
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
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(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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A felszíni mentő bázis Johann előkészítése szállításra
f

(Foto: Adám Zsolt)

A németországi barlangi mentések történetében ez volt a legnagyobb -  időben leghosszabb, legtöbb embert 
és technikát megmozgató, legköltségesebb, folyamatosan életveszélyes állapotban lévő sérültet megmen
tő -  akció. A mentés logisztikai támogatásába a rendőrség és a katonaság helikopterei is bekapcsolódtak.

Az akció kritikus pontjai voltak a barlangon kívüli és belüli kommunikácó, ezen belül is a mentésszak
mai „egy nyelven beszélés”, valamint az eltérő orvosi protokollok. A sérültet veszélyeztető legnagyobb 
probléma a kihűlés megelőzése volt. Korábbi nagy mentések (a Canin szlovéniai oldalán található Veliko 
Sbregoból 1990-ben több mint 1000 m-es mélységből; az olaszországi Piaggi Bella barlangból 2007-ben 
horvát barlangászokat 500 m-t meghaladó mélységből 170 olasz barlangi mentő hozott a felszínre 96 óra 
alatt) tapasztalatait is figyelembe véve felmerült a kérdés, mennyiben lehetséges egy nemzetközileg is 
érvényes útmutató kidolgozása a barlangi mentésekhez.

Hegedűs Gyula
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A mentés időbeli lefolyása
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