Józsafő, „Stya”, stb.) az eredeti szöveggel megegyezően szerepelnek!
Szablyár Péter
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