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EXPEDÍCIÓ A MATESE-HEGYSÉGBEN

A BEAC barlangkutató csoport 1992 nyarán a Speleo 
Club Roma (SCR) meghívására utazott Olaszországba. 
A meghívó csoport Rómától kb 200 km-re délre, a 
Matese-hegység karsztos fennsíkján rendezte nyári kuta
tótáborát.

A hegység legmélyebb barlangja a Pozzo dclla Neve 
(-1045 m), amit az SCR fedezett fel a 60-as években. 
Akkor a 110 m mélységig vezető aknasor alján zárt 
szifon akadályozta a továbbhaladást. Az évtized végén, 
egy nyári térképező túra résztvevői a szifont nyitva 
találták. Később kiderült, hogy az a nyár végén szinte 
minden évben néhány hétig átjárható, bár olyankor is 
folyamatosan szivattyúzni kell a vízszint süllyesztése 
érdekében. A csoport a víz útját követve a Meanderen 
át eljutott a Lago deli' Altimetro-ig, majd a Ramo Alt ivó 
(Aktív-ág) végponti szifonjáig (-230 m).

1971-74 között az ASR (Associazione Speleologica 
Romatia) tagjai feltárták a Meander teljes inaktív hosz- 
szát, s eljutottak a 80 m-es akna tetejéig, ahol felszerelés 
híján kénytelenek voltak visszafordulni. 1976-ban le
ereszkedtek az akna aljára, de 700 m mélységben ismét 
szifon állította meg őket. Ebben az időszakban mindvé
gig hágcsókkal járták a barlangot, ami a nagy mélység 
miatt hallatlan erőfeszítést követelt.

1982-ben a G.S.CA1 (Gruppo Speleologico dél Club 
Alpino Italiano) révén került sor először a modem 
kötéltechnika alkalmazására, s megtörtént az addig 
feltárt részek korszerű kiépítése is. 1984-ben Matteo 
Diana barlangi búvár átúszta a szifont, s a közelben 
fekvő Sifone de Gaia-\g jutott. Az ASR és a CSR 
(Circolo Speleologico Romano) tagjai később felfedez
ték, hogy egy vékony fal áttörésével a szifon vízszint 
felett is járhatóvá válik, s elérték a Fessura dél Casco 
(Sisak hasadéka) szűkületét (-850 m), amelyen 
1986-ban sikerült csak áthatolni.

1987 szeptemberében az ASR tagjai -  bár a 110 m- 
nél lévő szifonon búvártechnikával kellett áthatolniuk -  
47 órás túrával túljutottak a -1000 m-es szinten (ami 
alvás nélkül és búvárkiszállással nem kis teljesítmény), 
és a Pozzo dél la Neve-t Olaszország második legmé

lyebb barlangjává tették a Complesso Fighiera-Cochia 
(-1210 m) után. 1991-ben az SR (Speleologi Romani) 
azSCR-rel közösen továbbjutott-1045 m-ig, ahol szifon 
jellegű tó állította meg őket; de az, hogy a mennyezet 
valóban a vízszint alá bukik-e, nem volt egyértelműen 
megállapítható.

Ilyen előzmények után kapcsolódtunk be a kutatásba. 
A résztvevők: Aknai Zoltán, Bajna Bálint, iff. Csekő 
Árpád, Elekes Balázs, Gulyás Ágnes, Kapósi Judit, 
Lettner Gábor, Midrák Zoltán, Németh Tamás, Nyerges

Folyosó a Pozzo dél la Neve-ben (Nyerges A. /elv.)
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Attila, Pereszlényi Dalma, Rose György, Szekeres Tibor 
és Zsólyomi Zsolt voltak.

Táborunkat közvetlenül a bejárat mellett, 1330 m tszf. 
magasságban rendeztük be. Augusztus 11-én délután öt 
olasz fiú, valamint Csekő Á. és Lettner G. indult 
-700 m-ig beszerelni. Aznap este Aknai Z., Pereszlényi 
D., Tisje L. és Zsólyomi Zs. levitték a további szükséges 
köteleket a -650 m-en lévő bivakig. Másnap délelőttre 
mindkét csoport kiérkezett.

A 110 m mélységben lévő szifonban -  amely 1,5 m 
átmérőjű, 15 m hosszú csőszerű járat -  térdig, combig 
érő vízben kellett átgázolni, szivattyúzástól függően. 
Ezután órákig tartó mászás következett a Mender és a 
Canyon járataiban, melyeket néhány ereszkedés tagolt. 
360 m mélyen értük el a 80 m-es akna hatalmas 
hasadékát (felfelé történő kimászásával még nem kísér
leteztek, ez most, az akkumulátoros fúrógépek korában 
még nagy meglepetéseket tartogathat). Az aknában egy 
megosztás található, a rendkívüli omlásveszély miatt 
egyenként szokták kimászni. Az akna alatt a Galleria 
Nunziata meredek kanyonszerű járata vezetett tovább, 
ahol óriási, simára csiszolt sziklákon másztunk (több 
helyütt kötélen ereszkedtünk) le. Innen aknák sorozatán 
juthattunk a bivakba (-650 m), kezdve egy 50 méteressel, 
amely az omlásveszély miatt szintén egy kötéltagban 
volt beszerelve.

Harmadnap délelőtt, bi vakfelszereléssel indult a vég
pontig beszerelni készülő csoport: Bajna B., Elekes B., 
Nyerges A., Rose Gy. A bi vakban magunkhoz ragadtuk 
a négy zsák kötelet, majd hamarosan a szifonhoz értünk 
(-693 m), amely felett átvergődve, rögtön aknát talál
tunk, tehát a szifon valójában egy állandó vízszintű, 
visszaduzzasztott tó. Nem sokkal később viszont „való
di” szifon nehezíti a haladást. Az István-lápai-barlang
3 . szifonjára emlékeztető, erősen lejtő, sóderos járat csak 
a legszárazabb időben járható -  némi ásással. Utána

nehézség nélkül tágas, cseppköves aknákon ereszked
tünk le, majd a barlang jellege megváltozott; mind 
keskenyebb hasadékokon át értük el a Fessura dél Casco 
hírhedt szűkületét (-850 m), ahonnan egy vizes, szűk 
aknasorba jutottunk. A beszerelést kb. 990 m mélységig 
folytattuk, ahol az utolsó akna vízzel jócskán kitöltött 
beszállása megtorpanásra kényszerített. Vízhatlan ove- 
ralljaink sajnos meglehetősen szétszakadtak, ezért végül 
a visszafordulás mellett döntöttünk. Reggel hatra értük 
el a bivakot, aludtunk, s kímélő tempóban haladva éjfélre 
láttuk meg a holdvilágot.

Ezen a napon, este indult a végpontra négy olasz 
kutató, Pereszlényi D. és Zsólyomi Zs. társaságában, 
akik bivakolás után, az ötödik napon folytatták a barlang 
meghódítását. Módunk volt külön vízhatlan overallt 
vinni, melyet csak közvetlenül a szűkület előtt vettünk 
fel, s így sikeresen lejutottunk a végpontra. Vittünk két 
búvárruhát a tó átúszásához, de csodálatos módon kiszá
radva találtuk azt. Két olasz fiú nagyon elfáradt és 
visszafordult, így az addigi végpont mögött megnyílt új 
szakasz -  egy 120  m hosszúságú, magas folyosó -  
felfedezői Simoné Re (a túra vezetője), Paolo Turrini 
(SCR) valamint Pereszlényi Dalma és Zsólyomi Zsolt 
(BEAC) voltak. Az új szakasz végpontját ismét szifon
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COSTA S ANGELO
P1SCINA CUL Dl BOVE

A barlangok topográfiai viszonyai 1-2. Pozzo della Neve 3. Cul d i Bovc 4. Risorgenza Ianara

zárta le, amely kb. 12  m-rel van mélyebben, mint az 
előző; a folyosó mennyezetén nyíló kürtők azonban 
további feltárások reményével kecsegtetnek. A járatot 
feltérképeztük, majd közös elhatározás alapján -850 in
ig kiszereltük a barlangot és a hatodik napon, reggel 10 
órára értük el a bivakot. Délután 4 óra felé megjelent 
és továbbment a kiszerelő csoport: Aknai Z., Csekő Á., 
Lettner G., és Tisje L., akik este 10-re vissza is értek, 
s alvás nélkül kimentek. Ök reggelre, a vegyes csoport 
pedig 2 0  órányi bivakolás után, délutánra érte el a 
felszínt. Eközben Bajna B., Gulyás Á., Németh T., 
később Nyerges A., valamint Rose Gy. kihozták a 
bivakban maradt felszerelést.

A fennsík másik nagy jelentőségű barlangja a 906 m 
mély Cul di Bovc, amelynek feltárása a 80-as évek 
végén történt. Felső része, hasonlóan a Pozzo della Névé
hez, hosszú meander, melyet három nagy (80-100 m 
hosszú) és több kisebb tó tesz rendkívül látványossá. 
-300 m-től a barlang hirtelen mélyülni kezd, és 20-30 
m-es aknákon, lejtős járatokon, végül egy 114 m-es 
aknán át vezet az út a nagyméretű végponti szifonig. A 
bejárattól lefelé haladva egyre több a víz, ez az alsóbb 
régiókban már rendkívül megnehezíti a túrázást. Mi a 
tavakig jártuk be, a végponti túrához emberi és technikai 
erőforrásaink valószínűleg kevésnek bizonyultak volna.

A két barlang összefüggése nem vitatott, a Pozzo della 
Neve egyik oldalágából a víz -500 m-en érkezik meg a 
Cul di Bove-ba. A legelfogadhatóbb teória szerint a

Pozzo della Neve az idősebb barlang, s a tektonikai 
mozgások következtében vízrendszere a Cul di Bove 
irányába tolódott el. Erre a legfőbb bizonyíték a Pozzo 
della Neve aktív és inaktív járatainak jól követhető 
váltakozása, és az oldalágak helyzete. A 900 m mélyen 
megjelenő nagy vízfolyás egy eddig ismeretlen vízrend
szer része lehet.

Az idő teltével a program inkább a felszíni túrák felé 
tolódott, amelyek során Csekő Á. és Nyerges A. csatla
kozva néhány olaszhoz leereszkedtek kötélen egy ka
nyon sziklafalába, ahol felfedeztek és feltérképeztek egy 
rövid, fosszilis forrásbarlangot. Az utolsó előtti napon 
mindannyian elkocsikáztunk a távolabb fekvő Campo 
Braca barlanghoz. Ez egy meglehetősen bonyolult bar
langrendszer, melyet minden ízében átkutattak, különfé
le ágakat tárva fel; ám hossza így is csak 3300 m, 
mélysége mindössze 128 m.

A területet megismerve, a további kutatási lehetőségek 
természetesen felkeltették az érdeklődésünket. Ila az 
olvasottak után valaki hasonlóan érez, akkor szívesen 
segítünk az ott kutató csoportokkal való kapcsolat 
felvételében. A tábor során a Pozzo della Neve-ben, a 
magyarok közreműködésével feltárt új szakaszon nyíló 
kürtők újabb kutatótábor szervezésére ösztönzik a római 
barlangászokat, mely várhatóan ’95 nyarán kerül meg
rendezésre.

Elekes Balázs-Pereszlényi Dalma
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MÁRVÁNYBA „FARAGVA”
1992. szeptember 13-18 között a Honvéd Auróra SE 

barlangkutatói az olaszországi Apuani Alpokban túráz
tak. A cél a 755 méter mély PAOLO ROVERZI -  0K 3  
nevű aknarendszer felkeresése volt.

A barlang a márványbányáiról híres CARRARA és 
MÁSSÁ fölött húzódó hegyvonulaton 1720 m tengerszint 
feletti magasságban található a TAMBURA nevű csúcs 
oldalában. Kiválasztásánál vonzó szempont volt, hogy 
a mészkőben kialakult barlang több ponton arántolja a 
márványrétegeket és egy hatalmas, 310 méter mély és 
100x50 m szelvényű aknában végződik.

A barlang bejárata (Nyerges A. felv.)

A  túra kiinduló pontja Gorfigliano falu volt, ahonnan 
a felszereléseinket egy kőszállító kocsi vitte szédítő 
hegyi úton a nyeregbe. Hat fős csapatunk 16-án délben 
szállt le a teljes felszereléssel a barlangba. A hatalmas 
aknarendszert kiépítve éjfélkor elértük a POZZO MAN
ÓIN/ (a „Fekete Lyuk”; P310) alján a -755 méteres 
mélységet. Rövid pihenő után másnap, 17-én délelőtt 10 
órakor tértünk vissza a felszínre. Következő nap egy 
rövid, néhány órás túrával a felszínre hoztuk -250 
méterről a maradék felszerelést és az idő rövidsége miatt 
visszatértünk Gorfiglianoba.

A barlang szépsége és monumentalitása valamennyi
ünknek meghatározó élmény volt, és barlangi túráink 
sorában kiemelkedő helyet foglal el. Ezúton köszönöm 
meg társaimnak a jó csapatmunkát, amely lehetővé tette 
az aknarendszer gyors és sikeres meghódítását.

A túra résztvevői Börcsök Péter. Budavári József 
(Szakái). Gyovai László (Kovi). Nyerges Attila (Kistno- 
ha - BEAC), Sági Péter, Szűcs László (Malvin), Tóth 
Sándor (Sanyika) és Szarka Rozi voltak.

Börcsök Péter
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