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A Sárkány-fal a Tátra-csúcsból DK-re, a Déchy-csúcson keresztül kiágazó mellékgerincen 

169. DÉLKELETI GERINC 
rd kőzet; 2 1/2 óra.  

völgyben az első teraszra (1 óra), majd 

kéményt két részre osztja. A jobb 

lá. Innen 

ny métert a füves sávon a Ruman-völgy felőli oldalra, s a fal törésének 

mbökön és egy táblán ferdén jobbra fel, majd a gerinc nagyon meredek és 

), a bal oldali repedésben fel, majd jobbra, 

jló szakaszokon keresztül a csúcsra.  

én balra fel, egy meredek vályúba, melyben enyhén jobbra haladva vissz 

úcsról pár lépést egyenesen a DK-i gerincen, majd a Ny-i oldalon nyitott, törékeny 

, függőleges felszökés alá. Itt 

 Piotr Misiurewicz, Andrzej Skupiński, Andrzej Trebicki, 1960.IV.1.  

elhelyezkedő három toronyból áll. A legmagasabb, a Dubke-torony közvetlenül a Sárkány-fal-
csorba mellett emelkedik, utána a Behn-torony, majd a Breuer-torony sorakozik. A gerinc 
sajátos táblák formájában ér véget a Jeges-tó fölötti hegyháton.  

III, A0; nagyon szép, szilá

Felmenet a gerinchez: A Poprádi-tótól az Omladék-
tovább, utóbb balra, a nem túl egyértelmű kőgúlás úton a Sárkány-tavi-hágó katlanába. 
(Érdemes ügyelni arra, hogy ne a Sárkány-tó katlanába gyalogoljunk fel!) A katlanban egy 
táblás küszöbig, mely elzárja az utat. Ennek jobb oldalán fel a Sárkány-fal tövébe. Ott jobbra, 
a gerincút beszállását alkotó kémény tövéhez (1 3/4 óra).  
(A) A szűk kéményben fel egy beszorult tömbig, mely a 
oldali repedésben fel, egy padkára, a tömb fölé. Tovább törékeny sziklákon ferdén jobbra, 
majd 20 m-t egy könnyű vályúban, áthajlások alá. Itt egy sziklafokon át balra, meghajlott 
táblára, már a kémény fölső része alatt. Itt a kéményben egy eltorlaszoló tömb van, s így két 
repedéssel átvágott lépcsőt alkot. A jobb oldali repedésben (III) a kémény folytatásába. A 
kéményben még egy keveset fel, a gerinc letörése alatti füves sávra (1 óra). Innen:  
(B) Vagy (III): A gerinc jobb oldalán lévő kéményben a Breuer-torony csúcstömbje a
jobbra, szűk, függőleges, teljesen sima, 5 m-es alagúton a torony K-i oldalára. Az alagút fölött 
nagy kőtömb van, melytől rövid harántolás jobbra, majd ferdén jobbra fel a Breuer-torony 
mögötti csorbába.  
(C) Vagy (II): Néhá
közelében balra fel egy repedésben. Majd sziklás-füves lépéseken és végül egy kis kéményben 
vissza a gerincre.  
(D) A gerincen kőtö
kitett élén fel a Breuer-torony csúcsára (1/2 óra).  
(E) Vagy (III): Az óriási táblán (az ún. "Focipálya"
félköríves bevágásba. Efölött harántolás jobbra, egy tömb és a fal közötti nyeregbe, majd a 
gerincre. Tovább a D-variáns szerint a csúcsra (1/2 óra).  
(F) Vagy (V): A tábla közepén a gerinc élére, melyen, átha
(G) A csúcsról a másik oldalon egy lépést le, majd 6 m-es kötélereszkedés (A0), kissé az éltől 
balra, a csorbába.  
(H) A csorbából ferd
fel a gerincre. A gerinc élén néhány métert, majd a sziklaélen keresztül balra, és egy sima, 
fölül kissé áthajló kéményben; a végén a gerinc egy tömbjén át a Behn-torony csúcsára (20 
perc).  
(I) A cs
kéményben le, és tovább 8 m-t jobbra, nagy, nem meredek táblán, az ÉNy-i gerincre. Itt egy 3 
m-es függőleges fallépcsőn le a következő csorbába (10 perc).  
(J) Innen ÉNy felé fel, az elég meredek sziklaélt alkotó gerincen
egy bevágásban ferdén jobbra fel, a gerinc élére. Át a jobb oldalra egy tömbön keresztül és 
kissé balra ismét a kiszélesedő gerincre, nagyon meredek, 6 m-es fal tövébe. Azon fel, 
keskeny és sekély hasadék mentén (III). Följebb a fal enyhébb lesz; azon rézsútosan balra, a 
gerincre. Az élen pillanatok alatt a Dubke-toronyra érkezünk (1/4 óra).  
Kienast Ferenc, Komarnicki Román, Waldemar Wanjura, 1910.VIII.8.  
Télen (a teljes gerincet): 
Zofia Siwak, Jerzy Krajski,
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208.D Délkeleti gerinc, az Omladék-völgyből III/9 

Az Omladék-völgyből mint 209.A alatt fel a Sárkány-völgyecskébe. A völgyecske alsó 
harántlépcsője fölött j. a Sárkány-fal felé. Ott, ahol ennek dny. fala a dk. falletöréssel összeér, 
b. a saroktól, a dny. fal jobb szélébe szűk kéménysorozat vágódik. A kémény kezdetben 
nyitott, majd erősen összeszűkül és közel függőleges lesz. Itt egy beékelt lapos tömb és a jobb 
oldali fal alkotta repedésben megerőltető támaszmunkával fel. Fölötte egy törmelékes térség. 
Innen 30 m után egy áthajláshoz a kémény végén. Egy kevéssé hajlott lapon b. átharántozunk 
a felső kémény alá. Ebben egy beékelt sziklatömbre, majd egy nehezebb lépcső után 
könnyebben ki a dk. gerincre egy széles párkánynál a gerinc letörése fölött (1 ó). A párkányon, 
kevéssel a sarok előtt, j. a gerinc mellett húzódó kéményekben tovább. Ezekből a Breuer-
torony csúcstömbje alatt a gerinc élére. Ezen néhány lépést könnyen, majd egy haránt j. 
emelkedő ferde lapon fel. A lap felső peremét képező sarkon átlépve, keskeny fűpárkányon 4 
m-t j. harántozunk a k. oldalba, ahonnan egy hasadozott, hajlott táblán ismét vissza az élre. 
Ezen fel a Breuer-toronyra (45 p). A túlsó oldalán 6 m kötélfüggeszkedés a torony mögötti 
csorbába; vagy a k. oldalon lefelé húzódó alagútszerű hasadékban át a ny. oldalba, és ebben 
néhány m-t fel a csorbába (Alsó-Sárkányfali-csorba). Ebből a Behn-torony gerincére, majd egy 
tábla alatt ki a gerinc ny. oldalába egy vályúhoz. Ebben fel a gerincre és könnyen a Behn-
toronyra.  
Vissza néhány lépést a gerincen, azután a ny. oldalban egy rövid kéményben le, és j. 
beharántozunk a Behn- és Dubke-torony közötti gerinccsorba (Alsó-Sárkányfali-csorba) fölé, 
amelybe egy függőleges falacskán le (1 ó).  
Innen a gerincen -- mint 208.B alatt -- a Dubke-toronyra (15 p; a beszállástól összesen 3 ó).  
(Kienast F., Komarnicki R. és Wanjura W., 1910. VIII. 8.) 

 
Sárkány-fali-csorba 

 

A Déchy-csúcs és a Sárkány-fal között két csorba van, amelyeket egy kétcsücskű kiemelkedés 

enet az Északnyugati gerincen, a Sárkány-fali-csorbába III/9 

ncletörés fölött kiemelkedő 

(Nagy- és Kis-Sárkány-fog és választ el. A Déchy-csúcs és a gerinckiemelkedés közötti az Alsó-
Déchy-csorba, a gerinckiemelkedés és a Sárkány-fal közötti a Sárkány-fali-csorba. A csorbák 
ny. oldala könnyű. Az egyik csorbából a másikba a gerinckiemelkedésen nehézség nélkül lehet 
átmászni. 

208.A Lem

Rövid, kitett gerinc. A Sárkány-fal lemenetre legalkalmasabb útja.  
A Dubke-toronyról néhány métert b., majd j. le a függőleges geri
sziklatömbhöz. Innen a bal oldali hajlott sziklalapokon le áthajló letörésükig. A letörésen 12 m 
hosszú -- részben szabad -- kötéllebocsátkozás az alsó gerincfolytatás könnyű sziklalépcsőire, 
amelyekről le a torony ény. tövében fekvő Sárkány-fali-csorbába (20 p).  
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