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Tarnai Tamás elnök, ügyvezető elnök 
2234 Maglód, Majláth u. 44. 
 
Bauer Márton titkár 
1173 Budapest, Szürkebegy u. 73. 
 
Groditzki Ildikó elnökségi tag 
6721 Szeged, Lechner tér 4. 
 
Főző Péter elnökségi tag, 
turisztikai programvezető 
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 32. fsz. 7. 
 
Ország János elnökségi tag 
7634 Pécs, Gém u. 18. fsz. 4. 
 
Varga Karolina elnökségi tag 
5008 Szolnok, Tersánszky J. J. u. 46. 
 
Szigetvári István ellenőrző biz. elnök 
2220 Vecsés, Apaffy u. 1. 
 
Koltai Gabriella ellenőrző biz. tag 
2120 Dunakeszi, Kossuth u. 7. 
 
Libor Zsófia ellenőrző biz. tag 
6723 Szeged, Hont F. u. 1/B 
 
Domina Eszter alelnök - Budapest 
8175 Balatonfűzfő, Zombor köz 1. 
 
Rostás Attila alelnök – Pécs 
7634 Pécs, Rácvárosi u. 32. 
 
Raisz Péter alelnök – Szeged 
6724 Szeged, Csongrádi sugárút 96/A 
 
Majer-Vass Laura irodavezető, 
pályázati vezető 
7634 Pécs, Zsongorkő u. 9/B 
 
Tibáld Imre gondnok 
7633 Pécs, Esztergál L. u. 2/4

Tel: 20/910-7762 
E-mail: ttarnai@freemail.hu 
 
Tel: 30/628-5500 
E-mail: kishanyas@gmail.com 
 
Tel: 30/435-7409 
E-mail: grodildi@gmail.com 
 
Tel: 70/318-5235 
E-mail: lookpeel@gmail.com 
 
 
Tel: 30/689-3108 
E-mail: orszagjanos@mecsekerc.hu 
 
Tel: 20/583-7797 
E-mail: varga.kara@gmail.com 
 
Tel: 70/932-9059 
E-mail: szigetvari.istvan@draexlmaier.de 
 
Tel: 70/563-9634 
E-mail: tokascsibe@yahoo.com 
 
Tel: 30/647-9089 
E-mail: liborzsofia@gmail.com 
 
Tel: 30/409-4227 
E-mail: gesztus@hotmail.com 
 
Tel: 30/828-0861 
E-mail: boller@freemail.hu 
 
Tel: 20/289-9489 
E-mail: pajszi@gmail.com 
 
Tel: 30/375-1745 
E-mail: majervasslaura@gmail.com 
 
 
Tel: 20/380-2064 
E-mail: tibaldimre@opte.hu

Az SzKBE illetékeseinek elérhetőségei 
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Telefon:    06/72/598-036; 06/20/380-2064 
Fax:     06/72/598-037 
Honlap:    www.szkbe.hu 
E-mail:    szkbe@szkbe.hu 
Székhely/számlázási cím: 6723 Szeged, Szamos u. 6. 
Telephely:    7677 Orfű, Barlangkutató u. 1. 
Levelezési cím:   6701 Szeged, Pf. 1269 
Bankszámlaszám: 57400097-10105577 Szõreg és Vidéke Takarékszövetkezet 
Adószám:    18461709-1-06 
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Az elmúlt hónapokban három új taggal bővült az egyesület. 
 
Sok boldogságot és egészséget kívánunk babáknak, mamáknak és 
papáknak egyaránt! 
 
 
 

 
2009. szeptember 27-én éjszaka 1.46-kor született ifj. Juhász József, Juhász Józsi kisfia: 

 

 
 
 
 

 
2009. október 20-án reggel 8.35 és 8.36 perckor megérkezett Zalán és Kamilla, Császár 
Szilveszter ikrei: 

 

   
 

Babák 
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Az egyesületünk által kutatott szuadó-völgyi barlangok a középső-triász korú, azaz nagyjából 
240-245 millió éves Lapisi Mészkő Formáció elnevezésű képződményben alakultak ki. A kőzet 
kialakulása idejére létrejött a Pangea, az szuperkontinens, amelyben a szárazföldi kontinensek 
egyesültek. Ezt a hatalmas kontinenst a Panthallassa-óceán vette körül, melynek a kontinens 
testébe keleti irányból benyúló ágát Tethys-öbölnek nevezik.  
 
A triász idején a Mecsek területe ennek az öbölnek az északi selfjén helyezkedett el, az öböl 
nyugati peremén. A korszak kezdetén az alacsonyabb tengerszint és a száraz klíma miatt a 
területen szárazföldi üledékképződés folyt, aminek következtében kialakult a Babás-
szerköveket alkotó vörös színű Jakab-hegyi Homokkő Formáció. Később az üledékképződés 
környezete száraz klímájú árapálysíksággá vált, majd a tenger térnyerésével sekélytengeri 
környezet alakult ki a területen. Ekkor zajlott a Lapisi Mészkő képződése egy egyenletesen 
lejtő rámpa középső részén, az árapályöv szintje alatt, de a vihar hullámbázis szintje felett. Ez 
azt eredményezte, hogy viharok idején az erős hullámzás felkavarta a lerakódott mésziszapot. 
Ilyenkor alakultak ki a vékonyabb, héjtöredékeket is tartalmazó rétegek. A Lapisi Mészkő fő 
tömegét azonban egy hullámos rétegfelszínű, sötétszürke színű, gumós, életnyomos mészkő 
alkotja. Ez a mészkő általában ősmaradványokban szegény, de a mészkő alsó szakaszából a 
bükkösdi kőfejtő feltárásában előkerült egy gyönyörű tengerililiom (crinoidea) kelyhe 
(Dadocrinus sp.) (kép). 

 
A Lapisi Mészkő Formáció fiatalabb, vastagpados, látszólag egynemű tagját Tubesi Mészkő 
Tagozatként különítik el. A Lapisi Mészkő Formáció összvastagsága a Mecsek területén 200-
300 m körüli. A triász korszak vége felé a tenger szintje újra süllyedni kezdett, így a területen a 
sekélytengeri karbonátos üledékek lerakódását ismét szárazföldi üledékképződés váltotta fel. 

A szuadó-völgyi barlangokat is magába foglaló Lapisi 
Mészkő Formáció kialakulásának rövid története 
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A terület fejlődéstörténete nagyon hasonló a németországi területeken megfigyeltekhez, 
ugyanakkor különbözik mind a Dunántúli-középhegység, mind az Aggteleki-karszt karbonátos 
képződményeitől, aminek az oka, hogy az előbbi és a mecseki területek a triász idején 
egymástól távol, kissé különböző ősföldrajzi környezetben helyezkedtek el. A mecseki és a 
villányi középső-triász karbonátos kőzetek jól megfeleltethetők a germán területekről leírt 
Muschelkalk nevű képződményeknek, így ezt az elnevezést Magyarországon is használják.  
 
A középső-triász korú karbonátos képződmények a Nyugat-Mecsekben nagy területen 
felszínre bukkannak, a rajtuk s bennük végbemenő karsztosodási folyamatok eredményeként 
kisebb-nagyobb barlangok és egyéb karsztos képződmények alakultak ki a múltban és 
alakulnak ma is folyamatosan, minden barlangász legnagyobb örömére. 
 

Lukoczki Georgina 
 
 

 
November elején pályázatot hirdettünk "Mit jelent Neked a barlangászat?" címmel. 
A feladat az volt, hogy megírjátok pár mondatban, mit jelent nektek a barlangászat, miért 
szerettek barlangászni. A válaszadók között pedig egy karabínert terveztünk kisorsolni. Viszont 
mivel összesen csak két válasz érkezett, végül úgy döntöttünk, hogy mindkét válaszadó, 
Zsombi és Gabi fáradozását is jutalmazzuk egy-egy karával. Most pedig az ő gondolataikat 
olvashatjátok: 
 
 
A barlangászat: 
 

 kirándulás (hiszen általában úgy kezdjük, hogy teszünk egy sétát az erdőben, így jutunk 
el a barlang szájához) 

 tudományos tevékenység (természettudósok, mérnökök terepgyakorlata) 
 sport (teljes értékű testmozgás, hiszen olyan izmokat is megmozgat, amiket szinte 

sosem használsz, és legalább olyan kellemes időtöltés, mint a teremfoci) 
 extrémsport (hivatalosan nem az, de vannak, akik a saját képességeiknek határait 

feszegetik) 
 technikai sport (a kötéltechnika alkalmazásával a vertikális világ elérhetetlensége 

testközelbe kerül) 
 fedett pályás sziklamászás (ezt édesapámtól halottam 20 évvel ezelőtt, amikor még nem 

voltak mászótermek) 
 kaland (az ismeretlen felfedezésének öröme) 
 csapatjáték (együttműködésre treníroz, mind kommunikáció terén, mind effektíven a 

barlangjárás közben) 

Mit jelent neked a barlangászat? 
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 társaság (a barlangjárás során kialakult csapat, nem csak a barlangban csapat, hanem a 
felszínen is, a mindennapokban is) 

 hobby (van, akinek az egyszerűen szabadidős tevékenység, mint másnak a 
bélyeggyűjtemény, a veteránautó, vagy a dalárda) 

 MINDEN (szakma, hobby, sport, kaland, játék, társaság, élet, szerelem) 
 
 
A Barlangászat alapelvei 
 
A Barlangászat a Barlangász számára egyrészt alkalom a szigorú önfegyelem gyakorlására, 
másrészt eszköz a többi élőlény megismeréséhez és megértéséhez. 
Megtanít gondolkodni, szabadságszeretetre, jó ízlésre és tiszteletre nevel. 
Elvezet a természet és a hozzá tartozó jelenségek elmélyült megfigyeléséhez. 
A Barlangászat megfelelő irányba tereli a Barlangász személyiségének alakulását. 
Olyan etikai értéket fejleszt ki benne, amely nélkül a Barlangászat csupán az ösztönök gyarló 
megnyilvánulása volna. 
 
/Hobo Blues Band - Prológus (A vadászat alapelvei) alapján/ 
 

Koroknai Zsombor 
 
 
 
Mit jelent nekem a barlangászat? 
 
Elsősorban a kalandot, a társaságot, a jó hangulatot és az együtt töltött  felejthetetlen 
hétvégéket, kutatást, tanulást, fejlődést, egy olyan közösséget, amelynek büszkén vagyok 
tagja. 
 
Szeretek barlangászni, mert hihetetlen szépségek tárulnak fel a szemünk láttára, imádom az a 
hangulatot, csipkelődést, ökörködést, ami egy-egy túrát körülölel. Ugyanakkor nagy felelősség 
is van rajtunk, hiszen folyamatos egymásra való odafigyelést és végtelen bizalmat igényel egy-
egy kirándulás. Szeretem a kutatást vagy a beszélgetéseket, amikor azon vitatkozunk, 
ötletelünk, hogy mi miért lehet olyan amilyen, merre mehet a járat stb. Aztán ott vannak az 
esték, amikor tetőfokára hág a hangulat ☺ és nagyon azt szeretem, hogy "ami az asztalon van 
az közös", no persze nem a hasam miatt, hanem abból kifolyólag hogy sajnos ez a hozzáállás 
sok helyen már nem jellemző. 
 
Kétség kívül különös világ, különleges emberekkel. ☺ 

 
Koltai Gabi 
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Egyesület berkeiben él még ez a lény,  
Ennek  neve is csak annyi, a Remény.  
Tőle várnak megoldást mind a zsörtölők, 
Mindig csak az ő vállán sírnak, a bömbölők. 
 
Ő az, aki nem adja fel, mert mi létezünk 
Hála neki mindig eszünk, sosem éhezünk. 
Megöli a feszültséget, jobban mint a relé, 
Ne sajnáljunk hát odaállni, most mellé.  
 
Esélyt kapott, de elszúrta, törődjön bele, 
Senki nem akart már többé elmenni vele. 
Aztán volt egy balhé nálunk, mert bekavartunk, 
Odajött és ő azt mondta együtt haladjunk. 
 
Kihúzott a bajból minket, nem is csalódtunk, 
Bejutásnál is ott volt ő, s vele daloltunk.  
Hazafelé UAZ úrban ő is ült velünk,  
Ő is ott volt imádkozott, maradjon belünk. 
 
Visszaérve a bulinkba velünk ült és hányt, 
Ivott, evett, ünnepelt, és epekedve várt. 
Aztán végül itt hagytuk, most egyedül örül, 
Megfogta az isten lábát, és lelke kiürült. 

 
Kállai-Borik Róbert 

 
 

 
A mentési gyakorlaton éles helyzetet szimuláltunk, azaz a mentés idejének intervalluma volt 
tudott a mentőszolgálatosok körében, de sem a sérülés milyensége, sem a pontos indulási idő, 
illetve a riasztás mikéntje nem volt előre eltervezve.  
 

Remény 

Beszámoló a Magyar Barlangi Mentőszolgálat által 
2009. október 30. 18:00 óra és október 31. 20:00 között, 
a Mecsek-hegységben, a Trió-barlangban megtartott 

„éles” mentési gyakorlatról 
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2009. október 31-én reggel a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület túrázó csapatot 
indított a Trió barlangba. A túrán a túra és segéd-túravezető mellett, a szimuláció szerint 3 
gyakorlottabb és 4 kezdő barlangász vett részt.  
 
A túravezető reggeli tájékoztatásban kapta meg, hogy hol kell elővennie az előre elkészített 
instrukciós borítékokat. A túrázó csapat ezekben ez előre elkészített leírásokat tartalmazó zárt 
borítékos utasításokban kapta meg a sérülés milyenségét, illetve azt is, hogy kire milyen szerep 
hárul, azaz sérült lesz-e vagy szerencsés túratárs, aki nem sérült meg a baleset folyamán. 
Tehát a sérült kiválasztása is véletlenszerű volt. 
 
Innen kezdve a túravezető intézkedett és indította a riasztást. 
 
Túrázók, akik a sérült kivételével később bekapcsolódtak a mentésben a BMSZ instrukciói 
alapján: 

Ács Réka 
Főző Péter (túravezető) 
Kertész Anikó 
Kis László (segéd túravezető) 
Klenk Péter 
Mátyus Kornél 
Mészáros József 
Szűcs Diána 
Varga Karolina 

 
A mentésen résztvevő mentőszolgálatosok: 

Főző Péter, barlangi mentő, próbaidős tag 
Hegedűs András, barlangi mentő, rendes tag 
Huber Kilián, barlangi mentő, rendes tag 
Izápy Viktor, barlangi mentő, rendes tag 
Kéki Antal, barlangi mentő, rendes tag, területi riasztás vezető 
Ollé Péter, barlangi mentő, rendes tag 
Ország János, barlangi mentő, rendes tag, területi titkár 
Past András, barlangi mentő, mentésbe bevonható pártoló tag, területi egységi orvos 
Raisz Péter, barlangi mentő, mentésbe bevonható pártoló tag 
Rostás Attila, barlangi mentő, mentésbe bevonható pártoló tag 
Sallai József, barlangi mentő, mentésbe bevonható pártoló tag 
Tarnai Tamás, barlangi mentő, rendes tag, területi egység vezető 
Tegzes Zoltán, barlangi mentő, rendes tag 
Zentay Zoltán, barlangi mentő, mentésbe bevonható pártoló tag 

 
A mentési gyakorlat lefolyása időrendben 
7:35-kor A túrázó csapat elindul a Mecsek Házától, Orfűről, a teljesen megszokott 
kalandtúrás (hasznosítási engedély keretében végzett túráztatás) protokoll szerint.  
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8:45-kor „Megtörtént” a barlangi baleset a Trió-barlang Őrszem-termében. A sérült az 
egyik lábát „fájlalta” térd felett, viszonylag súlyos sérülést jellemző tünetei „voltak”. 
9:15-re A túravezető szakszerű barlangi helyszíni biztosítása, majd a túrázók eligazítása 
után megtette a baleseti értesítést, ezt követően elindult a riasztás, a gyülekezés és a 
felvonulás.  
9:30-re A területi egységi riasztás vezetője mindenkit (BMSZ DMTE tagjai és BMSZ 
országos riasztás vezetője, illetve országos vezetője) riasztott, beleértve a DMTE orvosát is. 
Tájékoztatta a területi egység vezetőjét az addigi munkájáról, aki jóváhagyta a riasztás vezető 
intézkedéseit és további utasításokat adott. 
9:35-kor A gyakorlatvezető külön is értesítette a BMSZ országos vezetését (elnökségi tagok, 
reszortfelelősök) a riasztásról. 
9:42-kor A Központi Budapesti Területi Egység gyakorlatra készen álló tagjai is megkapták a 
riasztást, igaz nem országos értesítési rendszeren, hanem külön jelzésen keresztül. 
9:56-ra Az országos vezető a gyakorlatvezetőnél történő bejelentkezésekor világossá vált, 
hogy nem került kiadásra az országos riasztás a gyakorlatra. 
9:57-kor Egy Komlón tartózkodó barlangi 
mentő is megkapta az értesítést az indulásra. 
10:10-re Mindenki, aki megkapta a riasztást és 
el tudott indulni, a helyszín felé tartott. Azonnali 
beavatkozásra szolgáló gyülekező helyként a 
Körtvélyesi-völgy bejárata lett kijelölve. 
10:20-kor Abaligeten további felszerelések 
kerültek felvételre.  
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10:30 körül Budapestről elindult a 2. lépcsős egység egy gépjárművel. 
10:45-kor Az orvos a barlangász kísérőivel a sérült mellé érkezett. 
11:15 kor Az aknasorok beszerelését végző csapat is leindul a barlangba. 
11:40-re Minden, a Mecsek régióban tartózkodó barlangi mentő a Trió-barlangban 
tartózkodott, a sérült orvosi felügyelet alatt állt, a húzó és biztosító rendszerek kiépítése 
megkezdődött, a felszíni ügyelet a helyén volt. 
12:00-kor A sérült becsomagolásra került a hordágyba. 
12:10-kor Megkezdődött a hordágy kiszállítása az Őrszem teremből a vizes-ági hasadékon 
keresztül. 
12:30 körül Kiépítésre került a telefon, a felszínnel élő kapcsolat jött létre. 
12:40-re Bizonyossá vált, hogy a hordágy nem fér át a Vizes-ág szűk szakaszán. A 
gyakorlatvezető döntött a kicsomagolásról és a gyakorlat Elágazástól való folytatásáról.  
13:15-kor Megtörtént a hordágyba a sérült visszacsomagolása és újra indítása a barlangban. 
13:15-től Megtörtént a vízszintes, patakos járati 
szakaszokon a hordágy kézben szállítása, majd megindult 
a húzórendszereken keresztül a 3 tagból álló, összesen 
majdnem 30 méteres felhúzás. A hosszú felhúzásokra 
ellensúlyos húzórendszereket alkalmazott a 
Mentőszolgálat. A rövidebb húzások esetében 
flaschenzug került kiépítésre. 
14:00 körül Megérkezett a barlangba a 2. lépcsőben 
érkező Központi Területi Egység csapata, innen kezdve 
közös munkával folytatódott a hordágy szállítása a szűk 
szakaszokon. Az Ablak nevű résznél, a mesterséges 
lezárásnál, az ajtó mérete miatt ismét ki és becsomagolás 
történt. Ezt követően igen nagy erőfeszítés árán, de a 
hordágy a sérülttel tette meg a felszínig az utat. 
16:00-kor Az utolsó barlangi mentő is elhagyta a 
barlangot, a gyakorlatvezető lezárta a barlangi mentési 
feladatot.  
 
A gyakorlatot követő helyszíni értékelő-elemző megbeszélés 
 
A gyakorlat kiértékelése a nagyházban történt meg, a gyakorlat lezárását követően az esti 
közös vacsora előtt kb. 2 órában. 
 
A „nagyházban” a Mecsek Házában ingyenesen történt a helyszín és a szállás biztosítása az 
SZKBE szponzori felajánlásával. 
 
A vacsora és a teljes mentés a tagok által közösen került finanszírozásra, a BMSZ-nek 
költségébe így a gyakorlat nem került.  
 
 
 



12 ▌ SzKBE Hírmondó / 36. 

 
 
Az „éles” mentési gyakorlat értékelése 
 
Annak ellenére, hogy a BMSZ-nek voltak rossz tapasztalatai korábban egy előre meg nem 
tervezett gyakorlattal kapcsolatosan, a Trió-barlangban tartott gyakorlat teljes sikerrel zárult. 
 
Mind a riasztás, mind a felvonulás, mind a gyülekezés tekintetében, illetve a barlangi mentési 
feladatokban is sikerült zökkenőmentesen lebonyolítani egy „menetből indított”, előre meg 
nem határozott időben riasztott éles gyakorlatot. 
 
A sérülthez két óra alatt orvosi segítség jutott, a hordágy kiszállítása három és fél órán belül 
elkezdődött, és a kiszállítás a hordágy indulását követően kevesebb, mint négy óra alatt 
megtörtént.  
 
Az első lépcsős egység ugyan egyedül is be tudta volna fejezni a mentést, de a második lépcső 
bekapcsolódása a legjobbkor történt. A gyakorlat egyfelől megmutatta, hogy a magyar 
Barlangi Mentőszolgálat Dél-Magyarországi Területi Egysége önállóan is képes komoly 
mentéseket elvégezni, másfelől, hogy a területi egység teljes harmóniában tud 
együttműködni, a BMSZ országos irányításával és a központi egység 2. lépcsőben érkező 
egységeivel. A gyakorlat azt is megmutatta, hogy a központi területi egység barlangi mentői 
nélkülözhetetlen segítséget jelentenek a mentésbe való bekapcsolódásukkal. 
 
A gyakorlat legnagyobb tanulsága, hogy bebizonyította a magyarországi barlangi mentéseknél 
a sérült elemi érdeke az, hogy az adott karsztterületeken létrehozott területi egységekből álló 
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barlangi mentőszervezetetek a lehető leggyorsabban jussanak el hozzá, majd az országos 
irányítás vezetésével sorra kapcsolódjanak be az ország más pontjairól érkező barlangi mentő 
egységek. Ez csak úgy lehetséges, ha Magyarországon egy barlangi mentőszolgálat működik, 
számos területi egységre támaszkodva. 
 
Az „éles” mentési gyakorlat tapasztalatai, amikben fejlődnünk kell, amik a sikeres gyakorlat 
során még jobban lettek volna végezhetők, amit el kell végeznünk a jövőben 
 

 A Trió-barlangban az aktív kutatási tevékenység miatti folyamatos tágítások ellenére 
sem fér át a hordágy a barlang szűk szakaszain. A mecseki mentéseknél, ahol egyéb 
barlangokban még szűkebb járatok találhatók, zsigerből járattágításra kell felkészülni, ha 
komolyabb sérüléssel áll szemben a BMSZ. 

 
 A BMSZ DMTE orvosánál tárolt felszerelésekhez kulccsal kell rendelkezni, hogy akkor is 

hozzáférhessen a Mentőszolgálat az orvosi eszközökhöz, ha pl. az orvosunk a helyszínre 
nem a lakásán keresztül érkezik. 

 
 A riasztási SMS-ben mindig meg kell adni a gyülekező helyszínét, mert ezzel a 

visszakérdezések is csökkenthetők, hatékonyabb a riasztás. 
 

 A DMTE raktárában telefonkészüléknek és megfelelő hosszúságú (kb. összesen 300 m) 
telefonzsinórnak (pl. két eres kábel) kell rendelkezésre állnia. Jelenleg nincs ilyen 
eszköze a BMSZ DMTE-nek, a mentésre a Pro Natura Karszt- és Barlangkutató Egyesület 
adta oda a sajátját. 

 
 Újra kell próbálni a vizes-ági szűkületben a hordágy szállítását. Jól látszott, hogy a 

központi egység nagyobb rutinnal mozgatta a hordágyat a szűk szakaszokon. A szűk 
szakaszos hordágymozgatásban a DMTE-nek fejlődnie kell. 

 
 A hordágy mozgatása közben az orvost sokkal jobban ki kell szolgálni, és törekedni kell 

arra, hogy a hordágy mellett maradjon, ne szorulhasson ki onnan. 
 

 A mentés során a mentésvezetőnek, illetve csoportvezetőnek is teljes kötéltechnikai 
felszerelésben kell tartózkodnia, még akkor is, ha alapvetően a feladata az irányítás és 
nem szabad a hordágycipelésbe, húzórendszerek működtetésébe bekapcsolódnia. 
Előfordulhat ugyanis, hogy mégis be kell szállnia a szállításba, illetve a 
hordágymozgatásba, valamint Neki is mindig biztosítva kell lennie, még olyan 
barlangokban is, ahol nem jellemzően kitett részek találhatók. 

 
Jó szerencsét! 
                               Tarnai Tamás 
                         a gyakorlat vezetője 
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Online időjárás jelentés a levelezőlistán 2009. október 14-én: 
 
Itt fenn a hegyen (Csillebérc) szakad a hó.  

Gergő 
 

Jelentem a Mecsekben, Lapisnál is szállingóznak a hópelyhek. 
Bálint 

 
Aquincumban havas eső, szélvihar, de a rasztám még mindig tart! Ugyanis mi még dolgozunk. 
 

Tücs 
 
Szeged: Eső és szél... és a mosoly az arcomra fagyott! Tücs! Még nálunk is dolgoznak a 
régészek... BRRR 

Citrom 
 
Bálint azok falevelek! Itt a mediterráneum fővárosában az eső szakad 3 napja.  

Kise 
 
Kővágószőlős: Odakint közepesen erős szél, kezdődő eső. Bent kellemes 24 fok és gyönyörű 
kilátás a színesedő Jakab-hegyre. 

Zé 
 
Pécs belváros: Szitáló eső, de süt a Nap... 

Anikó 
 
Budapest belváros: Egy munkás reggel 8 óta veri a vakolatot az utcafronton, ha kinézek az 
ablakon, látom, hogy az állványon a szél meg-meglebbenti a zöld hálót, amitől nem látom, 
milyen idő van... 

Milán 
 
Bátaapáti is jelentkezik. Dőlnek a fák, hullanak a falevelek. 6 fok. Szép ez a betonüzem. 

Meteorológus Mihály (Ákos) 
 
Pécs belváros, alagsor: A neonok egyenletes minőségben ontják a mesterséges fényt, a falak 
kint tartják a talajvizet, a hátam kicsit fázik. 

Krisz 
 
 

Helyszíni tudósítóink jelentik... 
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Pécs, Attract Kft.: Monitorom mögött levő fehér fal, 22 fok belső hőmérséklet, gőzölgő kávé 
finom illatával, citromcseppekkel telecsöpögtetett piskóta íze keveredik. Fülemben Hamvas 
Bélától a Babérliget hallik... A hátam mögött levő ablak koszos üvegén beszűrődő fényről azt 
képzelem, hogy tombol a tavasz, nyílnak a virágok, rügyeznek a fák... Jajj valaki felkeltett... 
Rita! A 77. hotelszoba sarkában levő szőnyegszegély mérete nem 5, hanem 5,1 cm... A szőnyeg 
négyzetmétere így módosul 25,258 négyzetméterről 25,261 négyzetméterre.  Mindenkinek 
szép napot! Régészeknek kitartást! Terepen levőknek is, és mindenkinek meleg védőitalt! 

Rita 
 
 

 
A Mecsekben található legnagyobb karsztforrás az Orfű község határában fakadó Vízfő-forrás. 
Vízgyűjtő területe 15,25 km2, ennek mintegy 30 %-a nemkarsztosodó kőzeteken, elsősorban 
alsótriász vörös homokkövön helyezkedik el. Az innen érkező, koptató jellegű hordaléknak 
jelentős szerepe lehetett és lehet a forráshoz tartozó barlangrendszer kialakításában. A 
vízgyűjtő fennmaradó része alsó- és középső triász mészköveken és dolomiton helyezkedik el, 
maga a forrás is egy dolomit sziklafal aljából tör elő. 
 
A forráshoz tartozó barlangrendszer még csak részben feltárt. A légvonalban mért távolság a 
forrás és a fő víznyelőnek tartott Szuadó-barlang között mintegy 3 km így aggteleki példák 
alapján a várható barlang hossza mintegy 5-6 km-re becsülhető, természetesen ehhez még 
további oldalágak is csatlakozhatnak. A barlangrendszer feltárására az utóbbi években ismét 
nagy erőfeszítések történtek, amelyek a várt nagy barlangot még nem hozták meg, de így is 
igen bíztató eredményekkel jártak. A Szuadó-barlangban a JATE Barlangkutató Csoport, majd a 
Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület végzett kutatásokat, aminek eredményeként a 
nyelőhöz tartozó barlangot mintegy 350 m hosszan tárták fel és példaértékű alapossággal 
dokumentálták. 
 
Egy másik nyelő- a Spirál-nyelő- újbóli megbontásával a Mecseki Karsztkutató Csoport feltárta 
a hegység eddigi legmélyebb barlangját. A 100 méteres mélységben rábukkantak egy rövid 
patakos ágra is. Mindkét barlangban továbbra is folynak a kutatások. Maga a forrásbarlang 
jelenleg hozzávetőlegesen 750 méter hosszan feltárt. 
 
1958-ban búvároknak sikerült átúszniuk a bejárati szifont és nagyméretű légteres járatról 
adtak hírt. A következő évben a Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal barlangkutatói 
leszivattyúzták a forrásszifont és bejutottak a barlangba. Jelenleg a Vízfő-forrás barlangja 
mesterségesen kialakított bejáratokon keresztül járható. Az ismert barlangszakasz befoglaló 
kőzete elsősorban triász korú dolomit. A barlang elsősorban hasadékjellegű, bár ezek a 
hasadékok igen tágasak és találkozásaiknál jelentős méretű terem is kialakult. Általánosságban 
elmondható, hogy a járatok átmérője 1-3 méter között mozog. Jelenleg a barlangban egy 
mesterségesen kimélyített és kibetonozott tó található, kb. 5-6 méter átmérővel. Vízfolyást 

A Vízfő-barlangrendszer 
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csak nagyobb vízhozamok esetében figyeltünk meg, a bejárati szifonon kiáramló víz egyébként 
a járattalp alatt mozog. Eredetileg a barlangban 3 szifon volt található, a harmadik egyben a 
végpontot is jelentette. Ez a szifon igen mély, mintegy 21 méter. Átúszása mindez ideig nem 
történt meg, bár az építkezések előtt erre kísérlet történt. 
 
A Vízfő-forrás 
 
Vízfőről, s különösen annak barlangjáról először Myskowszky Emil bányafelügyelő tesz említést 
1905-ben, s szerinte a közelben lakó öregemberek állították, hogy 40-50 évvel azelőtt 
meglehetős hosszban volt járható a forrásüreg. 
A Vízfő-barlang kutatását sokáig halogatták, pedig 1937-ben már a BETE kutatói is 
megtekintették, majd 1943-ban felvetődött a barlang robbantásos feltárásának terve. A 
második világháborút követően, több kisebb, eredménytelen próbálkozás után, 1952 telén, 
vízszintsüllyesztést követően, Kessler Hubertnek sikerült először bepillantani a szifon mögötti 
barlangterembe. 
 

Az első bejárati szifont 1958. október 23-án a MÜHOSZ 
könnyűbúvárainak, Marek Istvánnak és Hortolányi Gyulának 
sikerült átúsznia sűrített levegős készülékkel. Ezt követően, 1959 
tavaszán a Pécsi MHSZ búvárai felderítették a forrás mögötti első 
üreget, majd ez év júliusában megkísérelték átúszni a 2. sz. szifont, 
de a szűk járatok miatt ez nem sikerült. Nagy előrelépést jelentett, 
amikor 1959. augusztus 18-án a Baranya megyei Idegenforgalmi 
Hivatal által patronált csoport elkezdte a forrás vízszintjének 
süllyesztését; bejutottak az első terembe, elkészítették annak 
pontos térképét, majd segítségével a szifon felett tárót 
robbantottak. A következő év kutatási célja már a 2. sz. szifon 
legyőzése volt. Augusztus 20-án kezdték el a vízszint csökkentését, 
a 2. sz. szifon meg is nyílt, de a bejutás mégsem sikerült, mert a 60 

fokos dőlésű hasadék annyira elszűkült, hogy a kutatók még a fejüket sem tudták bedugni. A 
nyíláson át mindössze az előttük sötétlő terem iszapos-kavicsos fenekét látták a benne 
kavargó, örvénylő vízzel, s hallották egy távolabbi vízesés dörgő moraját. Bontásra nem volt 
lehetőségük, így augusztus 23-án egy kilogramm paxitot helyeztek el a falra, ennek 
felrobbantásával a nyílás annyira kitágult, hogy úgy hitték, bejutnak. Újabb robbantás után 
Rónaki Lászlónak sikerült átkúsznia a szifon mögötti első üregen, és a beadott szerszámokkal a 
szűkületet annyira kitágította, hogy a többiek is bemászhattak. Egy 6x8 m-es terembe kerültek, 
amelynek a mennyezete öt-hat méter magas volt. Falait és alját vastagon borította az iszap és 
a kavicsos hordalék. Balra széles hasadékot láttak, amely hét-nyolc méter után összeszűkült. 
Szemben a hordalék közül tört elő a barlangi patak, majd nagy eséssel igyekezett a mögöttük 
levő hasadék felé. Felmászva az iszaplejtőn, egy nagyobb, cseppkövekkel díszített terembe 
értek. Velük szemben, mintegy húsz méterre, a fekete sziklafal repedéseiből mintegy három 
méter magasból tört elő az a vízesés, amelynek hangját már a szifon megnyílásakor hallották. 
A két terem tágas, sekély szifont alakítva kapcsolódott össze. A felfedezők elérték a barlangi 
tavat, amelynek kristálytiszta vize nagy mélységet sejtetett, mélyén éles sziklatömbökkel: 
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előttük volt a 3. sz. szifon. Összesen 150 m új barlangszakaszt (a teljes föld alatti 
járatrendszert) tártak fel, s mint az egymást követő sikertelen kísérletek során 
megismerhették, a harmadik szifon mélysége a 20 m-t is meghaladta. 1962-ben, alapos 
tanulmányok után kénytelenek voltak arra a következtetésre jutni, hogy a búvárkészülékes 
átjutás lehetőségét a munka időigényessége és főleg balesetveszélyessége miatt el kell vetni. 
Helyette a forrást tápláló víznyelőkön át újabb bontásokkal lehet megkísérelni a minden 
bizonnyal komoly, ismeretlen barlangrendszert feltárni. 
 
A Vízfő-forrás vize tektonikusan kialakult meredek sziklafal tövében lép a felszínre, két-
háromezer literes percenkénti átlaghozammal és 11°C-os hőmérséklettel. A zárókőzet anyaga 
triász, középső-anizuszi dolomit, amelynek jellegzetes, "pókhálós" mállási eredménye 
mindenhol kimutatható. Ellentétben a többi, dolomitban kialakult barlanggal, Orfűn sok 
cseppkövet találni, amelyek túlnyomó része viasszerűen áttetsző, de a rózsaszín kalcitokon 
kívül hófehér és húsvörös színárnyalat is megtalálható. A barlang különleges ismertetőjegye a 
falak vastag, fekete 
színű mangános 
bekérgezése. A 
mangánkéreg kiválása 
Rónaki László szerint az 
átszellőzött sekély 
vízből történt. A 
mangán valószínűleg a 
lepusztulási terület 
alsó-triász korú 
kőzeteinek mállásából 
származik. A 
megfigyelések szerint a 
3. sz. szifon környékén a 
mangános kiválás ma is 
folytatódik. 

 
A barlang morfológiája jellegzetes tektonikusan előre jelzett szerkezetet, tipikus patakos 
hasadékbarlangot mutat. A barlang járatainak teremszerű kiszélesedései minden esetben több 
hasadék egymásba szakadása révén keletkeztek. Így például a legnagyobb, a Zuhatagos-terem 
három összetartó és egy keresztező nyitott törés mentén alakult ki. Eddig három szifont 
ismertek meg a barlangban, melyek közül a 3. sz. a forrás felőli továbbjutás jelenlegi akadálya. 
Valamennyi szifonnyílás az erózió által tágított réteg lapmenti elválásban fejlődött 
  
Vízhozam, vízminőség, vízminősítés 
 
A forrás vízhozama napi 414 m3 és 100 800 m3 között ingadozik. 1974-ben a teljes évi 
vízhozam 4.653.761 m3 volt. A vízhozam adatok alapján a Vízfőt tekinthetjük a legbővizűbb 
mecseki karsztforrásnak. 
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A lenti ábra mutatja, hogy a csapadék és a vízhozam nincs szoros összefüggésben. Hírtelen 
árvizek nem jellemzőek a forrásra. A nagy mennyiségű, tartós esőzés hatására a víz minősége 
romlik, mert a mögötte lévő barlangrendszer „száraz” részeiben a kitöltést (agyagot) 
átmozgatja. 

1974 Csapadék és vízhozam összefüggések
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A Vízfő-forrás múltbéli vízminőségét vizsgálva, rendkívül kevés kifogásolható komponens: 
legtöbbször bakteriológiai paraméterek értéke nem volt megfelelő. A szervetlen kémiai 
összetevők közül a nitrát jelenléte általános, az ammónium és a nitrit folyamatosan van jelen. 
Napjainkban semmilyen szennyező anyag nem lépi át az egészségügyi határértéket, a toxikus 
fémek kimutathatósági határérték alatt szerepeltek, a trícium tartalom 1,54 Bq/l (ez arra utal, 
hogy tartalmaz 50 évnél fiatalabb komponenseket). Az általános vízkémiai komponenseket 
vizsgálva a víz ivóvízként megfelelt kategóriába sorolható, minden alkotó megfelel a rendelet 
előírásainak. 
  
Vizsgálat (2003)

 
Hőmérséklet:   12 °C 
pH érték:    6,8 
Fajlagos vezető képesség: 645 μS/cm 
KOIps:    1,0 mg/l 
Ammónium:   0 mg/l 
Nitrit:     0 mg/l 
Nitrát:    3,5 mg/l 
Klorid:    19,15 mg/l 
Szulfát:    54 mg/l 
Vas:     0,14 mg/l 
Összes keménység:  246 mg/l 
Kalcium:    130 mg/l 
Magnézium:    25 mg/l 
Összes lúgosság:   7,4 mmol/l 
 

Határértékek 
- 
6,5-9,5 
250 μs/cm 
3,5 mg/l 
0,5 mg/l 
0,5 mg/l 
50 mg/l 
25 mg/l 
250 mg/l 
200 mg/l 
350 mg/l 
? 
? 
? 
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A fentiek ismeretében a Vízfő-forrás vize kezelés nélkül alkalmas ivóvíznek, ezért kiemelten 
fontos ivóvízbázis. 
 
A Vízfő vizének hasznosítása 
 

Az 1970-es évektől a forrást (barlangot) Orfű és Komló 
vízellátásának biztosítására használták. 1970-1974 között Csete 
György tervei alapján megépítették a forrásházat, mely otthont 
adott a műtárgy kezelő személyzetének és a gépház egyes 
részeinek. 
 
A barlangban a 3. szifon elé egy vasbeton gátat építettek, 
melybe egy 300 mm-es vascsövet építettek be. A forrásház alatt 
3 nagyteljesítményű szivattyú juttatta el a vizet mesterséges 
csővezetéken az úgynevezett „Vízműnyelőig”, ahonnan 
gravitációs úton, barlangrendszereken és földalatti hasadékokon 
jutott el a karsztvíz a nyugat-mecseki karsztvidék legkeletibb 

területén, a Mélyvölgyben, itt találjuk a Mánfai Kőlyuk nevű barlangot. Az 57 m hosszú, 
viszonylag könnyen járható folyosó szifonnal végződik. A barlang kiépítve nincs, jelenleg le van 
zárva, mivel a Komlói Vízmű a vizét hasznosította (jelenleg tartalék vízbázis). 
 

 
 
A Vízfő-forrás vize napjainkban a Malom Múzeum működő vízimalmait hajtja, valamint Orfű 
tartalék vízellátását biztosítja. (Bejárat melletti búvárszivattyú, 100mm-es csővezetékkel). Az 
1970-es évek nagy építkezéséből, mára a barlangban már semmi nem használható, minden 
gépészeti berendezés tönkrement, elrozsdásodott, eltört. A gépház (forrásház vagy gomba) 21 
éve használaton kívül van, karbantartásáról senki nem gondoskodott. 2007-ben az orfűi 
önkormányzat pályázatot nyert az épület renoválására és a belső tér helyreállítására. Az 
egyedülálló épület és technika bemutatására rekonstruálni szeretnék a gépészetet és 
múzeumot kialakítani belőle. 

Ács-Kovács Milán 
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