
A MAGASSÁGOS BARADLA-BARLANGRENDSZER 
FELSŐ JÁRATAINAK KUTATÁSA

Barlangászként gyakorta találkozunk azzal a problémával, hogy valahova fel- vagy le kell mászni. 
Történjen az mesterséges, illetve ipari, vagy természetes környezetben, meg kell választanunk a megfe
lelő módszert. Maradva a természetes környezetnél, esetünkben a barlangoknál, gyakran olyan akadá
lyokba ütközünk, ahol a klasszikus módokat korlátozzák az emberi teljesítőképesség és a biztonságosság 
határai. A mesterséges mászástechnikák alkalmazhatósága is korlátozottá válik, ha azt a barlang befog
laló kőzetének állaga teszi lehetetlenné vagy barlangvédelmi szempontok kerekednek felül. Ilyenkor jön 
az áthidaló megoldás, ipari módszerekkel közelebb jutni a célhoz, a lehetőségekkel összhangban.

Az Aggteleki-karszt Kutatás Projekt (AKKP) 2015-ben vállalkozott arra, hogy a Baradla Csoporttal 
közösen új technikákkal próbálja meg felkutatni a Baradla-Domica-barlangrendszer feltételezett, illetve 
részben ismert felső szintjét. Erre természetesen korábban számos kísérlet történt, amik azonban nem 
minden esetben hozták meg a várt eredményt. Legemlékezetesebb vállalkozás az 1988-ban Adamkó Pé
ter által vezényelt tíznapos „Baradla Expedíció”, melynek fő célkitűzése a barlang kürtőinek kimászása 
volt. A folyamatos lenttartózkodás alatt a beszámolók szerint összesen ötszáz méter új járatot, illetve 
kürtöt tártak fel, sajnos azonban a fennmaradt dokumentáció nagyon hiányos. A ma elérhető térképi és 
felmérési dokumentumok Nyerges Attilának és Borka Pálnak köszönhetőek.

A barlangrendszer jelenleg is zajló újramérése és 1:100-as méretarányú térképdokumentációjának 
készítése során került ismét napirendre a magasan nyíló, technikai eszközök nélkül nem bejárható sza
kaszok kérdése. Ez idő tájt a Plózer István Víz alatti Barlangkutató Csoport által szervezett téli jósvafői 
kutatótáborok adtak alkalmat a kürtőmászásokra is. A több barlangkutató csoport (BEAC, Szabó József, 
Papp Ferenc) kutatóiból szerveződött kollektíva a főágban számos kürtőt kimászott, így aNehézút kür
tőit, vagy az Olymposzt. Ekkor zajlott a Styx- és a Csernai-ág térképezése is, így a kürtömászások idővel 
erre a területre szerveződtek át. Több kürtő kimászása mellett 2009-ben sikerült feltárni a Pokol Gyíkjai 
oldalágat, mely merőben más jelleget hordoz, mint a közvetlen környezete.

Ezt követően érett be a gondolat, hogy a Baradla kürtőinek kutatása rendszerbe foglalva történjen, 
melyet az időnkénti feltárások, a barlang térképezése és feltételezett felső szint létezésének igazolásának 
vagy cáfolatának igénye is indokolt. Ennek érdekében az első lépés az ún. „kürtőkataszter” a barlang 
teljes bejárásával járó elkészítése volt, amelynek során a térképen rögzítettem a kürtő helyét, készült róla 
egy azonosító fotó, és megmértem a kürtő peremének magasságát (támasztómagasságát), valamint kapott 
valamilyen azonosító nevet is.

Ezután került a fehér abrosz a tervezőasztalra. Már csak azt kellett kitalálni, hogy milyen módszerrel 
juthatunk fel a nem ritkán 20—30 méter magasságban nyíló, függőlegesen folytatódó járatokba. A ’88-as 
táborban általában egymáshoz toldott alumínium létrákkal sikerült elérni a kürtőket, 15 méter felett azon
ban ez a módszer nem biztonságos. Felmerült még a mászórúd használata is, valamint a mászóállványé, 
de nem tűnt egyik sem megfelelőnek. A legendáriumban kering még, hogy korábban volt olyan bátor 
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Keskeny becsatlakozó meander vezet a "Misi '92 ”-es 
kürtő tetejébe (fotó: Szlatki Gabriella)

kutató, aki nem riadt vissza a „kötélfeldobásos” 
módszertől sem, így jutva fel a mennyezetre...

Visszatérve hát az abroszhoz, már horribilis költ
ségigényű rendszer tervezésénél jártunk, amikor 
Krkos Márk és Lukács Laci felvetették, hogy mi 
lenne, ha olyan technikát alkalmaznánk, amelyet 
ők munkájuk során nap mint nap használnak: szín
padtechnikát.

Az elképzelés lényege a Layher térállványrend
szer és alumínium rácsos tartók kombinációjának 
alkalmazása barlangi körülmények között. A köny- 
nyen kezelhető állványrendszer két fő eleme a terepi 
adottságokhoz megfelelően kialakítható stabil talpa
zat és billenőszerkezet, valamint a szabad állásban 
nagy magasságba építhető torony. A megvalósítás 
nem jöhetett volna létre a kiskunhalasi Hungárián 
Stage Rental cég támogatása, az állványzat díjmen
tes rendelkezésünkre bocsátása nélkül.

2015-ben a Baradla Csoporttal közösen végre 
megkezdhettük az állványzat alkalmazását, a kürtő
mászásokat az Aggteleki-szakaszban, ahol a legna
gyobb magasságban nyílnak a felső szint bejáratai.

A kutatómunka némi logisztikai előkészítéssel 
kezdődik. Az eszközök mozgatásához, helyszínre szállításához kb. 15-20 embert kell hadrendbe állí
tani. Egy expedíció alkalmával több mint egy tonna felszerelést, ebből 600 kg acél és alumínium elemet 
kell a helyszínre szállítani, ami teherautóval történik. Ezen kívül tetemes mennyiségű kötéltechnikai esz
köz, fúrógépek, szerszámok, dokumentációs felszerelés kerül még az eszközlistára. A helyszínen megkez
dődik mindezek leszállítása egy barlangi bázishelyszínre, ahonnan a kijelölt kürtőkhöz szükséges anyagot 
kézben visszük el, ami az egyes elemek csekély (maximum 10-12 kg-os) súlyának köszönhetően nem 
nehéz, csupán emberi erőforrás-igényes feladat. Kezdődhet az építkezés. A kürtök alatt bemérésre kerül 
az ún. támasztópont. Ez az a felület, ahova az állvány teteje „érkezik”. Ezt követi az - a rendszer kombi
nálhatóságának köszönhetően bármilyen felületen felépíthető - állványzat letalpalása, célzása, esetenként 
rögzítése. Az alapzatra épül a billenthető rész, ami a teremben egy tagban felállítható legmagasabb „alu- 
truss” (alumínium rácsos tartó) oszlop. Ez lesz a torony. A majom akkor ugrik a vízbe, amikor a tornyot 
felállítjuk. A művelet akkor tökéletes, ha a torony teteje pont oda érkezik, ahova az állványzat alapján lévő 
lézeres szintező fénypontja mutat. Ha a terem adottságai miatt a megcélzott magasság billentéssel nem 
érhető el, akkor a tornyot függőlegesre állítjuk és arra felmászva további szükséges elemeket húzunk fel 
és építünk a tetejére. A mászás előtt a tornyot három irányba lekötéssel stabilizáljuk, ennek köszönhetően 
az csupán néhány centimétert leng ki mászás közben. A felmászás ezután alig egy percet vesz igénybe! 
Rövid terepszemle után a torony teteje is rögzítésre kerül a kürtő peremén, majd elkészül az első biz
tonságos Y-standolás a mászás folytatásához. Ha mód van rá, tovább épül a torony, ameddig csak lehet, 
függőlegesen vagy akár töréspontokkal. A legmagasabb ponton véglegesítésre kerül a bent hagyandó kötél 
kikötési pontja a további kutatáshoz és a dokumentáció elkészítéséhez. Ezek után az állványt lebontjuk 
és egy másik helyszínre szállítjuk. A módszer hatékonyságát bizonyítja, hogy a munka megkezdése óta 
minden kijelölt kürtőbe feljutottunk úgy, hogy se személyi sérülés, se képződménykárosítás nem történt. 
Tudomásunk szerint ez a módszer, amellyel a Baradla-barlang legnagyobb magasságban nyíló kürtőit sike
rült biztonságosan elérnünk, máshol még nem került alkalmazásra.
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A Színpad feletti kürtő támasztása jól szemlélteti a mód
szer erőhelyzetét (fotó: Szabó Zoltán)

A 2015-ös szilveszteri kutatótábor volt az első al
kalom, hogy az elképzeléseinket teszteljük. A rako
mányt olyan területre szállítottuk, ahol nincs nagyobb 
magasság, jól kontrollált körülmények között lehet 
az építkezést megvalósítani. Elsőként a Hangver- 
seny-termi-kürtő alatt kezdtük meg az építkezést és 
a mászást. Feljutva azt tapasztaltuk, hogy a járat a fö- 
tesík felett néhány méterrel vízszintesen a színpad 
irányába fordul, majd egy széles páhollyal a Táncte
remre látni. Fölfelé fokozatosan keskenyedő járatban 
folytatódik, a páholy után elkeskenyedő vízszintes 
járatba lehet továbbmenni. Az első felérkezésünk
kor még nem tudtuk egyértelműen eldönteni, hogy 
ottjártunk előtt már feljutott-e valaki. A járatok falait 
mindenhol vastagon korom borítja, fekete bevonatot 
képezve a falakon, a képződményeken és az aljza
ton. Ezek, mint az aggteleki szakaszon általában, 
vegyes eredetűek. Azonban az általában cseppkővel 
bekérgezett, nagyon sérülékeny aljzatot sok helyen 
apró agyagdarabok és cseppkőtörmelék borítja. A ta- 
posási nyomok ezért határozottan észrevehetöek, így 
biztosan megállapíthattuk, hogy történt-e korábban 
bejárás, vagy új a járatszakasz.

Nem tagadható, hogy a Hangverseny-terem környékén történt állványozások voltak a leghangulato
sabb munkák. A talaj betonjárda, villanyvilágítás mellett lehet építkezni, és a közelgő óévbúcsúztatás 
hangulatához még Simándy József is hozzájárul Katona József Bánk bánjával, vagy épp Demjén Rózsi 
Honfoglalásával.

2016-ban több alkalommal építettünk állványt az aggteleki szakaszokon, és fix kötelet építettünk be 
a legmagasabban nyíló kürtőkbe, így pl. Színpad feletti, Matáv-, Élettani- és a számunkra legkedve
sebb, Fekete-termi-kürtőbe. A vizsgált kürtők egy része záródik, néhány függőlegesen folytatódik. Akad 
azonban olyan is, amelyben vízszintes járatra utaló morfológiai jegyek fedezhetőek fel. A feltételezett 
felső szint, ha teljes kiterjedésében nem is, de a kutatás jelenlegi stádiumában részleteiben ismertté vált, 
létezése bizonyítást nyert.

A 2015—16-os kutatótáborokban számos kutatócsoport, így az Ariadne, BEAC, Bekey, CaveKids, 
FTSK, Papp Ferenc, SpeleoMyotis, Szabó József, SZKBE, TBE tagjai és sok egyéni kutató vett részt. 
A kürtőmászás és az ehhez szükséges logisztikai feladatok lebonyolítása a kiépített, turisták által látoga
tott szakaszokon az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársainak támogató és rugalmas hozzá
állásának köszönhetően valósulhatott meg, amiért igen hálásak vagyunk. A két téli időszakban közel 20 
kürtőbe jutottunk fel, és azokba a kürtőkbe, melyek nem záródtak rögtön, kb. 200 méter kötelet építettünk 
be (ideiglenesen) a további kutatások céljából. A feltárásokat a következő években további kürtők meg
közelítésével és a dokumentációs tevékenységgel folytatjuk.

Szabó Zoltán
Aggteleki-karszt Kutatás Projekt
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