
Rákóczy alatt való zűrzavaros világban 100 lovas katonáknak, minden hozzá jók meg kívántaid eszkö
zökkel, egygy egész hónapig szállást adott [Jaskyna v Dutej skale].
Vályi ugyan Z ó l y o m  v á r m e g y e  (III. kötet, von. p. 674.) ismertetésénél is megjegyzi, hogy „ ...egésséges 

fördői is vágynak, ... valamint nevezetesebb barlangjai is'\ de ezek hollétére a települések leírásában sem 
találtam utalást.

A fentieket összesítve, a tévesnek ítélt két tétel leszámításával Vályi lexikonja tehát 35 konkrét bar
langról szolgáltatott információt. Ezeknek több mint a fele, 19 első adatközlésként értékelhető; s hasonló 
tömegű új adattal előtte egyedül Bél Mátyás, utána pedig legközelebb a 19. század közepén Fényes Elek 
gyarapította a korabeli Magyarország barlangjairól közreadott ismereteket. Mindezek annak köszönhe
tők, hogy Vályi -  amint azt a bevezetőben bemutattam -  müvének „jobbítása’’ érdekében hatalmas adat
gyűjtő és -feldolgozó munkát, azaz tényleges kutatótevékenységet is végzett; megérdemli, hogy méltó 
helyére kerüljön a hazai barlangkutatás történetében is.

Takács né Bolner Katalin
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Kertészfy Sándor

OTT VAN AZ A BARLANG MOST IS

Folyóiratunk 2010-es számában olvasható egy kérdés: hol van az a barlang, amit a Mozgó világ folyó
irat egyik írása szerint 1944-ben partizántanyaként használtak. A cikkben a helymeghatározásra két konk
rétum van: Zöldmáli út és Halász villa, de említenek vizeshordókat is. Utóbbi alapján a gyanú a Ferenc- 
hegyi-barlangra terelődött.

Tények
1) A Ferenc-hegyi-barlang Omladék terme környékén jelenleg is találhatók korhadt fadarabkák. Fel

mászva az Aragonit-folyosó déli végénél a kőzetbe vésett lépcsőket találni, feljebb vaslétrákkal meg
támasztott kövek és a hordó látható. Pontosabban szólva: EGY hordó. Az omladékos részeken bók
lászva konzervdoboz, üvegek, bakancstalp és további deszkamaradékok találhatók.

2) A barlang ezen része Jaskó Sándor 1936-ban megjelent cikkében már pontos térképpel szerepel. Újabb 
felmérés során Szenthe István megtalálta a régi mérési pontokat is, amik szakszerű munkát bizonyítottak.

3) Az 1936-ban (?) megjelent „Angyalkás” turistatérképen a Ferenc-hegyen fenyőerdő jele látható. 
Viszont az „Aragonit-bg.” jele hibásan, a mai Pitypang utca sarkán van. Az 1951-ben készült légi fotón 
a terület kopár.
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4) Az I. számú főhasadék ENY-i részén levő beomlás felszíni anyagot (csigaházak) is tartalmaz, az épület 
pontosan fölötte áll. A Pillér-terem rakott kő falai bizonyítják, hogy ide (is?) be lehetett jönni.
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5) Leél-Ossy S. 1957-ben megjelent írásában az alábbi olvasható: több mesterséges bejáratát pedig

betömték.”

Partizántanya kétségekkel
(A Mozgó Világban megjelent sorok kritikája)
1) „... a Ferenc-hegyen, a Zöldmáli út felöli részen, egy eddig fel nem tárt barlangban építenek ki fegyve

res bázist.” — A (mai néven) Ferenc-hegyi-barlang akkor már jól ismert, sőt feltérképezett üregrend
szer volt. A Zöld-máli út felől csak a telkek, házak felől lehet(ett) megközelíteni, ami télen a hóban 
megmaradó nyomok miatt feltűnő lett volna.

2) „A barlang egyik be nem omlott járatát úgy lehetett megközelíteni, hogy kötélhágcsón körülbelül 
30 méternyire kellett leereszkedni a mélybe.” -  Ez erősen emlékeztet a Szemlő-hegyi-barlang Egyete
mi-szakaszának ma már nem használt felszíni lejáratára.

3) „Az innen a föld alá vezető úton mintegy 10 méter mélységben volt egy nagyobb alapterületű terem. 
A teremből több szobaszerü helyiségbe vezettek utak, s ezeket a helyiségeket az ellenállók lakhatóvá 
tették.” -  Ez nagyjából megegyezik a Ferenc-hegyi-barlang Omladék-termének környékén talált nyo
mokkal.
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4) „A barlang vízellátását a közeli Halász villából nyert vízvezetékkel oldották meg.” -  Érdekes lehetett, 

amint az erősen köves, sziklás, fákkal benőtt területen a partizánok méter mély árkot ástak a vízve
zetéknek. (Ugyanis másként télen befagyott volna.) Mindezt természetesen az éj leple alatt, kerülve 
minden feltűnést. Halász úr (vagy a házmester?) nyilván örült, hogy tőle viszik a vizet...

5) „A partizánok nem tudták, hogy az őrszem a németek kezébe került, és amikor az a jelszó bekiabálásá
val jelentkezett, beengedték. Magával hozta a németeket, akik a belső fegyveres őrt egy géppisztoly
sorozattal megölték.” -  A barlangban általában sötét van, tehát idegen nehezen tud benne közlekedni. 
Ha viszont világítanak, akkor a bent levő van lövöldözési előnyben. A többes szám is érdekes; a -  fel
tehetően -  szűk lejáraton csak egyesével lehet(ett) lemászni. A 30 méternyi kötélhágcsón ...

6) „A németek ezután -  gránátokkal -  megsemmisítették a vizeshordókat.” -  Egy aránylag szűk járat
rendszerben, amilyenek a budai barlangok, kézigránátokkal vizeshordókat robbantani meglehetősen 
egészségkárosító tevékenység. Ezt valószínűleg a támadók is tudták -  avagy tapasztalták.

7) „A partizánok elfogadták a harcot, és kemény küzdelemben kiverték a németeket.” — Barlangi kö
rülmények között nehéz elképzelni ezt a csatát. Bár korosztályom tagjai a szovjet háborús filmekben 
láttak hasonló ütközeteket.

8) „Időközben a németek támogatására érkezett nyilasok és csendőrök két napon át megállás nélkül foly
tatták az ostromot. A sikertelen támadások után megadásra szólították fel a partizánokat, s két órát 
adtak az elvonulásra.” -  Mindez 1944. decemberében. Nehéz elhinni, hogy ennyire ostobák, ámde 
lovagiasak voltak akkoriban a hatalom fegyveresei.

A „rejtély” (lehetséges) megoldása
A Ferenc-hegyi-barlang egyik felszín közeli, térképről pontosan azonosítható részére a környéken 

lakó(k) lejáratot bontott(ak) ki, amit óvóhelynek szándékoztak használni. Ennek érdekében létrákat, fa 
fekvőhelyeket helyeztek el bent, néhány lépcsőt is véstek. Talán használták is a bombázások idején. 
Miután a háborúnak vége lett, a veszélyes nyílást eltömedékelték, felhasználva az ott levő létrákat, 
hordót is.

A barlangi partizánok ötlete talán a Postojnai-barlangból származik, ahol a német üzemanyag-raktárt 
egy másik bejáraton beosonó ellenállók gyújtották fel.
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Mindazonáltal
Lehetséges, hogy a legenda (legalább részben) igaz, hiszen Tróját is Homérosz elbeszélése alapján 

találták meg. Lehetséges, hogy a Ferenc-hegy északi oldalán, az egykori Halász villa közelében egy 
máig ismeretlen üregrendszer rejtőzik, benne fegyverekkel, csontvázakkal és felrobbantott hordókkal. 
Fel tehát, iíjú barlangászok, keressétek!

Köszönettel tartozom Szenthe Istvánnak, aki több információval és ötlettel segítette írásom elkészítését.

FELHASZNÁLT IRODALOM

r

(Kirándulók térképe 1. sz.) Budai hegyek -  M. Kir. Állami Térképészeti Intézet (év nélkül)
Ferenc-hegyi-barláng 1:200 (térképatlasz) -  MKBT 2000
Jaskó S. (1936): A Ferenc hegyi barlang -  Földtani Értesítő/1 pp. 3-8.
Kaszap A. (2010): Hol az a barlang? -  Karszt és Barlang p. 85.
Leel-Ossy S. (1957): A Budai-hegység barlangjai -  Földrajzi Értesítő
M. Kiss S. (1983): A politizálástól az ellenállásig -  Mozgó Világ IX/11 pp. 113-128.

Külföldi hírek

MENTÉS A RIESENDING-AKNABARLANGBÓL

A Salzburgtól mintegy 16 kilométerre, a dél-németországi Berchtesgadeni Alpok tömbjében található 
Untersberg területén 1996-ban Hermann Sommer és Ulrich Meyer fedezte fel a Riesending-barlangot. 
1148 m-es mélységével és 19,2 km hosszúságával jelenleg ez Németország legmélyebb és leghosszabb 
barlangja. Feltáró kutatása 2002-ben vett lendületet, és azóta is folyamatos. Bejárata a hegység szívében 
nyílik, távol minden lakott területtől és még a legközelebbi turistaháztól is. A sok szűkület, a nagy aknák 
és vízesések miatt kifejezetten nehezen járható, „technikás” barlang. Johann Westhauser, aki tapasz
talt barlangász és barlangi mentő, már a kezdeti időszakban csatlakozott a kutatókhoz, és hamarosan 
a munka egyik vezéregyénisége lett.

2014. június 7-én ezen feltáró munka részeként indult Johann 
két társával, Thomas Matthalmmal és Ulrich Meyerrel a bar
langba, ahol balesetet szenvedett. A baleset június 8-án hajnali 
l:30-kor történt 1070 m mélységben. Ulrich vele maradt, míg 
Thomas elindult egyedül kifelé a barlangból, hogy segítséget 
hozzon. A civilben tűzoltó Ulrich feladata volt, hogy az eleinte 
életjeleket sem mutató barátját életben tartsa. A sérült felszín
re szállítása a 6. napon 17:38-kor kezdődött meg. Az eltelt idő 
a segítségért menő túratárs felszínre jutásához, a mentők riasz
tásához, majd helyszínre érkezéséhez, a barlangba történő le
szállásukhoz, és a sérült szállítható állapotba hozásához kellett.

A végül 12 napig tartó mentőakcióban 5 ország (Olaszország,
Ausztria, Svájc, Horvátország és Németország) barlangi mentői, 
összesen 724 fő vett részt. Ebből a létszámból 202 fő volt a bar
langban mentési munkálatokat végző létszám (89 olasz, 42 oszt- r„ . f l , ,Ulrich Meyer, Thomas Matthalm es
rák, 27 német, 24 svájci és 20 horvát). A barlangban mentéssel Johann Westhauser
eltöltött idő 9239 óra volt, ami összesen 385 napnak felel meg. (Fotó: Hegedűs Gyula)
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