Kutatóink
külföldön
ÚJ ROVATOT INDÍTUNK
Az elmúlt években örvendetesen megszaporodtak a magyar barlangkutatók külföldi utazásai, expedíciói.
Eddig is gondot okozott, hogy a külföldön járt kutatóink beszámolóit a közel negyedszázada kialakított
állandó rovatok melyikébe soroljuk be, hiszen szorosan véve nem tartoztak sem a „Külföldi hírek” , sem
a „Hazai események” témakörébe. A gordiuszi csomót úgy oldottuk meg, hogy „Kutatóink külföldön”
címmel új, állandó rovatot nyitottunk. A rovat közleményeinek összeállítója, szerkesztője: Székely Kinga.
A főszerkesztő

A SURA MARÉ ÚJ SZAKASZA
1983 őszén a Honvéd Aurora, majd egy évvel később
1984-ben a Vertikum• SE barlangkutatói a Román
Barlangtani Intézettel és a Focul Viu barlangkutató
csoporttal közösen expedíciót szerveztek a Sebes
hegységben lévő Sura Mare-barlangba.
Az első expedíció célja az 1969-es román—angol
expedíció által feltárt, 500 m hosszúra becsült szá
raz felső járat megtalálása (az expedíció dokumen
tumai elvesztek) és a bejárattól 3143 m-re lévő szifon
átúszása vagy kerülőjárat keresése, az új barlangrészek térképezése és fotódokumentálása volt.
A barlang nehézségére jellemző, hogy 1929 óta
mindössze 5 alkalommal vállalkoztak a kutatásra,
ebből csak 2 volt expedíció jellegű vállalkozás. A ku
tatók 1929-ben 700 m-ig, 1954-ben 900 m-ig, 1963ban 1800—2000 m-ig, 1967-ben 3000 m-ig (román—
jugoszláv expedíció) és 1969-ben 3143 m-ig (ro
mán—angol expedíció) jutottak el.
A barlang bejárati része átlagosan 8—10 m széles
és 35—45 m magas, ezt a magasságát még a bejá
rattól 2000 m-re is megtartja.
Eleinte hosszú tavak, majd zúgok és kisebb víz
esések tarkítják, miközben a járat fokozatosan emel
kedik. Bejárása csak neoprén ruhában lehetséges.
Az első expedíciónk 2400 m-re a bejárattól, föld
alatti tábort létesített az angolok által „Mendip
room”-nak elnevezett hatalmas teremben és három
napot töltött a barlangban.
Ez alatt — két háromfős csoportra bontva — elő
ször 2300 m-re a bejárattól sikerült fölmásznunk
egy oldalról lezúduló vízesés mentén kb. 50 m-t,
ahol rátaláltunk egy felső járatra, és még további
300 m új részt tártunk fel. Majd a főjáratot elzáró
3143 m-nél lévő szifon előtt 10 m-rel, egy enyhén
áthajló, 6—8 m magas falat megmászva, tipikus ke
rülőjáratra bukkantunk, és így újabb 800 m-rel nőtt
a barlang hossza.

A feltárás során egy szinte páratlan és méreteiben
megdöbbentő nagyságú mésztufalefolyásra buk
kantunk. Ez az említett Mendip room méreteit
jócskán meghaladó terem oldalából nyíló, 20 m szé
les és kb. 100 m hosszú folyosóban található, amit
a mésztufa teljes egészében kitöltött.
Utunkat végül is egy 14 m magas vízesés zárta el,
amely egy kisebb tóba ömlött.
Második expedíciónkat megelőzően román ba
rátainknak sikerült túljutni a barlang végét jelentő
vízesésen és 200 m-es új járatot feltárni. Itt azonban
a járat összeszűkült és egy folyosó végén a mennye
zetről elemi erővel ömlött a víz. A második expedíció
céljaként a vízesés „megmászását” tűztük ki.
A föld alatti tábort most már a bejárattól kb.
3600 m-re állítottuk fel a hatalmas mésztufagát kö
zelében. Az előző végpontot jelentő vízesést sike
rült egy kerülőjárattal kiiktatni, ami a végpont meg
közelítéséhez nagy könnyebbséget jelentett. A má
szás első részében borotvaélesre csiszolt kőlapokkal
tarkított, kb. 15 m magas függőleges falat kellett le
győznünk, majd egy 8 m-es ferde traverz követke
zett, ami egy kis vízszintes letöréshez vezetett. In
nen rendkívül nehéz, kb. 40 m mászás után egy
gömbszerű fülkébe értünk, ahonnan egy hasadék
körvonalait véltük felfedezni.
A lezúduló víz szétporló párája miatt a látótá
volság 1—2 m-re csökkent, ami nagymértékben gá
tolta a tájékozódást. A víz hőfokának emelkedése
viszont — ami a felszín közelségét jelezte — újabb
energiákat mozgósított bennünk a mászás folyta
tására.
A vízesés keresztezésével egy oldaljáratba jutot
tunk, ahol több kürtőt és aknát találtunk. Az egyik
ilyen kürtő megmászása után szűk folyosó követke
zett, és néhány kődarab elmozdításával ismét a víz
eséshez jutottunk, de kb. 15—20 m-rel följebb. Itt
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köteleink elfogytak és kénytelenek voltunk vissza
fordulni.
Számításaink szerint kb. 80—90 m-t másztunk
fölfelé, és még vagy 30—40 m lehet hátra. A mászást
rendkívül megnehezítette a fal törékeny jellege és a
hihetetlenül nagy zaj.

Számtalan lehetőség kínálkozik újabb és újabb
járatok feltárására a barlang teljes hosszában is és
ezért bízvást állíthatjuk, hogy a Sura Maré még
hosszú ideig a „korlátlan lehetőségek barlangja”
marad a barlangkutatás szerelmesei számára.
Mogyorósi Gábor

A WIELKA SNIEZNA BEJÁRÁSA
Lengyelország legmélyebb barlangja a Wielka
Sniezna-barlanga Nyugati-Tátra Czerwone Wierchy
masszívumában, a Malej Lanki-völgy felett 1703 m
(Sniezna bejárata), illetve 1876 m (Nad Kotlinami
bejárata) tszf. magasságban nyílik.
A Sniezna-barlangot 370 méter mélységig a Zako
panéi kutatók 1959-ben fedezték fel. 1960-ban a
varsói és Zakopanéi barlangosok 565, majd 1961-ben
egy nemzetközi expedíció tagjai — szifonúszással —
568 méter mélységet értek el.
A Nad Kotlinami-barlangot 1966-ban fedezték
fel és 1968-ban sikeresen összekötötték a Snieznabarlanggal. A két barlangot együtt Wielka Snieznabarlangnak nevezték el és összmélysége 741 méter
lett. 1984-ben a varsói búvárok szifonúszással a
barlang mélységét még 27 méterrel megnövelték,
így a jelenleg ismert teljes mélysége 768 méter.
A barlang mindkét bejárata zárva van, látogatása
engedélyhez kötött. A barlang bejárására engedélyt
— annak veszélyessége és a feltáró- és mentőexpe
díciók okozta szennyeződés miatt — a Tátrai Nem
zeti Park igazgatója csak igen kivételes esetben, kor
látozott létszámra (évi 30—50 fő) ad.
A barlang búvárfelszerelés nélkül elérhető vég
pontját a Sniezna bejáraton keresztül már több ma

gyar barlangkutatónak sikerült elérnie, de a barlang
bejárása a Nad Kotlinami bejáraton keresztül,
többszöri próbálkozás ellenére — engedély hiá
nyában és a nemzeti park őreinek ébersége miatt —
1984-ig csak vágy maradt a magyar kutatók szá
mára.
1984 augusztusában a Nemzeti Park engedélye
alapján kilenc magyar kutató indult el a régi terv
megvalósítására. A magyar csoport — lengyel kí
séret nélkül — a Wielka Sniezna-barlang bejárását
a Nad Kotlinami bejáraton keresztül 1984. augusz
tus 28-án 9 óra 30 perckor két csoportban kezdte
meg úgy, hogy a felszerelés egy részét már a barlang
bejáratánál az előző napon elhelyezte.
Az első csoport feladata a barlang „kiépítése” ,
a második csoporté a bivak és egyéb felszerelés szál
lítása volt. A két csoport először a Nad Kotlinamiés Sniezna-barlang csatlakozásánál találkozott. Az
egyesült csapat elérve a Száraz-bivakot, ott beren
dezkedett, étkezett. Az első csoport 19 óra 30 perc
kor indult tovább és éjfél előtt elérte az I. szifont,
a barlang búvárfelszerelés nélkül járható végpont
ját.
A csoport a kiszerelést is két csoportban oldotta
meg. A kiszerelő csoport a bivakot reggel 6 óra
30 percre érte el, ahol tíz órai pihenés következett.
A felszerelést szállító négy fő este 8 órakor indult
tovább és reggel 4 órakor ért a felszínre. A második
szakasz kiszerelését végző csoport munkáját igen
megnehezítette az utolsó aknákban, hogy három főre
4 bivakzsák jutott. A csoport utolsó tagja reggel
9 óra 30 perckor hagyta el a barlangot.
Az expedícióban részt vevő kilenc barlangkutató
közül heten (Béres Sándor, Börcsök Péter, Buda
vári József, Dékány Péter, László Gergely, Sántha
Sándor, Sebesztha László) érték el a barlang vég
pontját, egy barlangos (László Bence) 150 m mély
ségig a felszerelés szállításában segédkezett, egy sze
mély (Szabó Zsuzsa) a felszíni ügyeletet látta el.
A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy
— a barlang legkönnyebben a Czerwone Wierchy
É-i oldala felől, a sárga jelzésen közelíthető meg,
— a barlang Nad Kotlinami bejáratának megta
lálása ködös, esős időben szinte lehetetlen,
— a barlangi vizes aknasorok, vizes szakaszok,
meanderek járhatóságát a felszíni időjárás igen erő-

A Wielka Sniezna vázlatos függőleges metszete.
A számok az aknák mélységét, a bekarikázott szá
mok a szükséges kötélhosszat jelölik méterben

S zilen

sen befolyásolja, így a barlang bejárására megfelelő
időszakot kell választani,
— az augusztus vége, szeptember eleje a barlang
bejárásához igen ideális, viszonylag száraz időnek
bizonyult,
— a barlangban található nittek jó helyen van
nak, könnyen megtalálhatók, a bejáráshoz nitt nem
szükséges,
— az első aknában igen erős a kőhullás, ott egy
szerre csak egy ember közlekedhet,
— 195 méter mélység után következő aknákban
a mászást permetező víz nehezíti,
— a Száraz-bivak 7—8 fő számára elfogadható
pihenőhelyül szolgál, ott függőágyak is elhelyezhe
tők,
— a barlang első szakaszának labirintusában ér
demes fényvisszaverő nyilakat elhelyezni, ami a viszszatérést megkönnyíti,
— a leszállás során olyan helyeken, ahol a felfelé
mászás nehéz zsákokkal bizonytalan lehet, gondos
kodni kell biztosításról.
Ezúton is szeretnénk köszönetét mondani Lukács
Lászlónénak azért, hogy férje — aki évek óta a bar
lang teljes mélységű bejárására törekedett — minden
jegyzetét az expedíció rendelkezésére bocsátotta, va
lamint az MKBT-nek, amely a csoport több évi
sikertelen próbálkozása után az expedíció engedé
lyét beszerezte.
Sebesztha László

Balra fent a Mamet-szakadék, jobbra a Bunovcu
barlang függőleges metszete

„Jugoszlávia ’8 4 "
Brezno pri Gamsovi Glavici— Mámét—Ponor na Bunovcu

Magyar barlangászoknak 1984 nyarán sikerült először eljutniok Jugoszlávia legmélyebb barlangjába,
a BrezHo pri Gamsovi Glavici-ba. A nyolc főnyi csapat 1984. június 23-án indult Budapestről. A túra részt
vevői: Gyovai László, a túra szervezője; Béres Sándor, Budavári József, Szűcs László, a Hatos Csoport
tagjai, valamint Dékány Péter és Börcsök Péter az Aquamount barlangjáró csoporttól, illetve Sebesztha
László és László Gergely a KTE Myotis barlangkutató csoport tagjai.
A túra helyszínére június 25-én érkeztünk esős, borús időben, ami már a leszállást is veszélyeztette.
A Gamsovi-barlang a Keleti-Júliai-Alpok központjában van, a Bohinji-tó felett, triász mészkőben. Bejárata
1600 m magasan nyílik. A ljubljanai barlangászok először 1970-ben szálltak le a barlangba. Egy évvel ké
sőbb —327 m-ig eljutottak, ott azonban egy szűk rész (Mucilnica) elzárta a továbbjutást. 1972-ben az egyik
mellékágban elérték a —444 m-es mélységet. Az előbb említett szűkületen csak 1977-ben sikerült túljutni,
és az ezt követő évek folyamatos feltárásainak eredményeként 1979. január 8. és 16. között sikerült elérniök
a barlang végpontját —768 m-es mélységben.
Az első feladat az volt, hogy kiépítsük a barlang első kritikus pontjáig tartó 300 m-es szakaszt, és azután
a helyszínen felmérjük, hogy a csapadék- és vízviszonyok alapján van-e reális lehetősége a túra folytatásának
és a végpont elérésének. A 300 m-es szintnél a csapat kettévált. Az egyik csoport a maradék köteleket fel
használva megtekintette az úgynevezett „Régi részt” . Erről a szintről visszatértünk a felszínre, ahol egy
napot várakoztunk, hogy a kritikus keresztmetszetről a nagy víz levonuljon.
Június 27-én reggel 9 órakor indultunk el bivak-felszereléssel és a további kötelekkel. Este 9 órakor ér
tünk le a barlang aljára (—768 m), majd onnan vissza a —580 m-es szintre, ahol bivakban töltöttünk egy
éjszakát. Másnap (28-án) este 11 órára értünk vissza a felszínre.
A barlang függőleges jellegű, aktív aknák sorozatából áll, melyeket nehezen járható, helyenként igen szűk
meanderek kötnek össze. 500 m-es mélység után a barlang jellege megváltozik, és lejtős, nagyméretű folyo
sókban folytatódik a végpontig. Átlagos szélességük 25—30 m, magasságuk pedig helyenként az 50 m-t is
eléri. Az utolsó 400 m hosszú, monumentális méretű folyosó, az úgynevezett Yusar, egyenesen beletorkollik
a „Góbi-sivatagba” , amely elnevezés nem véletlen, mert a barlang végpontja egy futballpálya nagyságú,
homokos, vízszintes térség.

Barlangtúránkat a Velebit-hegység déli részén folytattuk. Obrováctól északkeleti irányban 6 km-re, a
Razovac-csúcs közelében nyílik a Mamet-szakadék. Bejárata 50 X 60 m-es nyílás, amelyen keresztül köz
vetlenül a —206 m mélységű fenékre ereszkedtünk. A felszínen levő 31 °C meleg ellenére a barlang alján
5 °C körüli hőmérséklet volt, és helyenként még hófoltokat is találtunk. A leszállás élményét fokozta, hogy
a kedvező fényviszonyok miatt a méretek teljes nagyságukban kibontakozhattak. A nap ugyanis a déli
órákban egyenesen besüt a szakadék aljára.
Utunk utolsó túrája eredetileg nem szerepelt a programban, és ezért már csak hármunknak sikerült el
jutni a Pottor na Bunovcu-ba (a Bunyevác-víznyelőbe), miután a többieknek haza kellett utazniok. A víz
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nyelő ugyancsak a Velebit-hegységben, a Malovan csúcsától ÉK-re van, az azonos nevű fennsíkon, felső
triász mészkőben.
A barlangot 1977-ben jugoszláv és svájci barlangkutatók tárták fel. A barlang autóval megközelíthető
Raduc falu felől, egy erdei földúton. Kevés információnk volt, ezért a nálunk levő összes kötelet (480 m)
magunkkal vittük a barlangba. A bevezető részen kisméretű aknák és szűk átmászások voltak. —100 m
mélységben elértük a barlang legnagyobb méretű aknáját, amely kisebb párkányokkal tagolva —350 m
mélységig tart. Az akna átmérője átlagosan 15 m körül volt. A barlang további szakaszán levő járatokban
ferde hasadékok és 4—5 m-es függőleges letörések váltakoztak. A kisebb aknák klasszikusan átmászhatok
voltak. Egy rövid, 20 m-es és egy tágasabb 50 m-es akna alján, —534 m mélységben elértük a végpontot
jelentő szifont. A barlangban mindössze 17 órát tartózkodtunk.
A bejárt barlangokban főleg azt a technikát alkalmaztuk, amelyet nálunk a francia barlangászok nép
szerűsítettek. Utunk számunkra egyértelműen bizonyította, hogy nagy mélységben ez a technika adja a leg
nagyobb biztonságot, miközben a hosszú túrához szükséges, meglehetősen nagy súlyú transzport-zsákok
szállítása nem lassítja a haladást, és az egyenletes igénybevétel mellett megmarad az egyes személyek moz
gékonysága is. A három barlangban egyébként csaknem 2 km-nyi hosszt tettünk meg köteleken ereszkedve,
illetve mászva az említett technikával.
Börcsök Péter — Gyovai László

A POLOSKA JAMA
A KPVDSZ Vörös Meteor TE Diogenes csoportja
1984. augusztus 14-én bejárta a jugoszláviai PoloSka
Jamát. A barlanglátogatásra hivatalos engedély bir
tokában, egy szlovén kutató vezetésével került sor.
A barlang jelenleg ismert mélysége 707 m, hossza
11 km. Alsó bejárata a Júliai-Alpok déli nyúlvá
nyain, Tolmintól 8 km-re északra, a Planina v Pologu település közelében, a Tolminka-folyó völgye
felett 300 m-rel, 720 m tszf. magasságban nyílik.
Felső bejárata 1260 tszf. magasságban, a völgyet
nyugatról határoló hegy vonulat Osojnica (1289 m)
nevű tagjában található, egy függőleges sziklafal
tövében.
A barlangot 1924-ben regisztrálták, és egészen
1966 augusztusáig 105 m mélységig ismerték. A bar
langba az alsó bejárat felől jutottak be, és 1972-ig
minden feltárás innen indult ki. 1967-re a barlang
625—850 tszf. magasságok között vált ismertté, ez
lényegében a bejárathoz viszonyított ± 100 m-es
magasságkülönbséget jelentett. A járatok labirin
tus jellegűek, teljes hosszuk akkor 5200 m volt.
A Szlovén Barlangkutató Társulat 60 éves jubi
leuma alkalmából 1970. szept. 8—27. között ren
dezett expedíció nagy sikerrel zárult. Ekkor érték
el a barlang legmélyebb pontját — 575 m tszf. —,
ill. fedezték fel a felső szakasz kezdetét jelentő jára
tokat, amelyekben 1040 m tszf. magasságig jutottak
fel. A PoIoSka-barlang felső részeihez vezető átjárót
John T. Russum találta meg. A teljes szintkülönb
ség ekkor 465 m-re, a járatok hossza 8020 m-re
nőtt.
A függőleges aknákat 1971-ben fedezték fel, és az
év végére a teljes szintkülönbség 674 m-re növeke
dett. A következő évben új nemzetközi expedíciót
szerveztek, és ekkor sikerült a teljes mélységet 685
m-re, a teljes hosszt 10 300 m-re megnyújtani. Ezek
ben az években nyílt meg a felső bejárat is. Ezután
hosszabb szünet következett, majd a nyolcvanas
évek elején egy lengyel expedíció a Tiha dvorana
nevű teremből kiindulva fedezett fel újabb része
ket, melyek a barlang hosszát 11 km-re növelték.

A kutatások jelenlegi állása szerint a barlang ge
netikailag két különböző részből áll: egy alsó, je
lenleg is vízfolyással bíró fiatalabb, és egy felső,
genetikailag idősebb inaktív rendszerből. Nem el
döntött még, hogy mindkét részt ugyanaz a víz
folyás alakította-e ki, vagy két különálló és külön
böző korú rendszerről van-e szó.
A barlang bejáratai rendkívül szűk szelvényűek.
Odaérkezésünkkor a bejáratot valósággal ki kellett
ásni, hogy a kb. 0,25X0,6 m keresztmetszetű résen
bejuthassunk. A szűkületek két helyen is „szelekciós
pont” jelleget öltenek. A felső — a bejárathoz kö
zeli — a bővebb, itt már vetkőzés után is át lehet
jutni. Az alsó szűkület közvetlen a kürtősorok után
található, és itt csak némi bővítés után tudtunk
továbbmenni. A vízszintes szakasz lényegében kisebb-nagyobb termek sora, mindkét — általunk
megismert — végén igen szűk és hosszú kuszodával.
Ez adhat magyarázatot a vontatott felfedezésre is.
A termek között baradlai Óriás-terem nagyságrendű
is akad.
A barlangban állandó, de változó hozamú vízfo
lyás van. Túránk idején — napi 3—4 órás csapadék
hullás mellett — a kürtősor közepén jelent meg a
víz, kb. 50 I/perc hozammal. A tavaszi olvadások
idején 100 1/perc hozamot is mértek már. A járatok
tagoltsága miatt a későbbiekben nemigen találkoz
tunk vele. A viza Ljubljanszki-szifon és a szifonjárat
közepe közötti szakaszon eddig feltáratlan járatok
ban halad. A szifon átbocsátó képessége csekély;
hirtelen esőzéskor az alsó szakasz 5—6 óra alatt
visszaduzzad. Az alsó bejárat előtti „vízszintes”
szakaszban mindössze egy medencében találtunk
némi vizet. Kisebb oldalbefolyások, csurgók több
ször is előfordulnak. Cseppkőképződményt az álta
lunk bejárt részeken nem találtunk.
A PoloSka Jama mászástechnikailag közepes ne
hézségű. Az igazi nehézséget az éles kövekkel teli
hosszú, szűk kuszodák, valamint a két „szelekciós
pont” jelenti.
Thieme András
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Villámlátogatás a Provati na-zsomboly bán
— Élménybeszámoló —

A nagy álom, hogy lejuthassunk a világ egyik legnagyobbegytagú aknabarlangjába,
1984. augusztus 1-én kézzelfogható közelségbe került.
Görögországban jártunk Joanninától északra, nem messze az albán határtól.
Egy Mikro-Papigon nevű hangulatos kis hegyi faluba érkeztünk, mely mindössze
egy kilométernyire fekszik a hatalmas Asztraka-karsztplató lábától. Idáig autóval
jöhettünk, de a további utat gyalog kellett megtennünk az 1900 m magasságban
nyíló Provatina-zsombolyhoz.
Gyovai Laci és Rasch Laci ment elől. Szitányi Zsuzsa és én — kissé leszakadva —
követtük őket a tikkasztó hőségben. Délután két sátrunk már ott állt, nem messze
a zsomboly szájától.
Végre eljött augusztus másodika. Délelőtt tíz óra volt, amikor felraktam a kö
télre a stop-ereszkedőt, és egy transzportzsákkal a hátamon — kettőt meg a beülőmre akasztva — leindultam a 405 méteres mélység felé. Varjúkárogástól kísérve
mintegy 10 métert ereszkedtem az omló törmelékes fal mellett, amikor áthajlott a
szikla, és ezzel egyidejűleg a lefelé haladásomat gyors pörgés kezdte fűszerezni.
Lámpára még nem volt szükséges, mert a 20—30 m átmérőjű aknában egészen
a — 177 méternél lévő hópárkányig jól leláttam. Két csomón való átszerelés után
bizony nagyon-nagyon megörültem, amikor először rúgtam bele a kemény firnes
hóba, mely véget vetett a pörgetésemnek.
Jó 15 métert ereszkedtem még a 60 fokos hólejtőn, mire meg tudtam állni az
újabb — 215 méteres — aknarész előtt. Szerencsémre nittet nem kellett fúrnom,
mert rögtön kettőt is találtam. A kötelet hozzájuk erősítve — elkészültem a további
haladásra. Nagyot pijjogtam a visszhangos aknában, amire Gyovai Laci azonnal
válaszolt. Ez volt a megbeszélt jelünk, hogy jöhet, szabad a kötél. Közben én is
tovább indultam, de most már a bekapcsolt fejkarbidlámpával. Az akna határo
zottan oválisnak tűnt, de mérete továbbra is megdöbbentően tágas volt. Ereszkedés
szempontjából kellemes volt, hogy végig elértem a falat, de annál rosszabb a felet
tem olvadó hótömegből rám záporozó víz, mely elől nem lehetett kitérni.
Bármennyire is szerettem volna megosztani az alsó kötélszakaszt, sehol nem ta
láltam egy kiugró bütyköt vagy kötélgyűrűhelyet, de még picike párkányt sem.
Hatalmas, 10—15 méteres, teljesen sima falszakaszok mellett ereszkedtem lefelé;
a sárga sziklafalat helyenként ferde réteges mészkősávok törték meg. Ebből az
aránylag puha, réteges mészkőből öklömnyi fekete kövek álltak ki.
Nittet fúrni meg sem próbáltam, a vízhatlan ruha hiánya miatt igyekeztem minél
hamarabb elérni az akna alját. Már kezdtem izgulni, hogy kevés lesz a kötél,
amikor végre víztől csillogó köveket vettem észre magam alatt. Leértem! Csak
7 m kötél maradt szabadon a 420 m belógatott mennyiségből. Még jó, hogy nem
tudtam megosztani az aknát — villant át rajtam a gondolat. Az egy nittkikötés
meg a hat csomó — 21 m kötelet emésztett fel.
Leszereltem magamat a kötélről, és víztől, kőtől védett helyre húzódva — felpijjogtam Gyovai Lacinak, hogy indulhat tovább. Hihetetlenül gyenge fénypont
jelent meg valahol a magasban, majd visszhangos pijjogás adta tudtomra, hogy
nincs semmi baj, elindult lefelé.
Mikor végre ő is leért, körbejártuk a mintegy 40 m széles, 70 m hosszú termet,
melynek közepén kis patakmeder húzódott aktív vízfolyás nélkül. A gyönyörű,
réteges mészkőfal tövében pár négyzetméternyi kis tó csillogott. A terem végében,
—405 méteren a falat rengeteg felírás ékítette, és falra szerelt „lent voltunk” táb
lákat is találtunk. Készítettünk néhány fényképet, majd elindultam fölfelé a kö
télen.
Alulbetétes, csigás mellbekötésem volt, alatta crollos biztosítással. Két bogips
kantyú „termelte” a métereket.
Gyovai Laci barátom francia módszerrel mászott, és az alsó kötélmennyiséget
kihozta egészen a —177 méternél lévő hópárkányig. Itt az egészet rákötötte a
kötél végére, majd „cucc” nélkül kimászott a felszínre.
A barlangot ketten összesen 8 óra alatt jártuk végig, de még hátra volt a kötél
kihúzása. Csigás húzórendszert építettünk ki, és ennek segítségével húztuk a fel
színre a 7 db 60 méteres kötelet.
Szűcs László
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