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Örömmel értesítjük a tagságot, hogy 2008. február 10.-én megszületett
a legfiatalabb barlangász kispajtás,
az Ország család legifjabb tagja: Csenge!

Gratulálunk, és sok boldogságot, egészséget és jó szerencsét kívánunk
Babának, Mamának és Papának egyaránt!
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Beszámoló a 2008. évi kutatási megbeszélésről
(2007. december 29. Orfű, Mecsek Háza)
1.

Felvetések

1.1.1.
•
•
•
1.
•
•
1.1.3.
•
2.
•
•
3.
•

1.1.
Állagmegóvás
Gilisztás
bejárati ácsolat megerősítése, járatbiztosítás
bejárat lezárása és létrabeépítés a nagyaknába
létrák engedélyeztetése
Szuadó
bejárati beton javítása
új létrák
Trió
a barlang vízmentesítése
Jószerencsét
bejárat ácsolása
járatbiztosítás
Esőbeállónál
faápolás

1.2.1.
•
1.2.2.
•
1.2.3.
•
1.2.4.
1.2.5.

3.2.
Feltáró kutatás
Gilisztás
végponti bontás
Szuadó
56-os főtebontás
Jószerencsét
a barlang kibontása
HKP
Rumba-barlang

•
•
5.
•
•
•
4.

3.3.
Tudományos kutatás
Rn-vizsgálatok folytatása
Vízben oldott 222Rn
(Szuadó-bg, Abaligeti-bg, Mészégető, Vízfő, Kispaplika, Spirál, Tettye)
Levegő 222Rn koncentrációmérés (Szuadó, Trió, Gilisztás komplett vizsgálat)
OTKA
Meteorológiai állomás létrehozása a Mecsek Házában
Vízhozam mérések forrásokon
Vízszintregisztrálás karsztos megfigyelőkutakban

222
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1.3.3.

HKP

•
•
•
1.4.3.

5.2.
Dokumentációs tevékenység
Gilisztás
térképezés,
fotódokumentálás,
állapotfelmérés,
Szuadó
térképezés,
fotódokumentálás,
állapotfelmérés,
HKP

8.

Döntés:

6.

•
•
•

7.

Prioritást élvez idén a Gilisztás-barlang és a Jószerencsét-aknabarlang feltáró kutatása,
valamit az állagmegóvások és a dokumentációs tevékenység. Folytatjuk a 222Rnvizsgálatokat és a horvátországi kutatásba való becsatlakozást. Mindenképp kialakítunk
egy meteorológiai állomást a Nagyháznál, s pályázunk az OTKA-ra.
Havi 1 kutatóhétvége lesz. Tavasszal és ősszel egy-egy hosszúhétvégés kutató és egy
hosszú, nyári kutató, amelyet a Horvátok kutatótáborához igazítunk. A nyári kutató
időtartamát a közgyűlésen határozzuk meg.
Ország János

Tervezett kutatási időpontok – 2008 tavasz - nyár
Március 22-24.

Kutató, Közgyűlés

Április 12-13.

Kutató

Május 1-4.

Kutató, Nyíltnap

Június 7-8.

Kutató

Június 30 - július 6.

Gyerektábor

Július 11-20.

Nyári tábor

Július 28 - augusztus 3. HKP-3
Augusztus 11-17.

Gyerektábor

Augusztus 29-31.

Kutató

Hírmondó 29.
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Beszámolók az év első kutató hétvégéiről
Röviden szeretném tájékoztatni a társaságot, hogy mi történt a jan. 19-20.-ai kutatón:
Ezen a hétvégén két fő tevékenység folyt:
1) Térképezés (ez teljesen külön szerveződött a kutatótól) Szasza, és Roki vezetésével
2) A Jószerencsét bontása TT, valamint Milán (Ő egy pesti „Újonc” az egyesületben) és
jómagam vezetésével
A péntek délutáni, esti érkezés után egy kicsit lazítottunk, szalonnát sütöttünk, stb. A
szombati napon két csapatra osztódtunk: Az egyik csapatot Milán (az Újonc ☺) vezette.
Megmutattam nekik, hogy hol kell ásni a barlangot. Ebben a csapatban dolgozott Réka,
Gyuri (a másik „Újonc”), TT. A másik csapatot, akik a zsalut készítették, én vezettem. Itt
Eszter, a barátja, Attila és Bence tevékenykedtek. Amíg elkészítettük a zsalut, addig a
másik csapat kb. 1,5*1,5*1,5 m-es gödröt ásott ki, ahová majdnem befértek a zsalutáblák.
A zsalutáblákat nagy nehezen sikerült felcipelnünk, ami emberfeletti dolog volt ☺ a
csúszós, sáros úton kézben és háton. A műszakok annyira egybefolytak, és a két csapat
annyira összeforrt, hogy fel se tűnt senkinek az idő, csak mikor már korgott a hasunk. A
délelőtti és a délutáni műszak gyakorlatilag összeolvadt. Kb. 16.00 körül elmentünk
kajálni, 19.30 körül pedig visszamentünk éjszakai műszakra, és nem kellett senkit se
noszogatni nagyon ☺. Raktunk tüzet, és aki nem dolgozott, az tudott melegedni. Az esti
műszaknál már megtaláltuk a szálkövet, és úgy néz ki, hogy a bejáratot is. Haladunk a
barlangban előre ☺! A délutáni műszakokban nagy versengések mentek, ki tud 30 vödör
anyagot előbb kitermelni. Először egyéni, később páros versenyek voltak meglepő
eredményekkel!!!
Az alábbi emberfeletti eredmények születtek:
Réka: 34 perc - női győztes
TT: 23 perc
Milán: 21,5 perc
Gyuri 17 perc
A páros eredmények:
Gyuri – Böllcsi: 8 perc 21 mp
TT – Milán: 7 perc 55 mp
Emellett nagyon jó volt látni, hogy az ottlévő emberek kezdenek ráérezni a házban rejlő jó
dolgokra. Természetesnek vette mindeni, hogy amikor megjön, a barlangász cuccait
lerakja a fekete öltözőbe, és a többit felviszi. Amikor jön reggel, lehozza azt a ruhát,
amiben napközben szeretne lenni, berakja a fehér öltözőbe, ahol zuhanyzás után fel tudja
venni. A műszakból visszatérve tehát levetve a ruhát, elmentünk zuhanyozni, és
felfrissülten kajáltunk közösen.
Na már nem szaporítom a szót, szóval nagyon jól telt a hétvége, és a Jószerencsét kezdi
megadni magát…
Rostás Attila (Böllér), 2008. jan. 23.
6.
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Akkor egy kis tájékoztatás a térképezésről is: Ott mi kezdjük megadni magunkat ☺.
Tehát a hétvégén történtek:
Szombaton a Gilisztás térképezése Roki, Tünde, Sityu, Nagy Peti, Zsófi és az én
részvételemmel. Fél siker, mert a ráterelt patak megjelenik a Nagy akna előtt, és akkora a
víz, hogy nem tudtuk megcsinálni így. (Roki így nem nagyon tudott volna rajzolni
normálisan, a fúró víz alatt lehet nem él olyan víg életet, mint szárazon...). Tehát lesz még
egy körünk. A barlang felmért hossza: 48,62 méter (Nagy akna tetejéig).
Vasárnaptól keddig Szuadó térképezése Roki, Tünde, Sityu, Nagy Peti, Zsófi, Levi és az
én részvételemmel. A befejezés még várat magára, de nem vészes, ami visszamaradt
(ahhoz képest amilyen nehézségek adódtak). Jelenleg a Nagy akna aljáig van meg a
függőzés, ami eddig 223 méter (azért nem pontos, mert az utolsó mérés csak emlékezetből
van, és azt újramértük, továbbá van még egy szakasz, amit lemértünk, de nem
összesítettük, és van olyan, amit még le sem mértünk).
Egy kis tájékoztatás a barlangokról:
A Gilisztásban így, hogy folyik be a patak, lehet zuhanyozni, méghozzá slószban. Nem
kellemes Sityu szerint.
A Szuadó most hogy nem folyik be a patak ugyan szárazabb, de a Nagy aknán még így is
jó kis zuhany van. Az 56-os folyosót nem lehet megúszni szárazon (véleményem szerint
sehogy nem lehet megúszni, max. megkúszni vizesen ☺). Az új rész jellegében nem sokat
változott, kivéve a szifonnál: a Hasfelmetsző, mint olyan, már nem létezik, teljesen
visszatelt köszönhetően a szifonkerülőből kiszedett agyagnak, és valószínűleg a patak
hordaléka is rásegített erre. Ugyanez a helyzet a szifonnál is, az is eléggé tele van (habár
annyira alaposan nem néztem meg, mert nem volt annyira jó a komfortérzetem
akkoriban). Továbbá az, hogy a patak egy jó ideig (télen, tavasszal) ráfolyt, és a befolyó
víz/olvadékvíz 0 °C körüli volt, jelentősen lehűtötte a barlangot. Levittem egy hőmérőt,
ami 4-5 °C-t mutatott. Tehát hideg van lent.
Salamon Szabolcs (Szasza), 2008. jan. 23.
Tegnap Nagy Petivel befejeztük a Szuadó térképezésének mérését. Az eddigi és a mostani
adatokkal együtt a barlang 345 méter lett, ha jól számolom. ☺ A februári kutatón
visszatereljük rá a patakot, hogy lehessen térképezni, és kutatni a Gilisztást, továbbá hogy
ne folyjon a Trióra a víz, és mehessenek a túrák. Viszont Petivel a végponti szifonnál
találtunk egy lehetséges szifonkerülőt, amit érdemes lenne megbontani, ezért ha össze
tudjuk hozni, akkor még a februári kutató előtt szeretnénk kimenni, és megnézni, hogy
ténylegesen mi is az. Lehet, hogy a patak ráterelés miatt felesleges munka lesz, de
szerintem megéri. A járat, amit találtunk a Hasfelmetsző kerülőjének utolsó hosszú,
egyenes, szifonhoz vezető szakaszára merőlegesen helyezkedik el, attól balra a szifon
mellett, jelenleg fel van töltődve agyaggal, és miután kicsit kibontottuk, járható kb. 1,5 - 2
méter hosszan. Ott lehetséges, hogy jobbra kanyarodik a járat, de tényleg fel van töltődve,
és ez csak egy sejtés. Elég jól bontható, csak az agyagot kell túrni.
Ja és ideális hely van iszapbirkózásra, aki veszít, az fürdik egyet a szifonban (mert a
nyertes úgyis belelöki ☺).
Salamon Szabolcs (Szasza), 2008. jan. 29.
Hírmondó 29.
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Helyzetelemzés:
- A járat biztosan szifonkerülő, legalábbis tuti egy elaggott inaktív, illetve árvízi
csatorna.
- A járat iránya bíztató, tendenciájában folytatásirányú.
Értékelés:
- Nagyon reményteljes a folytatást illetően!
Javaslat:
- A térképezés miatti elterelés okán, most a hétvégén extrém belehúzással kell bontani,
ahogy Böllcsi is írta, már pénteken éjszakai műszakkal, majd Barta Karcsi vezetésével
egy hajnali műszakkal, és további napközbeni műszakokkal folyamatos haladást kell
megvalósítani! ☺ Szellőztetést péntek éjszaka ki kell építeni!
Tarnai Tamás, 2008. febr. 21.
Egy pár szóban összefoglalnám a február 23-24.-ei hétvége történéseit:
A hétvégén összesen 47 fő fordult meg a kutatótáborban, összesen 17 műszakot
teljesítettünk!!!
Haladtunk a Szuadóban, mely egy nagy …, legalábbis azok szerint, akik lent voltak.
A Jószerencsétben belyukadtunk, megvan az akna!!! De még kell agyagot kiszedni.
Gyűjtöttünk fát is, elég sokat. Megépítettük az első számú fatárolót, azaz az I. SUFNIT ☺.
Eltereltük a patakot, hogy tudják térképezni a Gilisztást. Röviden ennyi.
Jó kajákat ettünk (marhapörkölt, babgulyás és bableves), és szombaton megrendezésre
került az első barlangász borverseny, mely nagyon jó hangulatú volt. ☺
Köszönetet szeretnék mondani a műszakvezetőknek, a táborvezetésért Tarnai Tamásnak,
és nem utolsó sorban a sok lelkes barlangásznak, akik ásták, túrták a földet, vagy éppen
gondoskodtak, hogy legyen reggelink. Egyszóval: KÖSZÖNET MINDENKINEK!
Rostás Attila (Böllér), 2008. febr. 25.

Megkésett iromány a Nagyházavatásról
Épphogy elkezdődött a tanév, még alig melegítettük be székeinket. Október 16-án hosszas
tanakodás után eldöntik tanáraink, hogy jövő hétvégén elmennek kirándulni... Juppiii!
Mehetek nagyházavatni! ☺
25-én, csütörtökön késő este fut be a vonat Pécsre, Emi velem egyszerre érkezik, együtt
megyünk el egy ismerőshöz, aki szép abroszokat ígért a házátadó ünnepségre. Terítők
megvannak, irány a Tecsó, ahol beszerezzük a szükséges ellátmányt a vendégsereg
számára. 30-40 főt várunk. Minden megvan, mehetünk haza. Egy meleg tea, másnapi
tennivalók átbeszélése, kis pletyi, aztán mindenki nyugovóra tér.
Pénteken mindhárman korán kelünk, Jani siet, megy dolgozni, mi Emivel szintén sietünk,
vasaljuk a terítőket, készülődünk... A tervhez képest kb. félórás csúszással elindulunk. A
délelőtt nagy sietségben telik, a pécsi kispajtásokkal takarítunk, szendvicseket gyártunk,
kávét főzünk, berendezzük a bemutatótermet. Tamás is befut, délfelé a vendégek is
8.
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megérkeznek. Egész délelőtt szurkoltunk, hogy ne essen az eső, és meg is lett az
eredménye, a megnyitó beszédet Tamás a ház előtt tartotta, majd megmutattuk a díszes
seregnek a házat, a bemutatótermet, a ház építéséről készült diavetítést. Minden szépen
rendben zajlott, még az M1 is kijött, hogy meginterjúvolják Emíliánkat, és országvilágnak megmutassák, milyen jó dolog jött itt létre. Hosszú nap volt, a takarítás után jól
esik a pihenés.
Szombaton délután kezdenek szállingózni a barlangász kispajtások. Rég találkoztunk,
örülök, hogy láthatom őket. Megnézzük mi is a diavetítést a kisházról-nagyházról,
felfedezzük az interaktív fal nyújtotta csodás lehetőségeket. Krisszel nagy titokzatosan
átbeszéljük a vetélkedő feladatait, kérdéseit. Este elkezdődik a játék. 4 csapat alakult:
„Nem-SZKBE Pro Natura”, „Fél 8”, „Te ott középen!”, „Sört csajért!”. A csapatok
hősiesen küzdöttek, előszedték régi emlékeiket, bizonyságot tettek fantáziájuk
határtalanságáról, vicces mutatványokat hajtottak végre.
Pár feladat azoknak, akik még nem tudják, miből maradtak ki: Bizonyítottan hány ember
fér az UAZ-ba? (23), Mikor épült a kisház? (1961), Mi a dózer munkagép működési elve?
☺ (Tolja maga előtt a földet, a nevében is benne van, hogy dózer...), Kinek a mondása:
„Á, hagyd, pasiból van...” (Szőke Emi), „Elég ide három lány...” (Böllér), Ki csinálta és
mikor: Felcsavarta a haját a Hiltire? (Szasza, 2005. nyári tábor), Bevezette a fékező
hátabíner fogalmát a köztudatba (Szigetvári Pisti, 2005. nyári tábor), Házasságot kötöttek
a Baradlában? (Emília+Jani, 2004. 03. 27.), Szerepelt a Frei Dossziéban? (Tücsök, 2007.
nyár). Kreatív feladatként a mindenre elszánt hiénák összegyűjtöttek maguknak egy szép
nagy szendvicsre valót, és meg is ették azt... Voltak érdekes kombinációk, mint például a
tescos-kekszes-szalonnás szendvics... A versenyző csapatok megcsillogtatták költői
tehetségüket is, szép versek születtek, és kidekoráltak rossz sisakokat, és hozzájuk
lufifejeket gyártottak. A verseny záró számaként gyufásdobozokat adogattak át egymás
nyelvéről, ezzel szép és emlékezetes pillanatokat szerezve a társaságnak.
Az eredményhirdetés után kezdődött a buli. ☺ Sörsátor a ház mellett, hangfalak az
ablakban, és már mehet is az István, a kirání! Szép előadás volt. ☺
Én nagyon jól éreztem magam az első igazai nagyházas hétvégén, sok szép emlékkel
tértem haza, hogy elüssem az időt az őszi szünetben. ☺
Lődy Nóra
A vetélkedő eredményei:
1. Fél8
2. Te ott középen!
3. Sört csajért!
4. Nem-SZKBE Pro Natura
Ezen remekművek születtek:
Fél nyolc van,
Csörög már a vekker,
Végre a Nagyházban ér a reggel.
Barlangászni megyünk,
Az este miatt még fáj a fejünk.
- Fél8 Hírmondó 29.

Szesz, nők, barlang!
Barlang, szex, hiéna!
Rockenbarlangroll!
- Nőért sört! -
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Száraz tónak nedves partján
Ha a Nagyház előtt felnézel a csillagos égre,
2 barlangász kubikol,
Felsóhajtasz, hogy elkészült végre.
nem hallja a Zalán Béla,
Az UAZ-zal kihajtasz a rétre,
mert már otthon lubickol.
Hisz műszakba mész most elvégre,
Sej, haj, denevér,
Teljes felszereléssel le a mélybe.
a barlang már térdig ér.
Ott lent a sötét föld alatt
Száraz tónak nedves partján
Megvalósíthatod önmagad
épül már az ácsolat.
Mikor hiltid szétrepíti a falat,
A fél erdőt már kivágtuk,
S puhos tested a szűkületen tovahalad.
Mégsem áll meg magában.
Felszínre a lyuk örömétől visszatérve,
Sej, haj, denevér,
Örvendsz, hogy a nehéz műszaknak vége.
A barlang már mellig ér.
S mikor a tábor felé haladsz,
Sej, haj, denevér,
Már tudod, hogy ott vár a jó falat.
A barlang már mellig ér.
- Te ott középen! - Nem SZKBE Pro Natura -

A műnyúl és a guanó kapcsolata (avagy: hogyan
lehet beleszeretni a barlangászásba)
A 2007-es Miki-túra egy „újonc” szemszögéből
Úgy kezdődött az egész történet, hogy egy kedves barátunk elhívott minket a párommal
egy hétvégi barlangászásra…
Nos, barlang… Nem mondanám, hogy különösebben felcsigázott volna… Egész biztosan
valami sötét vájat, ahol pár elszánt alak koslat az előtte mászó után. Lemertem volna
fogadni, hogy az esetek döntő többségében csak arról van szó, hogy elmondhassák:
BARLANGÁSZOM! Utána pedig mint valami misztikus, hű de nehéz, hű de veszélyes
dolog, előadják a barátaik előtt a hőst, a különcöt, az érdekest, és nincs az a kincs, aminek
a kedvéért bevallanák, hogy nincs szó másról, csak egy adag sárról és pocsolyáról valami
dohos, bepállott szagú lyuk mélyén.
Hangsúlyozom, hogy a fent leírtak múlt időben értendők!
Erős ellenérzéseim (amiket a világért sem vallottam volna be) ellenére december 7.-én
Aggtelek felé vettük az irányt, majd 8.-án, szombaton felhúztam a lábamra életem első
gumicsizmáját, és próbáltam jó képet vágni a dologhoz… ☺
Hogy milyen volt? Röviden: izgalmas, felejthetetlen és lélegzetelállítóan gyönyörű…
Kicsit hosszabban: négy barlangban voltunk a két nap alatt, rám a Kossuth gyakorolta a
legnagyobb hatást. Itt volt minden, ami egy kalandra, élményre éhes turistának jár:
csúszós, agyagos gumicsizmával tartani magad és araszolni egy kihúzott sodronyon,
kézzel kapaszkodni a másik sodronyba, miközben a barlangi patak csobog a lábadnál, és
te minden igyekezeteddel arra koncentrálsz, hogy minél kevesebb víz folyjon a
csizmádba. Mászhatsz, kapaszkodhatsz fekete mélységek fölött, szakadékok peremén
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egyensúlyozhatsz, és az benne a legjobb, hogy nem érzed a fáradtságot. Hajt a lelkesedés,
a fejlámpád sugarával egyre több szépséget fedezel fel, jó hangulatban mész a kis
csapatoddal, akik hasonlóan koszosak, agyagosak, mint amilyen te vagy, majd a járat
végén előkerül a végpontcsoki (fogyókúra felfüggesztve). Apropó: vég! A Kossuth egy
barlangi tóba torkollik, ami felett vasrács van kitéve, jelentősen növelve ezzel a hely
vonzerejét. Szóval alig hittem a szememnek, amikor két srác alsónadrágra vetkőzött, és
belecsobbant a 14 fokos vízbe! Mert hogy ez itt így szokás… A társaság közvetlen, jó
kedélyű, és még akkor sem tudtam haragudni rájuk, amikor avatás gyanánt bekenték az
arcomat guanóval! ☺ (Ez komoly!)
A végére hagytam a legszebb részeket… Bárkinek tudnám ajánlani a Vass Imre-barlangot
és a Rákóczi I.-et. Ha nem bánod, hogy nyakig koszos leszel, akkor a Békét is.
Mindenesetre a Vass Imre és a Rákóczi olyan sétálós-nézelődős, sportcipős kirándulás
(puding-túra), nem kell hozzá különösebb felszerelés. A látvány, ami eléd tárul azonban
nem mindennapi. A kedvenc cseppkövemet (ez lehet, hogy egy picit erős így, két nap
barlangászás után…) a Vass Imrében láttam. Képzelj el egy hatalmas, hófödte, lankás
dombot, ami szűzi fehéren csillog, szinte szikrázik a kalcitkristályoktól… Ezt a látványt
megkoronázza egy egzotikus virágra emlékeztető alakzat a cseppkő alján. Meseszép.
Mondjuk fotózni való akad bőven ezen kívül is, láthatsz holdat ugató kutyát, vagy
szétnyílt tangóharmonikát, nyitott szárnyú denevért, hatalmas, korinthoszi oszlopra
emlékeztető képződményeket, medúzát, válogathatsz a rézvörös, a mélybarna, a hófehér,
sárga vagy a szürkés színű alakzatok közül, kinek mi tetszik! Láttam olyan cseppkövet,
ami egy óriás, mennyezetről lelógó kálára emlékeztetett. Különböző virág-, állat- és egyéb
formákat vehet ki az élénk fantáziával rendelkező látogató. Érdekes alkotása ez a
természetnek. Olyan, mintha a föld feletti világ elemeit akarná formába önteni a föld
mélyén. Mintha egy panoptikumban járnánk.
Van azonban egyéb látványosság is, például a Rákóczi-barlang mélyén rejtőzik egy
királykék tavacska, ami rabul ejt az eleven, csillogón sötétkék színével. Ilyen intenzív
kéket csak a természet érintetlen részein látni. Csodaszép. És ha már a színekről van szó…
Voltál már valaha is sötétben? Azt gondolod, hogy igen? Ne legyél ebben olyan biztos,
mert én most nem a szoba sötétjére gondolok, ahol világít az ébresztőóra kijelzője, hanem
arra az igazi, szurokfekete, valódi sötétségre. Nem tudod milyen? Itt kipróbálhatod.
Összegyűlik a kis csapat a járat mélyén, leültök egymás mellé, mindenki szótlanul vár, és
lekapcsoljátok a világítást egy percre. Hidd el, érezni fogod a csendet. Szinte súlya van,
ahogy rád nehezedik a sötétség, lúdbőrös lett a karom tőle. Egy pisszenést sem hallasz,
egy csepp kis fény sincs körülötted, te pedig a föld mélyén ülsz, elzárva a világtól.
Hirtelen átérzed, hogy milyen tömeg van feletted. Érezni fogod a föld erejét. Mintha
megállna az idő. Engem lebilincselt.
A kijárat felé vezető úton szinte sajnáltam kilépni a fagyos, decemberi időbe. Nem olyan
könnyű otthagyni a barlang kellemes, 12-14 fokát…
Szóval barlang… Röviden ennyit a megérzésekről és az előítéletekről. ☺ Minden esetre
venni fogok műnyulat (nem hiszed el, de így hívják a barlangászok a kezeslábast!),
kobakot és igyekszem mielőbb felavatni őket!
Fujt Noémi
Hírmondó 29.
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