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A barlang feltáró kutatásának gondolata akkor 
merült fel komolyan a BEAC barlangkutató csoport 
tagjaiban, amikor 1996-97 telén feltérképeztük a 
barlangot, és a munka részeként számos értékes 
morfológiai megfigyelést tettünk, valamint részlete
sen áttanulmányoztuk a vízgyűjtő területre vonatko
zó hidrológiai publikációkat. A hidrológiai mérések 
eredményei ugyan egyértelműsítik a további feltáró 
kutatás létjogosultságát és értelmét, de a legyező- 
szerüen kimutatott víznyelési pontok elhelyezkedé
se, az azokból származó víz hozama és áramlási 
sebessége, valamint a végponti szifonban megjelenő 
víz kevert jellege nagymértékben nyitva hagyja 
annak a kérdését, hogy milyen eloszlású járatháló
zatot feltételezhetünk, és hogy hol húzódhat az egy, 
vagy több foági járat.

A bontási pontok meghatározásához tett legfonto
sabb megfigyelés, hogy a barlang különböző szintű 
járatai egyazon dőlt réteglap mentén alakultak ki, és 
számos helyen katavotra működésű víznyelők, illetve 
az emeleti, inaktív zóna felé — egykor valószínűleg 
szintén víznyelőként működő — szűk átjárók kötik 
össze őket. Ez utóbbi járatokon át jelenleg is nagy 
mennyiségű híg agyag csurog le az emeletiből a 
patakos járatba. A barlang további részeinek megis
merését kezdettől fogva a végponti szifon akadályoz
ta, ám szerencsés lehetőséget rejt, hogy az emeleti 
járat a szifontó után is több mint 200 m hosszban 
folytatódik, és több, az előzőekben leírthoz hasonló 
eltömődött nyelőjárat vezet belőle lefelé. Közülük 
választottunk ki egyet fő támadási pontként.

A tervezett kutatási tevékenység jelentősen ki
bővült, amikor februárban a Plózer István csoport 
tagjai célul tűzték ki a szifon búvármódszerrel törté
nő feltárását, és ötletükkel felkeresték a BEAC-ot. A 
szervezési feladatokat Elekes Balázs, Nyerges Mik
lós és Szabó Zoltán vállalta magára. Együtt jelöltük 
ki a tábor időpontját, és határoztuk el, hogy megpró
bálkozunk a „társulati kutatótábor” megtisztelő cím 
elnyerésével. Ez az MKBT elnökségében nem talált 
egyértelmű támogatásra, de a tábor végül is társula

tiként került meghirdetésre, és hozzá kapcsolódóan 
kutatásvezetői tanfolyamot szerveztünk.

A tábor sikerének alapfeltétele volt a tó felett át
vezető járótraverz kialakítása, amelynek költségét az 
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, elkészítését 
az Óbudai SE Galambos József és Kertai József által 
vezetett csapata társadalmi munkában vállalta magá
ra. A kiépítés egy, a tábor előtti két hetes rohammal 
az utolsó pillanatra el is készült.

Anyagilag az Aggteleki Nemzeti Park Igazgató
sága, a Központi Környezetvédelmi Alap és a Karszt 
és Barlang Alapítvány támogatott minket, Garan 
Bertalan pedig ingyen a rendelkezésünkre bocsátotta 
táborozás céljára a Gergő bisztró előtti területet és 
W.C.-t, valamint ö gondoskodott számunkra meleg 
ételről a nap szinte bármelyik szakában.

A táboron 9 társulati csoport tagjai vettek részt, 
de a túlnyomó többséget a MAFI, a BEAC, 
a MAFC, a Plózer István és a Papp Ferenc csoportok 
barlangkutatói alkották. A kiválasztott bontási pon
ton napi három műszakban folyt a munka, sajnos 
csak négy napon keresztül. Ez idő alatt kb. 4 m-re 
sikerült megközelíteni a feltételezett vízszintet, ahol 
valószínűleg egyből kiderülne, hogy érdemes volt-e 
ott ásni, vagy át kell vonulni egy másik bontási 
pontra. A kiválasztott hasadékban a rétegdőléssel 
egyező irányban, közel függőlegesen bontottunk, 
mindvégig szálkő falak közötti agyagkitöltést. 
A szelvény mérete a feltárt szakaszon nem változott.

Aggodalmaink voltak, hogy a folyamatos mun
kavégzés mellett mennyire marad fogyasztható a 
járat levegője, ezért eleinte üzemeltettük az Álba 
Regia csoporttól kölcsönkapott két légbefúvót, 
amelyek a szifontól egy 80 m hosszú csövön szál
lították a friss levegőt. Ezek azonban nem szívesen 
működtek barlangi körülmények között, és a bon
tásnál ezért nagyon bepárásodott a levegő, de szén
dioxidban nem dúsult fel annyira, hogy komoly 
problémát okozott volna.

Elekes Balázs
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A Plózer István Víz Alatti Barlangkutató Cso
port az 1988-as Központi Kutatótáborhoz hasonló
an folytatni kívánta a Reménytelen-szifon kutatá
sát. A kutatótábor csapóját fél éves szervezés 
előzte meg, mely idő alatt a birtokunkba kellett 
gyűjteni minden használható információt a korábbi 
merülések tapasztalatairól. Ennek eredményeként 
három, némileg különböző információhalmaz ke
letkezett. Az Amphora KSC búvárainak tapaszta
latai alapján előre láthatóan két fö akadállyal kell 
megküzdenünk ahhoz, hogy a feltételezett tovább
vezető járatba bejussunk. Az „Amphorások”-nak az 
első akadály leküzdésével sikerült bejutniuk a 
szifon folytatásába, a második azonban útjukat 
állta. Az első a -9  méteren lévő szűkület, mely a 
robbantott szakasz utáni ép szakasz eleje. A prob
lémát a még mindig mozgásban lévő törmelékrézsü 
okozhatja. Ami viszont továbbra is reménytelenné 
teszi a továbbjutást, az a -22  méter mélységben 
elért végpont utáni szakasz állapota. A tapasztala
tok nagyban hasonlítanak egymáshoz. Eszerint az 
50 méter hosszú kötél utáni terem szabadon nem 
járható. Kitöltése híg üledék, fötéjét éles peremű 
kőpengék tagolják, amelyek veszélyt jelenthetnek a 
vezetökötél, vagy a légtömlő sérülése szempontjá
ból. A megoldás tehát az iszap zagyszivattyúval 
történő felszínre emelése valamint a köpengék 
levésése. Megkezdtük az ehhez szükséges techni
kai eszközök beszerzését.

A műszaki háttér megteremtését Szentbe István 
tapasztalatai is indokolttá tették: a végpont utáni 
járatban a köpengéken kívül az előrejutást a szinte 
teljesen feltöltödött szelvény gátolja. Az agyag 
eltávolítása hosszú víz alatti munkát igényel. 
A járatot kitöltő üledék fölött egy tíz centiméteres 
vízrésen hosszan előrelátni, de a szelvény nem 
tágul.

Az 1988-as feltárást kővetően Czakó László is 
átvizsgálta a végponti termet. Tapasztalatai némileg 
eltérőek voltak a fent vázoltaktól. Eszerint a kötél 
vége után egy nagyobb terembe lehet bejutni, mely 
6-8 méter széles, és megközelítőleg ember- 
magasságú. Tíz méter után ellaposodik, és egy rend
kívül alacsony, 15-20 cm magas résben végződik. 
Mögötte tágasabb, kényelmesen úszható terembe 
látni. A műszaki eszközöket sajnos nem kaptuk meg, 
de ez utóbbi verzióban bízva felkészültünk a vég
pont átúszására.

Búvár merülés előtt a Kossuth-barlangban

A tábort megelőzően kb. 2 hónappal egy előzetes 
vizsgálatot végeztünk a szifon bevezető szakaszában. 
A -9  méter mélységben lévő szűkületet majdnem zárt 
állapotban találtuk, egy mindössze 10 cm-es vízrésbe 
láttunk. Első és legfontosabb feladatunk volt tehát 
ennek a szűkületnek a biztonságossá tétele. Ez ko
molyabb technikai eszközöket nem igényelt, a törme
léket a szűkület túloldalára történő átterítésével eltá- 
volítottuk. Lejutottunk a végpontra, ahol továbblát
hattunk a „köpengés” szakaszba. A terem jól járható
nak tűnt. Felderítő merüléseink közben azonban a 
robbantott törmeléklejtö újabb suvadásokkal veszé
lyeztette a felszínre emelkedést. Mielőtt a végponti 
szűkületet szemügyre vettük, még egy napot a -9-es 
szűkület tágítására szenteltünk. Július 8-án Sári 
Attila a 100 méteres vezetökötelet megkötötte az 
„Amphorás” kötél végén. A „köpengés”-ben 12 méter 
után elérte a szűkületet. A föte biztonságosnak tűnt, a 
járatot agyag töltötte ki. Magassága kb. 30 cm. Hátra 
szerelt készülékkel ez leküzdhetetlen lett volna, azon
ban a kutatások során az „Angol-módszer” szerint 
oldalra csatolt palackokkal dolgoztunk. Az éppen 
hogy ember méretű szűkületen átpréselődve egy lejtős 
folyosó körvonalai bontakoztak ki. Harminckét méter 
mélységben vízszintesen folytatódott, jellege eltérő a 
korábban ismert szakasztól. Szelvénye elliptikus,
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tágas, és akadálytalanul úszható. A megbeszélt 25 
perc után a búvár visszatért a felszínre. Július 9-én 
Szabó Zoltán a szűkületek állapotának felül
vizsgálatára indult. A -9-es állapota stabil maradt. A 
-22 méteres kényelmesen járható, a -24-es valóban 
szűk. Más akadályt nem látván a búvár továbbvitte a 
vezetőkötelet. Hamarosan egy keresztirányú hasadék- 
ba érkezett. Jobbra fölfelé egy 4-5 méteres vakkürtö 
indult, balra egy magasabb hasadék bejárata volt 
látható. Bejárására a kilélegzett levegő hatására meg

indult iszap lavina miatt nem került sor. Sári Attila ezt 
követően újabb merülést hajtott végre. Továbbúszott a 
folyosóban, amely egy terembe vezetett. A szifon itt 
egy felfelé emelkedő, laposabb járatban folytatódott. 
A megbeszélt időre a búvár visszaérkezett a merü
lésből. Később a maradék kötél alapján kiderült, hogy 
az újonnan megismert szakasz hossza 87 méter, így a 
Reménytelen-szifon teljes hossza 137 méterre növe
kedett.

Szabó Zoltán

MENTÉSI KRÓNIKA 1997

1997. február 20.-án a déli órákban öt alkalmi 
túrázó fiatal leszállt a feltört ajtajú solymári Ördög
lyukba. A szemüregen keresztül akarnak átmászni, 
ahol az élete első barlangi túráján résztvevő 18 éves 
Hopp Balázs a maga 190 cm magasságával alaposan 
beszorult. Ráadásul olyan szerencsétlen módon, 
hogy kezét maga alá gyűri. Társai többszöri próbál
kozás után sem tudják öt kiszabadítani.

A Pilisvörösvári Rendőrkapitányság által riasz
tott Barlangi Mentőszolgálat 13 fővel, Taródi Péter 
vezetésével azonnal a helyszínre vonult és a bajba 
jutottat alulról, és fölülről is megközelíti. A Szem- 
üreg felőli oldalról fejjel lefelé lógatott mentősök 
ollóval nagy nehezen leoperálják a bajba jutott 
télijackiét, pulóverét és egyéb felgyürödött ruha
darabjait.
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Még így sem sikerül a szemüreg felöli oldalra — 
mely közelebb van a kijárathoz — kihúzni a sérültet. 
Végül is lefelé a lábánál fogva behúzzák a barlangi 
mentők a szűk Szemüreg alatti járatba, ahol mentő
heveder alkalmazásával a kezére teljesen lebénult 
fiatalembert, a beszorzását követő nyolcadik órában 
a felszínre, majd a zsíroshegyi turistaház romjánál 
várakozó mentőautóba viszik.

Hopp Balázs keze hetekig bénult maradt, csak a 
gondos és hosszú orvosi kezelésnek köszönhetően 
tudja újból használni.

A mentés érdekessége volt, hogy már javában 
tartott a bajbajutott kimentése, amikor a kijárat felőli 
járatból éktelen csörömpöléssel és fűstszaggal, recse
gő volki-tolki rádióval megérkezett két tűzoltó tiszt. 
De a barlangi mentőket más meglepetés is érte. A 
Cirkuszteremben legalább 15 társuk lógott körben a 
párkányon és a fixen beépített drótköteleken. Fény- 
visszaverős ruhájukban úgy festettek, mint a kará
csonyfán az ezüstszínű szaloncukrok. A terem egyik 
végéből a másikba rádióztak és adtak egymásnak 
utasítást és tanácsot. A dolog így mulatságosnak 
tűnik, de a tragédia az esetben az, hogy ha előbb érnek 
a helyszínre, mint a barlangi mentők, akkor hely
ismeret és barlangi gyakorlat hiányában csak az egyik 
oldalról tudják megközelíteni a sérültet. Ilyen módon 
a sérült másodlagos sérülése nélkül nem lett volna 
megoldható a mentés. Erre még gondolni is rossz.

1997. április 4.-én Ginglné Földi Ildikó 37 éves 
alkalmi barlangi túrázó a Vadvizek útján rosszul 
lépett és a bal Iába boka felett eltört. A barlangi 
mentőszolgálat Horváth Richárd által vezetett 14 fos 
csapata igen rövid idő alatt a sérültet rutinszerűen a 
felszínen várakozó mentőautóig szállította.

1997. július 9.-én szerdán a délutáni órákban 
Jósvafön az MKBT nyári kutatótábora alatta 24 éves 
Kominka Zoltán a Kossuth-barlang Reménytelen 
szifonjában a merülésvezető által engedélyezett 9 
méter mélyen lévő szűkület helyett az előző nap 
felfedezett — három szűkület által nehezített — 32 
méteres mélységbe úszott, és ott légzőkészülékéből 
kifogyott a levegő. Ennek következtében fulladásos 
halál állt be. Teste arccal a szifon kijárata felé volt, 
feltételezhetően végigúszta a két társa által már 
előző napon beúszott új járatszakaszt. Amikor a 
Kominkát biztosító búvár a szifon stégjénél észlelte, 
hogy nem látja társának fényét és a felszínre törőbu
borékokat, rögtön utána úszott. Amikor nem találta 
és palackjában levegője fogytán volt, felszínre úszott 
és a merülést segítőkkel együtt felszíni segítséget 
kért. A felszínről érkező segítség sem találta az 
iszaptól teljesen átláthatatlanná és zavarossá vált 
szifonban az elveszett kutatót. Remélték, hogy

Kominka Zoltán esetleg megúszta a szifon eddig 
nem ismert részét és a túloldalon, egy levegős te
remben várja megmentöit. Eközben befutott Buda
pestre a Barlangi Mentőszolgálathoz a riasztás. A 
BMSZ az eset komolyságához mérten búvár bar
langkutatók bevonásával, a készenléti rendőrség 
mikrobuszával megkülönböztető jelzés használatá
val, azonnal nagy létszámmal a helyszínre sietett. 
Július 9-én csütörtökön először a bajba jutott búvár 
egyik palackját, majd kézilámpáját találta meg. 
Magát a szerencsétlenül járt búvár holttestét 11-én, 
pénteken, a mentés megkezdése után 43 órával 
sikerült megtalálni. Felszínre hozatalára az első 
kísérlet 12-én, szombaton történt, de a beállt hulla
merevség miatt a test beszorult a szűkületbe, így 
többszöri próbálkozásra sem lehetett a felszínre 
vinni. 13-án vasárnap, a déli órákban újabb kísérletre 
szánta rá magát a mentés-vezetési stáb, miután neves 
kórboncnokokkal konzultált a hullamerevség vár
ható időtartamáról és jellemzőiről. A 11 órakor 
történő kísérlethez búvárok és kiszolgáló személy
zet, összesen 15 fő szállt le a barlangba. Az eső 
előző éjszaka többször, igen intenzíven hullott a 
környéken, a közeli források mind áradtak, a Jósva 
patak zavaros, sárga volt. Az akció megkezdésekor 
ugyan sütött a nap, de a Nagy-Oldal irányából sötét 
felhők tornyosultak a látóhatár szélén. A Kossuth- 
barlang forrása, a Nagy-Tohonya viszont kristályo
sán tiszta volt. De a legdrámaibb pillanatokban, 
mikor két búvár is a szifon oly mélységében volt, 
hogy onnan zsilipelés nélkül a felszínre nem úsz
hattak fel, özönvízszerű felhőszakadás kezdődött. Az 
emberekkel zsúfolt katonai sátrak rudazatát fogni 
kellett, hogy a szélvihar fel ne borítsa. A vezető 
team, Adamkó Péter mentésvezetö és helyettese 
Horváth Richárd, valamint az edelényi rendőr
kapitány-helyettes, Gyetvai József r.alezredes azon
nali döntéskényszerbe került. A rövid konzultáció 
eredménye az volt, hogy a felszínre kell parancsolni 
a barlangban lévő összes embert. Telefonon jött az 
üzenet a szifon melletti bázisról: két búvár a vízben 
van, zsilipelniük kell, nem lehet azonnal a felszínre 
jönni. A szifon vízszintje még nem emelkedik, de ők 
is látják az oldalfalakon beáramló erekből az áradást. 
Újabb konzultáció után a döntés az volt, hogy három 
ember —  önként jelentkezők — élelemmel, fozővel 
stb. megtömött csomagokat visznek le, vállalva, 
hogy őket is bezárja a barlang bejáratánál esetleg 
jelentkező ideiglenes szifon. Hosszas, idegtépő 
várakozás után jött a vezetékes barlangi telefonon 
a hír, a test a szifon felszínén van. A felszínre hoza
talára azonnal indult a nyolc főből álló, kijelölt 
egység.
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13.-án vasárnap délután a falu harangkondulása 
és a jelenlevő legalább száz barlangkutató, barlangi 
mentő, rendőr, nemzeti parkos tisztelgése mellett 
barátunk, kutatótársunk távozott örökre tőlünk.

A mentés kezdetétől fogva a sajtó nagy létszám
ban jelen volt és tudósított az események alakulásá
ról. A Reform hetilapban E. Várkonyi Péter kiszá
molta: ha a mentésben résztvevő embereknek napi 
díjat, kiszállási díjat, felszerelés használati díjat stb. 
kellett volna fizetni, a mentés költsége 18-20 millió 
forintba került volna.

A mentésben 31 barlangi mentöszolgálatos, 7 
felkért búvár-barlangkutató, 69 barlangkutató, 20 fő 
rendőr, valamint az Aggteleki Nemzeti Park számos 
munkatársa vett részt, és a természetvédelmi hivatal

barlangtani osztályának vezetője, Székely Kinga is a 
baleset helyszínére érkezett, és mindvégig a mentés
vezetési stáb segítségére volt. A mentés második 
napján csütörtök délelőtt kiderült, hogy a mentésben 
résztvevőknek, nincs, aki finanszírozza az élelmezé
sét és egyéb költségeit. Legelőször Gyetvai József 
r.alezredes úr saját pénztárcájából finanszírozta a 
népes mentöcsapat élelmezését, de délután már a 
nemzeti park pénztárcája is megnyílt, és ezek után e 
mentők ellátása élelemmel és egyéb dolgokkal min
taszerűen megoldódott. Ez volt Magyarország eddigi 
leghosszabb ideig tartó, legnagyobb létszámot és 
technikát igénylő barlangi mentőakciója

Adamkó Péter

A „MÁSODIK HÉVÍZ”

A Kórház-barlang Búvárok-terme térrajz
(részletes felmérés, vázlatos helyszínrajz)

Hazánk egyik legnagyobb vízhozamú termál- 
forrásaként ismert hévízi Tó-forrás évtizedek óta 
vonzza a búvárokat. A forráskráter alján — 40 m 
mélységben —  nyíló forrásterembe 1975-ben 
sikerült bejutnia az Amphora KSC búvárainak. A 
19 méter átmérőjű barlangterem a maga kategóri
ájában hosszú ideig a legnagyobb vízzel teli üreg
ként volt ismert. A dolomit és homokkő határán 
kialakult barlangot középen iszapnyereg választja 
ketté, melynek két oldalán eltérő hőmérsékletű

víz jelenik meg. A 40 fokos meleg, és a 17,2 °C- 
os langyos termálvíz keveredve, az eredeti víz- 
mennyiség mellett 36-38 °C hőmérsékleten, per
cenkénti 32000 1/perces vízhozammal emelkedik 
a felszínre.

A tapolcai Kórház-barlangban a Bauxit Bar
langkutató Csoport 1987-ben langyos vizű tóra 
bukkant. A Magyar Televízió könnyűbúvárai nem 
sokkal később forgatási céllal keresték föl a hely
színt. A film ugyan nem készült el, de a búvárok 
egy hatalmas barlangcsarnokba merültek, mely
nek falait nem érte el a lámpa fénykévéje. Ezt 
követően a Poseidon búvárklub végzett kutatáso
kat. Munkájuk során két oldalágra bukkantak, 
melyek a Tavasbarlang irányába húzódnak. 1997- 
ben a Plózer István Víz Alatti Barlangkutató 
Csoport folytatta a barlang kutatását. Több, felde
rítő jellegű merülés után, egy hosszan tartó, rend
kívül csapadékos időszakot követően filmezés 
közben került átvizsgálásra a terem alját borító 
omladék. Ekkor vettük észre, hogy a kőtömbök 
közötti nyílások közelében a vízáram fo
lyamatosan keveri a nagyrészt kőzetmorzsalékból 
álló üledéket. A korábban felfedezett oldalágakat 
megvizsgálva azt észleltük, hogy a bennük felka
vart üledék, néhány órával később a Tavas
barlang vizét opálossá változtatja. Az összefüg
gésre tehát fény derült.

Későbbi vizsgálataink során megállapítottuk, 
hogy a Búvárok-terme a hévízihez hasonlóan egy 
nagy vízhozamú forrásterem. Átmérője 26 méter, 
mélysége a források közelében -19  m. Az itt
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előtörő víz hőmérséklete 17-18 °C. A víz két jára
ton áramlik tovább a Tavas-barlang irányába, a 
kettő közül azonban csak az egyik járat felkavart 
üledékének átáramlása észlelhető. A másik elfolyó
ág — mely egyben tágasabb is —  más irányba

vezet, bontása után a Tavas-barlang vize változat
lanul kristálytiszta maradt.

Szabó Zoltán

BARLANGJAINK 1997. ÉVI LÁTOGATOTTSÁGA

Barlang (nyitvatartás)

A látogatók

1997-ben Az előző év 
%-ában

Abaligeti-barlang (egész évben szünnap nélkül) 59 8201 95
Anna-barlang (márciustól-novemberig) 20 499 110
Baradla-barlang (egész évben) 178 215 104

ebből aggteleki túra 123 198 102
jósvafői túra 9 603 101
vörös-tói túra 32 731 93
hosszú túra 3 221 129
speciális túra 287 89
egyéb (rendezvények, díjmentes) 9 170 216

Budavári Labirintus/Budai Vár-barlang (II. 16-tól) 38 368
Diósgyőr-tapolcai barlang nem szolgáltatott adatot
Lóczy-barlang 3 9342 54
Mátyás-hegyi-barlang 1 203
Miskolctapolcai-tavasbarlang (egész évben) 154 821 135
Pál-völgyi-barlang (I. 1—XII. 30.) 28 8953 101
Sátorkö-pusztai barlang 6474 99
Solymári-ördöglyuk (V. l.-X . 12.) 1 232 106
Szemlő-hegyi-barlang (—XII. 31.) 11 5795 195
Szt. István-barlang (egész évben) 64 3226 124
T apolcai-ta vasbarlang 69 0007 107
Vár-barlang (IV. 15-XII. 31.) 18 045 —

Összesen: 651 783 123

1. 39% felnőtt, 61% diák
2. 54% felnőtt, 46% gyerek
3. 24% felnőtt, 76% diák, nyugdíjas
4. 18% barlangkutató, 28% diák

5. 27% felnőtt, 73% diák, nyugdíjas
6. 34% felnőtt, 66% diák
7. 49% felnőtt, 51% diák, nyugdíjas

Hazslinszky Tamás
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