
Az elõzményekhez hozzátartozik, hogy Gábor
többször felhívta figyelmemet: ez a barlang nem lesz
egy sétagalopp, hiszen az omlásveszély, a tériszony
és az esetleges klausztrofóbia (bezártságérzés) mel-
lett közel öt órát tartózkodunk majd a barlang labirin-
tusaiban. Ez idõ alatt keskeny járatokon, függõleges
sziklafalakba fúrt vaslétrákon kapaszkodunk, szaka-
dékokba eresztenek le beülõ hevederrel, majd a 80
méteres mélységbõl – már eléggé fáradtan – vissza
kell jutnunk a felszínre… Ez pszichésen és fizikáli-
san is lényegesen nagyobb megterhelés, mint azok a
barlangok, ahol eddig jártam. Egy életem, egy halá-
lom – gondoltam –, jöjjön, aminek jönnie kell. Hosz-
szas egyeztetés után, egy júniusi szombatra sikerült
megszerveznie Gábornak az indulást.

A négy barlangásszal, Glöckler Gáborral (csoport-
vezetõ), Mihovics Gabriellával, Gál Györggyel és
Klement Andrással a Szárazkúti pihenõnél találko-
zunk. Én erõsítésként Józsi barátomat hoztam ma-
gammal, így érthetõ, hogy két „vendégjátékosra”
négy barlangász felügyel.

Az 500 méterre található barlangbejárathoz már
félig-meddig beöltözve sétálunk el. A szokásos sze-
relvényigazítás, és a fontos barlangi szabályok ismer-
tetése után feltárul elõttünk a beton kútgyûrûkkel
kirakott lejáró. Egy spirálszerûen csavarodó, szûk já-
ratban ereszkedünk lefelé (innen kapta a barlang a
Spirál-víznyelõ elnevezést), tíz méter után érünk el a
Tízes-akna lejáratához, ahol egy tíz méter hosszú,
keskeny vaslétrába kapaszkodva ereszkedünk lefelé.
Az akna aljában még egy rövid lemászás következik,
majd 22 méter mélységben a Labirintus bejáratához
érkezünk.

Itt kétfelé ágazik a járat, mi a Labirintuson átkúsz-
va, átmászva a barlang egy tágabb részébe, a 12 mé-
ter magas Elõd-terembe jutunk. Gábor egy kavicsot
dob a sötét mélységbe – nyolc másodperc a menet-
ideje, mondja vezetõnk. Nekünk egy kicsit tovább
tart, mert az öt tagból álló függõleges létrasoron a
Szaniszló-aknába (Nagy-hasadék) 50 métert kell lefe-
lé ereszkednünk. A vasszerkezet összeállítása, befú-
rása, felszerelése féléves kemény munkájába került
a kutatóknak. Meg is becsülöm, úgy kapaszkodok
benne, mint aki sosem akarja elengedni. Lassan ara-
szolunk lefelé, egyik létráról váltunk át a másikra, le-
érünk a Hídhoz, majd egy nagyon hosszú
„létrábankapaszkodás” után a Harang és a Kápolna
következik. A hasadék aljában elérjük az Öltözõ nevû
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helyet, itt kõpengéken, majd omla-
dékhalmokon küzdjük át magunkat,
mígnem a Borsóköves-hasadékhoz ju-
tunk.

Innen egy rövid oldalazó kúszással
elérjük a Beépített kötélpályát, majd
néhány perces elõkészület után – az
alattunk tátongó 15 méteres mély-
ségbe – bravúros kötéltechnikával,
beülõ hevederrel eresztenek le min-
ket a barlangászok.

72 méter mélységben vagyunk a
bejárattól, megvárjuk utolsó leeresz-
kedõ társunkat is, majd a Gyuri-átjá-
ró iszapos-agyagos üregében küzdjük
tovább magunkat. Az átjáró egyik ka-
lauzunkról, Gál Gyuriról kapta nevét,
mert az elsõ felfedezésekor Gyuri
alaposan beszorult a járatba, csak
húzva-tolva sikerült társainak kisza-
badítani õt az akkor még igen szûk já-
ratból. Nekem is meggyûlik vele a
bajom, a csúszós sárban foggal-kö-
römmel araszolok felfelé, és amikor
már úgy gondolom vége, jön csak az
igazi megpróbáltatás; egy sáros köté-
len kell felmászni a meredek agyagfa-
lon. Harmadik nekirugaszkodásra,
néhány perc alatt sikerül is megolda-
nom a feladatot. Egy rövid felfelé má-
szás után a Régenvárt-terem hatal-
mas, lehullott sziklatömbjein várjuk
be társainkat. 

Innen a Kalapácsos-terem felé kú-
szunk-mászunk tovább, két szûküle-
ten lecsúszva a Tölcséres-átjáróba

érünk, ahova már felhallatszik a Víz-
eséses-terem csobogása.

Mi azonban nem lefele, hanem a
„tölcséreken” átkelve az Ingókõ-ter-
mébe mászunk be.

Az Ingókõ-termébõl az omladék-
halom kõtömbjei között felmászva
érjük el a bejárat alatt 60 méter
mélységben húzódó Spirálszíve-ter-
met, mely a nevét egy csodálatos,
szív alakú cseppkõképzõdményrõl
kapta. 

A 2008-ban felfedezett Spirálszí-
ve-terem monumentális méreteivel
(hossza 26 méter, szélessége 13 mé-
ter, magassága 30 méter) a jelenleg
ismert legnagyobb sziklaterem a Me-
csekben. Egy négyemeletes ház el-
férne benne! 

A felfedezésnek vezetõink közül
Gabi, Gábor és Gyuri is részese volt,
– mikor bejutottunk a terembe,
együtt sírtunk, nevettünk örömünk-
ben – mesélik. Minden fejlámpát be-
kapcsolunk, és csak ámulunk a hatal-
mas cseppkõképzõdményeken, szik-
latömbökön. Szavaink visszhangza-
nak a barlang faláról. Pihenésképpen
csokit majszolunk, majd egy rövid
felfedezõ útra indulunk a sziklákon,
megnézzük a Spirálszíve-fülkében a
hely névadó cseppkövét, majd le-
ereszkedünk az Omladékos-akna be-
járatáig.

A Tölcséres-átjáróig ugyanazon az
úton kúszunk vissza, mint idejövet,
ott azonban még egy kötélbiztosítá-
sos, beülõs akció vár ránk. Itt techni-
kai okok miatt várakozni kell, kicsit
fázom is, hogy nem mozgunk, és a
mélység is nyomasztóvá válik lassan
– hazaérek, kiülök a teraszra és bevá-
gok egy jéghideg sört – mondom a
többieknek, akik mosolyognak, és
bólogatva helyeselnek. 

A Vízeséses-terembe 12 métert
ereszkedünk, így érkezünk barlangi
kalandtúránk legmélyebb pontjához,
80 méterrel a felszín alatt. Négykéz-
láb mászunk be a barlangi patak váj-
ta sziklaüregbe, ahol rövidesen ga-
tyáig elázunk, majd a 77 méter mé-
lyen található Szifon-elágazástól már
felfelé mászunk, és a jól ismert Öltö-
zõn keresztül elérjük a beépített lét-
rasor alját.

Innen már ismerjük a visszautat:
50 méter vaslépcsõn, majd 10 méter
a keskeny létrán, sziklamászás, és
még a kútgyûrûkön is át kell jutni…
Ez annyit jelent kedves olvasó,
mintha a pécsi magasház tetejére
szeretnénk felmászni! A felszínre
érve mellbe vág minket a kánikulai
meleg, nyakig sárosan, csapzottan
sétálunk az autókig.

A hazaúton Gábor intõ szavai jut-
nak eszembe: egy-egy keményebb
barlangi kutatónap után másnapra
nem tervezünk programot, mert
minden porcikánk fáj, sajog, izmaink
nem engedelmeskednek. 

Este az alábbi e-mailt kaptam
Andrástól: A ma estédet arra a jó
sörre gondolva, amit említettél, még
irigylem tõled! A holnap reggeledet
már kevésbé… Reggel majd gondo-
lok rátok. 

KÉP ÉS SZÖVEG: MÜLLER NÁNDOR

Ha többet szeretne meg-
tudni a Spirál-víznyelõ

kutatásáról, és ezt
képeken is megnézné, 

kattintson a
www.mkcs.hu weboldalra
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