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Kovács Richárd

A PILIS LEGNAGYOBB BARLANGJÁNAK FELTÁRÁSA
Vacska-Rejtekút-barlangrendszer

ÖSSZEFOGLALÁS

Az ARIADNE Karszt- és Barlangkutató Egyesület és a Szent Özséb Barlangkutató Csoport szoros 
együttműködésben 2009-ben a Vacska-Rejtekűt-barlangrendszerben több mint 3700 méter új járatot tárt 
fel, valamint a barlang vertikális kiterjedését is 100 méterrel megnövelte. Ezzel a Pilis hegység legna
gyobb barlangjának a hossza év végére meghaladta a 6 kilométert, vertikális kiterjedése pedig a 203 mé
tert (-136 m, +67 m). Így az ország harmadik legmélyebb és hatodik leghosszabb barlangjává lépett 
elő. A hossza mellett képződménygazdagsága is egyedülálló a Pilis hegységben, valamint itt találhatóak 
a Dunántúl legnagyobb barlangtermei és cseppkövei.

Egyre mélyebbre

Január 11. A szűk szálkőhasadékból áramlott felfelé a huzat, a ledobott kövek hosszan pattogtak az is
meretlenben, visszhangjuk messzire halt el. Egy barlangkutatónak ennél nagyobb bíztatás nem is kell, nem 
törődtünk a sárral, fáradtsággal, kitartóan bontottunk egyre mélyebbre. Tizenketten voltunk, de szükség is 
volt mindenkire, hiszen a járatvégen semmi törmelék nem fért el, mindent fel kellett adogatni egy távo
labbi tágasabb helyre. A hasadék végében sötétlö nyílás, mögötte tágas tér visszhangzott. Mindenki egyre 
izgatottabb lett, éreztük: már közel az átlyukadás pillanata. Délután 2-kor aztán végleg megadta magát 
a szűkület, amit bentről aztán még jobban kitágítottuk, hogy mindenki átférjen, majd kerestük a folytatást. 
A szépen oldott falú tágabb hasadék alján egy akna vezetett a mélybe. Innen már kötéllel lehetett csak 
továbbjutni. 15 méterrel lejjebb agyagos párkányon egy elágazáshoz értünk. Mivel az akna lefelé kitágult, 
arra mentünk tovább. 10 méterrel lejjebb a tágas járatot egy kőnyelv osztotta ketté, mint valami nagy 
szemüreg. El is neveztük Vacskaszem-nek. Innen újabb ferde akna vezetett 20 méterrel mélyebbre, ahol 
az agyagban csupán egy kis légrés ment tovább. 133 m mélyen voltunk a bejárattól, és több mint 150 m új 
részt találtunk. 162 méteres vertikális kiterjedésével ez lett az ország 6. legmélyebb barlangja.

A mélyponti siker után a barlang térképezésével foglalkoztunk, miközben -  a már megszokott mó
don -  azért voltak kisebb-nagyobb felfedezések is. Aztán a cudar téli időben kicsit pihentetve a Vacska- 
barlangot, folytattuk a kényelmesebben megközelíthető Ajándék-barlang kutatását. Néhány napos bontás
sal itt is 150 méter új részt fedeztünk fel, amivel a barlang hossza elérte az 500 métert.

Mérföldkő a kutatásban

Március 8. Az Ajándék-barlang pihentető bontása után megújult lelkesedéssel folytattuk a Vacska- 
barlang kutatását. A Végtelen-hasadék legtávolabbi pontján a feltételezett fö huzatirányt, valamint a dene-
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vérkijelöléseket követve, egy már tavaly megkezdett bontást folytattunk. Minket is meglepett, hogy alig 
néhány óra munka után lyuk nyílt a törmelékben, és hamarosan már egy kisebb hasadékban bontottuk 
tovább a nagyobb omladéktömbök alkotta eltömődést, amin rövid idő alatt sikerült is átjutni, majd onnan 
már szabad volt az út. Először egy 5 méteres hasadékba másztunk le, aminek a végéből egy ablakon át ha
talmas visszhangos terembe láttunk be. A meredek cseppköves falon szerencsére le tudtunk mászni, s csak 
ámultunk a méreteken. 15 méter széles, ugyanannyi magas, s mint utólag kiderült, 50 m hosszú csarnokba 
érkeztünk, aminek a Mérföldköháti-terem nevet adtuk. Egy szép cseppkőcsoport mellett megettük a be
jutás csokikat, majd nagy kőtömbökön keresztül felmásztunk a terem felső végébe, ahonnan egy folyosó 
vezetett tovább. Ennek oldalát több helyen nagy kőtömbökből álló omladék zárta le, amelyek közé be tud
tunk mászni, de alaposabban ezt a részt nem derítettük fel. A járat végén egy hasadékba lehetett felmászni, 
ami szabadon folytatódott tovább felfelé, de mivel itt kötél nélkül nem mindenki tudott volna feljutni, így 
a további felfedezéseket itt is a következő alkalomra hagytuk. Visszafelé a Mérföldköháti-terem elején 
a kőtömbök között lefelé tág, mélybe vezető hasadékot találtunk. Kitett mászással egy nagy terembeju
tottunk le, amit Parakőháti-terem-nek kereszteltünk el. Ennek alján egy tág hasadék kezdetétől fordultunk 
vissza. Késő volt már, s úgy gondoltuk, legközelebbre is hagyunk felfedezni valót...

M árcius 15. A Mérföldköháti-terem felfedezése után úgy hittük, azt már nem fogjuk egyhamar felül
múlni. Aztán mégis csak sikerült. Mivel egy hétköznapi térképezős akció során kiderült, hogy ahová 
az előző túrán felmásztunk, már az eddigi legmagasabb pontunk felett van, ezért a napot annak a felderí
tésével kezdtük. Néhány kisebb felmászással impozáns cseppköves hasadékba értünk, ami oldalra szépen 
folytatódott, de nem foglalkoztunk vele, hiszen felfelé széles ferde kürtő vezetett, egyre tágulva. Oldalában 
3^1 méteres cseppkőgyertyák álltak, majd 10 méterrel feljebb hatalmas, sötéten ásító terembejutottunk. 
A Fermköháti-terem-nzk elkeresztelt csarnok mintegy 60 m hosszú, 20 m széles és legalább annyi ma
gas. Lenyűgöző méretek a Pilisben. Próbáltuk felderíteni, merre lehetne továbbmenni, de ilyen méreteknél 
ez sem volt egyszerű. Felmásztunk egy hasadékban, ami a terem tetejénél is magasabbra vezetett. Úgy be
csültük, csaknem 200 méterre nőtt ezzel a rendszer vertikális kiteijedése. A terem egyik végében szépen 
oldott hasadék vezetett lefelé, 20 méter kitett mászás után egy terembe értünk. Gyönyörű cseppkövek 
borították a falakat, míg a nagy omladéktömbök között lefelé tág aknát találtunk. Innen kénytelenek vol
tunk visszafordulni. A felmászásnál elvétettük az utat és egy omladékos folyosóban visszasétáltunk a Mér
földköháti-terem tetejéhez, ahol le is tudtunk mászni, így sikerült itt egy kört megtenni. Közben kiderült, 
hogy a Fermkőháti-terem-bői a Mérföldköháti-terem legtetejébe is sikerült eljutni, ott azonban nem lehetett 
lemászni, valamint a terem aljában is találtunk egy aknát, aminek tetejéből szintén vissza kellett fordulni. 
Megnéztük még a nap elején elhagyott Cseppkőves-hasadékot, amit nevéhez méltóan gazdagon díszítenek 
cseppkövek és mind felfelé, mind lefelé tovább folytatódott. Lefelé itt is akna állta utunkat. A nap végén 
még nagyjából bejártunk egy 100 méteres oldalágat, valamint néhányan megnéztük a Parakőháti-terem 
alsó részét is, ahol múltkor egy tág hasadékból fordultunk vissza. Nem sokkal lejjebb a teremmé szélesedő 
járat véget ért, viszont feljebb itt is egy aknára bukkantunk, amit kötél híján szintén ott kellett hagynunk. 
Legalább 400 méter járatot jártunk be és 4 akna tetejétől fordultunk vissza, valamint rengeteg felderítetlen 
oldalágat nem néztünk meg, mert szinte csak az állva járható részekbe mentünk be.

Március 22. A Fermkőháti-terem-bö\ két csapatban kezdtük meg a köteles részek felderítését. Kimász- 
tuk a terem végéből induló nagy hasadék felső szintjét, de ott komolyabb járatot nem sikerült találni. 
Lefelé viszont a kőtömbök alól induló akna 20 méterrel mélyebben impozáns terembe vezetett. El is 
neveztük Mélykőháti-terem-nek. Ennek egyik végéből egy omladéklabirintus indult, amiben össze-vissza 
kavarogva végül feljutottunk a Fennköháti-terem alatt húzódó Középszint-nek elnevezett folyosóba. 
Ide a Mérföldkőháti-terem-bö\ kötél nélkül is el lehet jutni, így találtunk egy könnyebb rövidítő útvo
nalat. A Labirintus-ra jellemző, hogy visszafelé, ahányan voltunk, annyiféle útvonalon értünk vissza 
a Mélykőháti-terem-be. A terem túloldali végén még leereszkedtünk egy rendkívül agyagos-vizes aknan 
egy terembe, ahonnan azonban nem vezetett tovább járat. Mivel nagyjából véget ért ez a rész, indultunk
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visszafelé. Letisztáztuk még a Cseppköves-hasadék aljában nyíló aknát, ahol szintén egy nagyobb körjá
ratot találtunk. A nap végén pedig a Parakőháti-terem-ben lévő aknába is leereszkedtünk, ami alatt csak 
egy szépen oldott terem volt. Ezzel a csábító ismeretlen aknák elfogytak, de még a következő alkalmakra 
is maradt bejárni való. A rendszer hossza meghaladta a 3,5 kilométert. 3 nap alatt több mint 1 kilométer 
járatot fedeztünk fel, ami nem csak a Pilisben, de még országos viszonylatban vagy külföldön is egész 
szép eredmény.

A Mérföldkőháti-terem-be való belyukadás után több mint egy hónapig nem telt el úgy túra, hogy ne 
lett volna kisebb-nagyobb felfedezés. Újabb nagyobb áttörést egyelőre nem sikerült elérni, de a folyama
tos feltárásokkal és bejárásokkal így is szépen növekedett a rendszer hossza. Ráadásul a bontásoknál jóval 
több időt fordítottunk a térképezésre, szükülettágításokra és a fö útvonal kényelmesebbé, biztonságosabbá 
tételére.

KMélykőháti-terem felfedezésekor találtunk egy huzatoló szálköhasadékot, amely -  mint a poligonozás 
után kiderült -  15 méterre megközelítette a Legény-barlangjáratait, s ráadásul abba az irányba tartott. 
Akkor úgy gondoltuk, napokon belül megvalósul a két barlangrendszer közötti összeköttetés, így nagy 
lelkesedéssel álltunk neki a bontásnak. Eleinte gyorsan haladtunk, és néhány nap alatt már 10 méterre 
csökkent a távolság. Ott azonban a hasadék ketté ágazott. A fenti részen járhatatlan szálkő lyukból jött 
a huzat, míg lefelé teljesen megszűnt a légrés és az agyagos kitöltés is bekeményedett. A kővetkező akciót 
már úgy szerveztük, hogy a túloldalon a Legény-barlangban is legyen egy bontócsapat. A bontás kezdetén 
ott is bíztató volt a helyzet és néhány óra alatt sikerült is 4 métert előre haladni, de sajnos nem teljesen 
a Vacska-barlang irányába, és huzat sem volt. Rádiózni is csak egy ponton sikerült. A vízszintes távolsá
got sikerült csökkenteni, ugyanakkor még mindig 8 méterrel mélyebben voltunk a Legény-barlangban. 
Mivel a további bontás túl nagy munka lett volna; úgy határoztunk, egyelőre feladjuk az összekötést és 
inkább a további feltárásokkal foglalkozunk.

Folytatódtak tehát a könnyű bontások és a látványos felfedezések. Augusztus közepére a barlangrend
szer hossza már meghaladta az 5 kilométert. A térképezéssel egyre inkább elmaradtunk, de még a járatok 
alapos bejárása is sokáig húzódott. így még augusztusban is találtunk 200 méteres, szabadon bejárható 
oldalágat. Legnagyobb eredménynek ennek ellenére azt tekintettük, hogy rábukkantuk a Mérföldköháti- 
terem-bQ való átlyukadás óta hiába keresett fő huzatra. Sajnos itt szűk szálkőhasadék állta utunkat, amin 
az év végéig sem sikerült átjutni.

Augusztus 16-án videó-dokumentációs céllal is
mét a barlang legmélyebb pontjára ereszkedtünk le.
A nyár folyamán a végponti agyagdugulást átásva 
itt szifont találtunk. A szűk kis járat alját kitöltő víz 
komoly akadályt jelentett. Nyakig a vízbe merülve 
úgy tűnt, az alja agyagdugulásban végződik. A vi
deózás végén azonban a víz alá merülés meglepő 
eredményt hozott. A szifon alig két méter hosszúnak 
bizonyult, igaz a víz alatt egy szűkületet is tartalma
zott. A sikeres átjutás után sajnos csak 5-6 métert 
lehetett továbbmenni. Ott egy becseppkövesedett 
szűkület állta el az utat, mely mögött nagyobb tér 
sötétlett. Ennek leküzdése a rendkívül nehéz meg
közelíthetőség miatt egyelőre még várat magára.

Ev végéig komolyabb áttörést már nem sikerült elérni, de a kisebb feltárásokkal a rendszer hossza így 
is meghaladta a 6050 métert, míg vertikális kiterjedése a 203 métert (-136 m, +67 m). Ezzel a Pilis hegy
ségben található jelenleg az ország harmadik legmélyebb és hatodik leghosszabb barlangja.

Szifon 136 méterrel a bejárat alatt 
(Kovács Richárdfelvétele)
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Pataki Róbert

MOST MÁR NEM REMÉNYTELEN!

A Kossuth-barlang kutatásának történetéről már többször megemlékeztek, és a Reménytelen-szifon is 
olyan kihívások elé állította a kutatókat, ami megfelelő mennyiségű irományt szült. Mégis, néhány cím
szóban megemlékezve: 1956-ban feltárták a barlangot, majd közvetlen ez után megpróbáltak a szifonon 
is továbbjutni. Az akkori technikákat alkalmazva a szifon természetes bejárata fölötti robbantások sem 
hoztak eredményt. 1968-ban sikerült az Amphora búvárainak eljutni -22 méterre, mindössze 50 méter 
messzire hatolva a szifonba. Az akkori végponti szűkület és a bejáratba hullott robbantási törmelék azon
ban megakadályozták a továbbjutást. A szifon kutatásának újabb lendületet adott az 1988-as MKBT-s ku
tatótábor, a búvárok azonban a szifon természetes bejáratának megtisztítása ellenére sem jutottak tovább. 
1997-ben a Plózer Csoport a szűkületen áthatolva továbbjutott, elérték a -32 méteres mélységet, és 97 mé
terre növelték meg a szifon hosszát. A kutatás megszakadása után 2005-ben tértek vissza az Amphora 
Búvár Klub barlangkutató búvárai Irsai Sándor vezetésével.

Természetesen nem ez volt az első barlangi merülés. Előtte a Tapolcai-tavasbarlangban fejlesztet
tük magunkat, majd a 2005-ös első merülések után a Rákóczi 1. sz. barlang felé fordult a figyelmünk. 
2008-ban már az előző években összeérett csapat kezdte meg a lelkes munkát a Reménytelen-szifonban.

A korábbi kutatásokból és a kezdeti merülésekből tudni lehetett, hogy még mindig a maradék robban
tási törmelék akadályozza a biztonságos munkát, ezért eleinte ennek a törmeléknek a kitakarítása vette el 
szinte minden energiánkat. Ezeknek a merüléseknek a haszna az lett, hogy a korábban használt felszere
lést volt időnk és lehetőségünk továbbfejleszteni.

Természetesen a háton viselt palackok szóba sem jöhettek, hiszen a helyenként csak 40 cm magas 
járatba egyszerűen nem férne be a búvár. Az addig megismert oldalkészülék felfüggesztési rendszerét 
megváltoztattuk úgy, hogy a palackok a búvár síkjából egyáltalán ne lógjanak ki, ami teljes látásvesztés
nél hatékonyan csökkentette az elakadásveszélyt. Eleinte párosával merültünk, mindenki két-két darab 
6 literes, 300 báros levegővel töltött palackkal.

Mindezt nedves ruhában, kiegyenlítő térfogat nélkül, túlsúlyozva magunkat. Ez az összeállítás meg
felelt az akkori feladatoknak, amikor a járatot kellett tisztogatni, vagy a bent lévő köteleket kitakarítani, 
a lekötési pontokat elhelyezni. Ahogyan haladtunk előre a már korábban feltárt szakaszban, lassan áttér-

Meriilés előtt Apáink terme
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tünk a tervezett szóló merülésekre, persze a szifon bejáratánál mindig beöltözött mentöbúvárral. A leg
fontosabb feladat ekkoriban a fix vezetőkötél minél kedvezőbb elhelyezése volt, amit a járat aljában 
aZ üledékbe szúrt alumínium karókkal rögzítettünk. A munka folyamata úgy nézett ki, hogy lement az első 
búvár, elhelyezett egy karót, kikötötte a kötelet, majd továbbhaladt, és egy ideiglenes karót szúrt le a vár
ható irányban. A következő búvár, aki addig egyben a biztosítója volt az előző merülönek, az addigra 
letisztult látásban el tudta dönteni, hogy az ideiglenes karó valóban jó  helyen van-e, azt kicserélte egy 
biztos kikötési pontra, és előrébb vitte az ideiglenest. Ezekkel a lépésekkel lassan eljutottunk a 1997-es 
végpontra, és a szifonba egy ötméterenként felszámozott fix vezetőkötél került be, a lehető legjobb helyre. 
Erre az időre elértük a -32 méteres mélységet, ami miatt palackokat váltottunk, és 11,5 literes, 232 báros 
alumínium tartályokkal kezdtünk merülni. A végponti szűkület a híreknek megfelelően erősen emelkedő 
agyaglejtőben folytatódott, ahol tartani lehetett attól, hogy a másik oldalra merészkedő búvárt az esetleg 
megcsúszó agyaglejtő megakadályozza a visszajutásban. A szűkületet -  amennyire lehetett -  kitakarítot
tuk, a fotéből egy barátságtalanul lenyúló tarajt letörtünk, majd lassan elkezdtünk emelkedni a teljesen 
feltáratlan járatban. A 2009. június 5-11. közti tábor alatt eljutottunk a -32 méteres mélységből -9 méterre, 
de akkor sajnos az idő letelte miatt abba kellett hagynunk a munkát. Kiderült az is, hogy a lecsúszkáló 
agyagmenny^ég csak megnehezíti a visszajutást, de ha az ember akar, akkor vissza tud jönni. A hosszab
bodó merülési idők és a kiegyensúlyozó térfogat hiánya miatt áttértünk a száraz ruhák használatára.

A szakmai napok előtt egy videóval történt merülés közben a búvárok már látták a szifon másik olda
lán a szabad felszínen szétterülő buborékokat. Ennek megfelelően a novemberi merülés a biztos felszínre 
emelkedést jelentette, és péntek 13-án az első búvár nemcsak a vízfelszínt törte át, hanem a Reménytelen
szifon 40 éve tartó ellenállását is. Az azóta Apáink terme nevet kapott, levegővel töltött üreg a mérések 
szerint 38 méter hosszú és helyenként 11 méter széles. A várt száraz járatot azonban nem találtuk meg. 
A továbbjutást a terem túlfeléről, egy szűk hasadékban fedeztük fel, víz alatt, így a további kutatások is 
búvármódszerekkel folynak. Reményeink szerint, ha megint ilyen lassan is, de legalább ilyen sikerrel.

A merüléseket az Amphora Búvár Klub koordinálja, de más klubok tagjai is részt vesznek benne, 
az alábbiak szerint:
-  Amphora Búvár Klub: Irsai Sándor kutatásvezető, Balázs Gergely, Balázs Péter, Mede Márton, 

Meixner Zsolt, Pataki Róbert,
-  Esztramos KTE: Dani László,
-  Mátrai Erőmű Búvár Klub: Novák Róbert, Szarvas Gábor,
-  Plózer István Víz Alatti Barlangkutató Szakosztály: Mogyorósi Gábor, Sári Attila,
-  Guanó Barlangjáró Csoport: Keresztes Lajos.
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IDEGENFORGALMI ES TURISTA BARLANGJAINK 
2008. ÉVI LÁTOGATOTTSÁGA

* T u r is ta  k ié p íté sű  (o v e rá llo s )  b a r l a n g tú r a A lá to g a tó k  sz á m a

A gg te lek i-karsz t B arad la-barlang 1 3 2 3 1 2

ebből A ggteleki túra 88 743

Vörös-tói túra 34 177

Hosszútúra 2 508

Retek-ági túra 423

R aisz Keresztéi}’ emléktúra no
Egyéb (hang\'erseny, esküvői 6 351

B éke-barlang* 116

K ossu th -barlang* 44

M eteor-barlang* 49

R ákóczi-barlang 3 074

Vass Im re-barlang 542

Ö sszesen 136 137

Bakony,
B ala ton-fe lv idék

L óczy -barlang 1 6 9 1 4

T apo lcai-tavasbarlang 110 583

C sodabogyós-barlang* 2 9 1 1

S zen tgáli-kö lik* 305

Ö sszesen 130 713

B udai-hegység , P ilis P ál-vö lgy i-barlang 34  144

S zem lö -hegy i-barlang 24  109

M átyás-hegy i-barlang* 2 584

F erenc-hegy i-barlang* 1 352

S olym ári-ö rdög lyuk* 527

S áto rköpuszta i-barlang* 510

Ö sszesen 121 479

B ükk  hegység A nna-barlang 14 251

S zt. Is tván-barlang 3 9  580

K ö-lyuk* 235

L étrási-v izesbarlang* 50

E sztázkö i-barlang* 9

L illa-barlang* 15

S zeleta-barlang* 0

B o lhási-v iznye löbarlang* 4

Istá llós-kö i-barlang* 28

V énusz ,-barlang* 8

Ö sszesen 54  180

M ecsek hegység A baligeti-barlang 67  224

T ettye i-m észtu fabarlang 17 366

M észégető -fo rrások  barlang ja* 22

T rió -barlang* 225

S zúadó-barlang* 0

Ö sszesen 84  837

M in d ö ssz esen 527  266


