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Patkánybaba és patkánymama sétálnak hazafelé az oviból egy retkes, büdös csatornában.
Elhúz a fejük fölött egy denevér. Mire a patkánybaba:
- Nézd anya! Egy angyal!

Zsombi
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Kutató hétvégék menetrendje
Április 16-18.

–

Mecsek Háza

Május 7-9.

–

Mecsek Háza

Június 18-20.

–

Mecsek Háza

Július 30. - augusztus 1.

–

Mecsek Háza

Nyári tábor: augusztus második felében

–

Szuadó-völgyi tábor
Kopasz Imi

Jótékonysági gyerektúra a Trió-barlangban
2010. január 16-án a Faág Baráti Kör közhasznú egyesület közreműködésével közel kéttucatnyi
hátrányos helyzetű, tini korú gyereknek sikerült felejthetetlen élményt szereznünk a Trióbarlang bemutatásával. A túrák lebonyolításában a következő kispajtások voltak a
segítségemre, akiknek ezúton is köszönetemet fejezem ki: Csüngi, Keserü Betti, Kisember, Tilla
és Zsombi.
Lukoczki Georgina
Alább Hajdu Krisztina élménybeszámolóját olvashatjátok:
Szerintem a kirándulás nagyon jó hangulatban
telt. Sok jó ismerősöm és még több barátom
volt ott. Az egyik legizgalmasabb része az volt,
amikor le kellett menni a barlangba. Nem csak
izgalmas, hanem félelmetes is volt egyben.
Nagyon fura volt, és elképesztő is, hogy olyan
szűk helyen kellett átmászni, amin talán csak
egy kisebb kutya fért volna be. Beérve a
barlangba megcsodálhattuk a téli álomban lévő
denevéreket, és láthattunk rengeteg érdekes
cseppkőképződményt is. Az egyik legszebb az
úgynevezett Búboskemence volt, ami valóban
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úgy nézett ki, mint egy kemence. Megismerkedhettünk a különböző cseppkőfajtákkal is. A
cseppkövek részletes bemutatása után elindultunk a barlang mélye felé. Lefelé haladva
izgalmasnak véltem, hogy egy kötélen múlott az életem. A barlang mélyére érve egy különös
szertartásban lehetett részünk, mégpedig kiderült az, hogy a barlangászok a túra végén
csokival űzik el az éhségüket. Amikor kiértem a barlangból, és fény tárult az arcomra, nagy
teher esett le a vállamról, hogy túléltem ezt az egészet. Mikor elindult a második csoport,
belegondoltam abba, hogy mi lenne, ha még egyszer visszamennék, de végül is nem történt
meg. Mindent összevéve sokkal izgibb volt a kirándulás, mint gondoltam.

A Laci-forrás felújítása
A Szuadó-gerinc lábánál megállunk az UAZ terepjáróval, és átváltjuk a kerekeknél a terepjáró
reteszeket. A kocsi tele van a Laci-forrás felújításához szükséges anyagokkal és a barlangász
tábor napi „hadtápos” ellátmányával. Néhány percet várunk Tarnai Tamásra, aki Pestről
érkezik vissza a táborba.
A faleveleken megcsillannak a vízcseppek, amint a napsugarak elérik őket. A gyöngyöző
pókhálóban keresztes pók szorgoskodik, javítja az esőben megsérült hálóját.
Sportos lendülettel bekanyarodik Tamás mellénk, és leparkol az erdészeti út szélére. Gyors
átpakolás a kocsiból, és indulunk is felfelé a köves emelkedőn. A kerekek kaparják a vizes
talajt, de egyenletesen haladunk egyre feljebb a gerinc teteje felé. Az egyenetlen terepen
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kapaszkodnunk kell, és a törékeny szállítmányra is vigyázunk. Magas vadles ágaskodik az út
szélén, és figyeli a zöld terepjáró csúszkálását a dózerolt úton. Néhány kisebb emelkedő, és a
szép szálerdőben elérjük a völgybe vezető utat, amin talán biztonsággal lejuthatnánk, de a
terepjáró lentről ma nem tudna feljönni. Így a kocsiban hagyjuk a cementet és sódert, majd a
többi cuccot felmarkoljuk, és elindulunk a völgyben lévő depó felé.
A táborban nagy a nyüzsgés, mindenki végzi a dolgát. A fák koronáiból hegymászó kötelek
lógnak, a padokon többen reggeliznek a tarka sátrak előtt. A felújított fa táborépület most
eszközökkel, anyagokkal és szállásvendégekkel van megtöltve. A reggeli műszak már
beöltözött a védőruhákba és a többi védőfelszerelésbe, és indulnak a Gilisztás víznyelő barlang
felé, hogy folytassák a feltárást.
Tamás önként jelentkezőket kér a barlangászoktól, akik közül egy nekem segít majd a régi
forrás falazatának bontásában. Többen jelentkeznek, de én Lacit választom. Ő már segített
nekem néhány éve a Bagoly-forrás felújításánál. Pécsről kicsit később jön még három barátom
segíteni a munkálatokban. A turistaúton indulunk felfelé, és egy perc múlva elmegyünk a
Szuadó-forrás mellet, majd tovább a kis völgy oldalában a régi forrásjelzések mentén. A Laciforrás fala messziről látszik, és még így, félig ledőlve is szép építmény. A tavat a forrás előtt
megmenteni már nem lehet, mert teljesen feltöltődött hordalékkal. Lepakoljuk a
szerszámokat, és felvételeket készítek a forrásról és környezetéről.
Nekiállok a jobboldali falazat teljes lebontásának, Laci a régi falazat köveit kezdi visszahordani
a környékről. Az első kövek könnyedén elválnak egymástól, mert a csapadék kimosta közülük a
kötőanyagot, a földet. A falban lejjebb egyre több lapos és hosszúkás kő van beépítve,
melyeknek az volt a szerepük, hogy a kőfalat a kiásott partoldalhoz kössék.
Hangokat hallok, és a völgy fele pillantva felfedezem közeledő barátaimat: Barnabást, Pistát és
kis Barnabást. Libasorban jönnek egyre közelebb a keskeny turistaúton. Bemutatom nekik
Lacit, barlangász segítőnket, majd egy kis szekszárdi vörösborral kínálom a friss munkaerőt.
Elmondom, hogyan szeretném újjáépíteni a ledőlt falat, és miképpen erősítem meg a bal
oldalt. Barátaim bekapnak néhány falatot és a jobb emésztés végett egy gyűszűnyi kisüstit, és
már kezdik is a munkát. Nagy a nyüzsgés a forrás környékén, mindenki kövekkel mászkál, és
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növekszik a kőrakás a tűzrakó mellett. Két nagyobb követ hárman görgetnek a forrás
előterébe, ami majd jó lesz alapkőnek.
A bontással elértem a „padló” szintet, és most a partoldalt kell megszabadítanom a meglazult
részektől. Pistát megkérem, hogy a Kis Laci-forrásnál – tőlünk tíz méterre – képezzen ki egy kis
medencét, ahonnan vizet tudunk hozni a munkánk folytatásához. A Laci-forrás vizét a
barlangászok a táborba vezették tűzoltó tömlővel, és ezt nem akarjuk megbontani. Fáradt
derekunkat kicsit pihentetjük, és csodáljuk a szép és csendes környéket. A frissen ásott föld
illata megtölti a teret. Folyamatosan mentjük ki a forrás csorgó medencéjéből a nedvességre
áhítozó skarabeuszokat. A madarak elbújtak a hűs bokrokba, a fák koronái közé az egyre
erősödő napsugarak elől. A régi tóban kidőlt, korhadt fák hevernek az iszapban, úgy, ahogy
aláhullottak a magasból.
Elkezdjük beépíteni a nagyobb köveket a megfelelő helyekre, és mögéjük kisebb köveket
dobálunk támasztéknak. A következő sorban hosszan hátranyúló köveket rakunk, ezzel kötjük
a partoldalhoz a falat úgy, mint ezt elődeink tették. A réseket kiásott földdel töltjük ki minden
sor után, és bő vízzel meglocsoljuk. Erre azért van szükség, hogy a falazat és a partoldal minél
egységesebben összeálljon. Sok kő fogy a falazásnál, ezért a csapat messzebbről kell
ideszállítson nagyobb darabokat. Mindenkiről folyik a verejték, fárad a test, de a lelkesedés
töretlen. Még egy sor, és elérem a tervezett magasságot. Adogatják, válogatják a megfelelő
köveket a falazáshoz. Az új faldarab jól illeszkedik a régihez, szépen összesimulnak a sarokban,
mintha mindig így álltak volna.
Rohan az idő, késő délután van, a nap csak a magas fák koronáit világítja meg sugaraival.
Összepakoljuk, letisztítjuk a szerszámokat, és elrejtjük őket a fák sűrűjében. Elbúcsúzunk
egymástól, mert minden csoport más útvonalon indul hazafelé.
Másnap korán reggel érkezünk a barlangász táborba Ágival. Tarnai Tamás, a tábor vezetője
elmondja, hogy az összes anyagot „feldepózták” a forrás előterébe, harminc kilós adagokra
bontva. A tűzoltótömlő mellett vitték fel terheiket a barlangászok, fiúk és lányok egyaránt.
Volt, aki többet is fordult a meredek, csúszós völgyoldalban. Megköszönjük a barlangászok
segítségét, mert az ő munkájuk nélkül nem tudnánk folytatni a mai falazási munkát. Ágival a
megszokott úton haladva hamar elérjük a forrást, és lepakolunk. Mindenütt a forrás
környezetében cement, homok és sóder ládákban és zsákokban.
Ági a kis vízelvezető árok kikövezésének áll neki, én pedig cementes anyagot keverek a falazat
fugáinak kitöltéséhez. Így szárazon rakva is jól mutat, de az időállóságát nagyban megnöveli a
fugázás kötőanyaggal. A saroknál kezdem lentről, és sorban haladok felfelé. Ági mozaikszerűen
illeszti egymásnak a lapos köveket, és jól mutat föntről nézve a kis csatorna. Ha befejezi a
munkát, akkor cementes anyaggal rögzítem a köveket egymáshoz és az oldalkövekhez. A
csuklóm és a derekam egyre jobban fáj a sok keveréstől, ezért pihenésképpen a forrás feletti
rész tereprendezését kezdem el. A falazat mögötti részeken körben egy vízelvezető csatornát
csákányozok ki a csontkemény földben. Porzik az erdei föld a több hónapos csapadékhiány
miatt. A földes mederben kapával húzom le a földet a völgy felé. Erre a kis mederre azért van
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szükség, hogy a csapadékvíz által hordott anyagokat ne engedje a forrás előterébe. A forrás
foglalását Csokonay Sanyi bácsi éppen hatvan éve olyan jól megépítette, hogy semmi
karbantartást nem igényel. Most ismét váltok, és a bal oldali fal laza köveit ékelem ki, vagy ha
szükséges, cserélem megfelelő kövekre. Ez a fal viszonylag jó állapotban megmaradt,
lebontására nem volt szükség. Ági köveket adogat, és a legfelső sort bekötöm a partoldalba.
Kövek, föld, víz, és minden ismétlődik. Az elkészült sort kifugázom, és nézem a két oldalt
együtt távolabbról. Szeretném meghagyni a régi falazatot eredeti megerősített állapotában
száraz kötéssel, de nagyon elüt a két oldal egymástól.
Az idő ismét gyorsan elszaladt, elpakoljuk a szerszámokat és az anyagokat. Készítek
felvételeket a forrás jelenlegi állapotáról, majd az üres ládákkal, vödrökkel és zsákokkal
elindulunk a barlangászok tábora felé.
Rövid volt az éjszaka, és minden porcikám érzi még az elmúlt napok munkáját. A köves
Szuadó-gerincre kapaszkodik fel kis városi autóm, kerülgetve a mély vízmosásokat. A párától
nedves földúton haladok egyre feljebb a szálerdőben. A völgybe fordul a kocsi eleje, és
óvatosan motorfékkel ereszkedek lefelé a veszélyes, ám nagyon szép útszakaszon. A terepjáró
által letaposott úton hamar elérem a tábort, és mellette leparkolok. Mindenki teszi a dolgát,
pakolnak a terepjáróra, készül a váltás a barlang feltárásához. Nagy a lelkesedés a táborban,
szép eredményeket értek el a napokban a feltárásnál. Még éjszaka is dolgoztak, hogy előbbre
jussanak a mészkőfalak között. Csak egy gyors üdvözlés, és már indulnak bakancsaim a
kitaposott ösvényen a forrás felé.
Minden úgy van, ahogy tegnap hagytam. A tűzoltótömlőben csobog a víz, és szalad a
barlangászok ideiglenes zuhanyzója felé. A szkarabeusz bogarakat kimentem a vízből és
lehordom a szerszámokat rejtekükből. Ma csak egyedül vagyok a bal oldali fal fugázásához.
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Megkeverem az első adagot és a sarokból kifelé egyre feljebb haladva végzem a rések
kitöltését cementes folyami homokkal. Ahogy a teteje felé haladok, egyre jobban beigazolódik
döntésem helyessége, hogy minden oldalt egységesen fugázni kell. Jól néz ki a falazat,
egységet alkot a három oldal színben és stílusban. A maradék kövekkel megerősítem a legfölső
sorokat körben, és erős cementes anyaggal rögzítem őket egymáshoz.
Nekiállok a környéken a lehullott ágak összeszedésének, és kitisztítom a tűzrakót.
Elmosom a szerszámaimat, összepakolom a zsákokat és vödröket, majd lejjebb viszem őket,
hogy lefotózzam a forrást és környékét. A vaku nagyokat villan a napsütésben, és a gépen
látom az elkészült munkánkat megörökítve. A napsugarak itt lent a völgyben is felmelegítik a
levegőt, párolog izzadt testemen a póló. Ráérősen bandukolok a depó fele a szerszámokkal és
egyéb göngyölegekkel csörömpölve. Bepakolok a kocsiba, és rögzítem a dolgokat, mert kifele a
völgyből minden felborulna. Tamás a barlangban van, ezért megkérem a lányokat, hogy
naponta kétszer öntözzék meg a forrás falazatát, nehogy kiégjen a beton.
Elindulok felfelé, és megfelelő gázadásokkal a kanyargós és meredek úton szerencsésen
felérek a tetőre. Jó érzéssel hagyom el a völgyet, mert derék emberek összefogásával ismét
egy szép forrás újult meg a Mecsekben.
A forrás megépítését a Mecsek Egyesület és a szegedi barlangászok támogatták. A forrás
építői: Baumann József, Baumann Józsefné, Kriston Barnabás, ifj. Kriston Barnabás, Plantek
István és az SZKBE barlangászai.
Baumann József
Forrás: Mecsek Híradó, 2007. október 152. szám

A Királyhegy három arca
A Királyhegy (Král'ova Hol'a) az Alacsony-Tátra vonulatának legkeletibb orma, a szlovák
mondavilágban – a Kriván után – a második leggyakrabban szereplő csúcs, és bár mindössze
1946 méter magas, engem csak harmadik próbálkozásra engedett fel magára.
Első alkalommal 2006 október utolsó napjaiban egy túrázós hétvégét tartottunk Anikóval a
szlovákoknál. Szombaton felkapaszkodtunk a murányi vár romjához, majd onnan sétáltunk pár
órát a murányi fennsíkon a szikrázó napsütésben, ideális idő volt a szabadtéri programhoz.
Késő délután autóba ültünk, és Garamfő (Telgart) felé vettük az irányt, ahol egy öreg néninél
kaptunk szállást éjszakára, aki készséggel adott tüzelőt is, hogy be tudjuk fűteni a kályhát, és jó
meleget varázsoltunk a háza melletti melléképületben. Este még jártam egy kört a faluban,
kinéztem, merre induljunk másnap reggel, hogy felkapaszkodhassunk aznapi célunkra, a
Királyhegy csúcsára. Két út is vezetett fel a faluból, a zöld jelzés elhanyagoltabb és nehezebb,
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míg a piros jelzés a könnyebb és kedveltebb. Vendéglátónk tanácsa ellenére természetesen a
nehezebb úton szerettem volna feljutni, és a könnyebbiket tartogattam a lejövetelre. Úgy
számoltam, hogy 3 óra alatt fel, majd kicsit rövidebb idő alatt le lehet szaladni, de azzal nem
számoltam, hogy másnap reggelre leszáll a köd, és csúnya esős idő jön…
Mikor hajnalban megreggeliztünk és elindultunk, még lelkes voltam, hiszen egy kis rossz idő
nem hátrány, sőt, még nagyobb kaland is a mászás! Anikó annyira nem élvezte a dolgot, ő az
első 10 percben vissza is fordult a szállásra, nem volt kedve a túrához ilyen időben, korán,
hidegben, ezért egyedül folytattam az utat. Ahogy feljebb és feljebb jutottam egyre zordabb
lett az időjárás, és a zöld jelzések is eltűntek, több helyen nem volt egyértelmű, hogy merre
mehet az út, és jelzés híján csak találgattam, néha kevés sikerrel, de azért folyamatosan
mentem felfelé. Ekkor még kevés hegyi tapasztalattal rendelkeztem, nem tiszteltem eléggé a
hegyeket, és elkövettem azt a hibát, hogy nem vettem komolyan a kétezer méter alatti
csúcsot. Összesen egyetlen szelet csokit vittem magammal élelem gyanánt, nem vettem
térképet, az esőnadrágot, kamáslit, elsősegély felszerelést, tájolót, sapkát, kesztyűt, termo
ruhát mind lent hagytam a faluban, hiszen ilyen kis hegyre ezek úgysem kellenek, olyan ez,
mint egy séta a parkban, gondoltam... Igen ám, de nem október 29-én, esőben, hidegben,
rossz látási viszonyok között, rettenetes szélben! Végül 1690 méteres magasságig mentem fel,
ahol már négykézláb kapaszkodtam, mert a széltől nem álltam biztosan a lábamon, teljesen
átáztam, fáztam és a mindössze 10 méteres látótávolság miatt csak megtippelni tudtam, hogy
merre kéne tovább haladnom. Itt behúzódtam egy szikla lábához, és gyorsan átgondoltam a
lehetőségeket. Bár korábban nem adtam még fel csúcsot, itt elég gyorsan egyértelművé vált,
hogy nincs értelme tovább menni, csak felesleges kockázatnak tenném ki magamat, pedig a
hegy megvár, máskor is visszajöhetek. Elindultam lefelé, egy darabig még négykézláb, majd
ahogy lejjebb értem már két lábon, de olyan keveset láttam a ködtől, hogy teljesen
elvesztettem a jeleket és az utat. Mivel a tájolóm is a faluban maradt, csak találomra lőttem be
az irányt és jöttem lefelé sziklán, erdőn, patakmedren, irtáson, majd szántóföldön keresztül,
végül egy völggyel odébb értem le, mint kellett volna. Messziről láttam annak a templomnak a
tornyát, ami mellett reggel elmentem, és kis kerülővel ugyan, de végül épségben értem vissza
a házba, ahol száraz ruhát húztam, autóba ültünk, és elindultunk haza. Kicsit bántam, hogy
nem sikerült felmenni a csúcsra, de nagyon jó élmény volt ez a nap, és egy életre
megtanultam, hogy a hegyet igenis komolyan kell venni, akármekkora is, és ha olyan a helyzet
tudni kell feladni. Ez volt az első lecke, amit a Királyhegy tanított nekem.
Az eset után elhatároztam, hogy meg fogom mászni a csúcsot, de elhatároztam azt is, hogy
csakis ezen, a nehezebbik úton, és semmiképpen sem nyáron, ugyanis egy faluval odébb,
Királyhegyaljáról (Sumiac) létezik egy sokkal könnyebb ösvény is, amin akár rossz időjárási
körülmények között is szinte bármikor fel lehet menni a hegyre, de az úgy nem lenne
sportszerű. Ősszel és a zöld úton próbáltam először, ezek után csalás lenne egy szép nyári
napon az egyik könnyebbik úton felsétálni.
Második próbálkozásra a 2008-as évi Miki túra hétvégéje lett kiszemelve, hiszen, ha úgyis fent
vagyunk a határ mellett, miért ne mennénk át egy nap barlangászat után egy kicsit hegyet
mászni? Szombaton átmenő túrán voltam a Béke-barlangban, Gina pedig Malajziából tartott
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haza repülővel. Estére ért Jósvafőre, és így Ákossal és Krisszel négyesben teljes volt a másnapi,
csúcstámadó alakulatunk. Kiszámoltam, hogy kb. másfél óra alatt a hegy lábánál lehetünk
autóval, szép időt mondtak, semmi csapadékot, úgy gondoltam, hogy gyorsan felszaladunk a
hegyre, lövünk pár képet, kora délután már lent is leszünk, és indulhatunk vissza
Magyarországra. Nem keltünk korán, csak valamivel 8 óra után indultunk el a szállásról, és már
jóval 10 óra után járt az idő, amikor menetkész volt a csapat a hegy lábánál. Ekkor már nagyon
felkészültnek éreztem magam, kamásli, esőruha, EÜ-cucc, fejlámpa, minden eshetőségre
készültem. Ételt nem pakoltam sokat, talán csak egy almát meg egy csokit, de úgyse leszek
éhes, hegyen sosem szoktam, gondoltam… Jó tempóban haladtunk felfelé a két éve már látott
zöld úton, a jeleket nem festették újra, néhol most sem találtuk elsőre az irányt, de azért nem
volt nagy gond. Térképet és tájolót is vittem, nem szeppentünk meg semmitől. Előző héten sok
hó esett, így egy előttünk próbálkozó csapat nyomait is tudtuk követni egy hosszú szakaszon.
Amíg a fák között haladtunk épp csak akkora volt a hó, hogy volt értelme kamásliban menni,
boka fölé ért ugyan, de nem volt vészes. Majd egyszer csak kiértek a nyomok az erdőből, és
láttuk, hogy egy irtáson kell keresztül mennünk, amit mély hó borított. A zöld jelzéssel már
vagy fél órája nem találkoztunk, de eddig nem is zavart, hiszen mások nyomati követtük, itt
viszont elfogytak a nyomok, az előttünk haladók feladták, mi pedig ott álltunk a hómező
szélénél kicsit tanácstalanul. Nem akartam csak úgy feladni a próbálkozást, nekivágtunk hát a
hónak, és minden lépéssel derékig süllyedtünk. Próbáltunk négykézláb, majd hason kúszva
haladni, de egyik megoldás sem volt túl
eredményes, sajnos hótalpak nem voltak
nálunk, nem számítottunk ekkora hóra
ilyen
magasságban,
és
így
csak
kínkeservesen küzdöttük magunkat felfelé.
Átfagytunk, pár helyen átáztunk a havon
fekvéstől, és több mint egy óráig
vergődtünk az irtáson, mire végre felértünk
kb. 1500 méteres magasságba, ahol egy
nagyobb út húzódott, és nem volt már
akkora hó. Ekkor elkezdtük keresni a zöld
jelzést, de sem a jelzésre, sem a felfelé
vezető útra, sem bárkinek a nyomára nem
bukkantunk 30 perc alatt. Ekkor már jócskán
benne voltunk a délutánban, elkezdtünk
fázni a kitett úton való sétálgatástól,
keresgéléstől és igencsak megéheztünk.
Összedobtuk a pár falat ételt, amit hoztunk,
megettünk mindent, ami nem volt túl sok,
mert mindenki úgy számolt, hogy gyorsan
megfordulunk, és majd az autónál csapunk
egy késői ebédet.
Evés közben elhatároztuk, hogy út és idő
hiányában feladjuk a próbálkozást, mert
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egyszerűen nincs értelme továbbmenni ekkora hóban, miközben azt se tudjuk pontosan, hogy
merre van az a tovább. Elindultunk a már kitapasztalt kúszós-mászós, térdig merülős
módszerrel visszafelé, át a hómezőn. Az irtás után, lefelé már sima utunk volt, újra kezelhető
mennyiségű hó és szép napsütés volt körülöttünk. Délután három óra környékén értünk vissza
az autóhoz, ahol ettünk pár falatot, és vidám hangulatban indultunk el hazafelé.
Megint egy sikertelen csúcstámadáson voltam túl, de nem voltam bánatos, jó napunk volt,
élveztük a hóban bohóckodást, a napsütésben túrázást, és megtettünk mindent, amit lehetett.
Egyszerűen olyan hóviszonyok voltak, amiken nem tudtunk átjutni, és az idővel is rosszul
kalkuláltunk, későn indultunk. Ezúttal megtanította nekem a hegy, hogy igenis keljek fel
időben, és akkor se jöjjek zavarba, ha lassabban lehet csak haladni, mint ahogy számoltam.
Illetve az is egy fontos lecke, hogy decemberben már nem elég a szép idő, lehet, hogy hótalp
vagy hágóvas kell a mozgáshoz, és lehet, hogy helyenként még az sem elég, hiszen télen más
arca van még egy ilyen kicsi hegynek is, mint nyáron, szép időben.
Harmadik alkalommal, egy évvel később, szintén
Mikitúra második napján indultunk a szívemnek oly
kedves hegy lábához, immár csak kettesben Ginával. A
hétvége előtt még a hótalp bérlés gondolata is
foglalkoztatott, hátha tovább jutunk, mint 2008-ban,
de indulás előtt a hójelentés szerint szinte teljesen hómentes volt az Alacsony-Tátra, így végül is nem vittünk
hótalpat, viszont minden mást összepakoltunk, kaját
bőségesen, esőálló és termo ruhát, nagy bakancsokat,
amikkel a Mont Blanc-ra is mentünk nyáron, most már
tényleg nem akartam hibázni a felszereléssel. A szombati barlangászat után korán lefeküdtünk
aludni, és az indulással sem csúsztunk el, mert hajnali négykor ébredtem, ekkor elmentem
zuhanyozni, összepakoltam mindent és ébresztettem Ginát. Beültünk az autóba, és átmentünk
a határon, majd Garamfőre a szokásos, templom melletti parkolóhelyünkhöz. Még koromsötét
volt amikor megérkeztünk, én kávét főztem, Gina pedig próbált ébredezni, de nagyon nehezen
ment neki, nem volt könnyű reggele. Evés és ivás után összeszedelőzködtünk, és elindultunk
felfelé. Ekkor még csak világosodott, és elég alacsonyan voltak a felhők, csúnya szürke idő volt,
nem sok reményt fűztem a túrához, féltem, hogy följebb akár eső vagy komolyabb vihar is
elkaphat minket. A természet körülöttünk viszont meseszép volt, a fák, bokrok, fűszálak
mindenhol fehérek voltak a rájuk telepedett dértől és hótól. Ahogy haladtunk egyre feljebb,
egyszer csak kiértünk a felhőből, és elkezdtünk lassan, de biztosan fölé emelkedni, innen már
gyönyörű és biztató utunk volt. Felülről néztük a felhőtakarót és az alóla itt-ott kilógó környező
hegycsúcsokat, és bár a felkelő nap előtt is voltak felhők, biztatóan ragyogott ki mögülük. A
jelzés követésével idén is bajban voltunk, de már rutinosan mentünk előre, időről időre újra
sikerült megtalálni, majd 1500 méteren elértük azt az utat, amin előző évben kóvályogtunk.
Innen fölfelé menet vált bizonyossá, hogy ha lett volna elég időnk és hótalpaink, akkor is
legfeljebb csak nagy gyötrelmek árán tudtunk volna továbbmenni, ugyanis törpefenyves és
nagy sziklák is nehezítették a mozgást. Most viszont csak minimális, kb. 1 centiméteres
hótakaróval találkozunk, azzal is csak foltokban, úgyhogy nehézségek nélkül értünk fel az 1690
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méter magas Király-kőre (Král'ova skala), ahonnan 2006-ban még visszafordultam. Ezen
gyorsan tovább haladtunk, mert igen szeles idő volt, és már láttuk a végső célunkat, aminek
eléréséhez előbb egy kicsit lefelé, majd újra felfelé kellett haladnunk.

Az utolsó emelkedő előtt kereszteztük azt a nagyközönség elől elzárt műutat, ami
Királyhegyaljáról vezet fel a csúcson lévő televízió-adótoronyhoz és a hegyimentő szolgálat
állomására. Ettől kezdve apró jégdarabkák terítették be a talajt, amin járkálva minden lépésnél
csilingelt a föld, ahogy a bakancsunkkal összetördeltük őket, olyan volt, mintha nekünk
zenélne a hegy. A csúcson körbejártuk a fent található komplexumot, megnéztük a második
világháborús emlékoszlopot, készítettünk pár fotót az érdekes jégformákról, magunkról és a
horizonton végighúzódó Magas-Tátra vonulatáról. Fél 11 felé járt az idő, amikor felértünk, így
volt időnk egy kis kerülőt tenni, gyönyörködni a kilátásban, majd az előzetes terveknek
megfelelően a könnyebb piros úton indultunk el vissza a faluba. Eseménytelen utunk volt és
megbizonyosodtunk arról, hogy jól döntöttünk, hiszen a zöld út sokkal szebb és izgalmasabb,
mint a piros, ami egy magasfeszültségű kábel alatt haladt végig, és amin kevesebb mint két óra
alatt visszajutottunk az autóhoz.
Felszabadultan és boldogan indultunk hazafelé, örültem, hogy feljutottam a hegyre és annak
is, hogy közben sokat tanultam tőle, évekig célként lebeghetett előttem és egész életre szóló
kellemes emlékeket nyertem, miközben
rajta sétálgattam.
Mindenkinek szeretettel javaslom, hogy
látogassa meg ezt a számomra oly kedves kis
csúcsot, és kívánom, hogy jusson általa
hasonlóan szép élményekhez!
Kovács Bálint
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Amikor...
…egyszer csak összeáll a kép a fejedben. Tisztán látod és érzed, hogy mi a lényeg. És azon
tűnődsz, hogy miért nem vetted észre azt, mikor is kapott el az örvény, pedig biztosan megvolt
az a pillanat. De ott, a Spirálban rájöttem, január másodikán.
Amióta nálam tehetségesebb emberek papírra vetették azt a strófasort, hogy: „mert annyi
mindent nem szerettem még”, azóta igyekszem úgy élni az életemet, hogy az adódó
lehetőségeket kipróbáljam. Mit lehet azt tudni! Ennek tükrében, nagy kíváncsisággal
veselkedtem neki egy tavaly márciusban indult új kihívásnak: irány a mélység! Ismeretanyag,
tudás, tapasztalat semmi, korábban nem került a látószögembe ez a tevékenység. Avatásnak
egyből a Trió. Pontosan emlékszem az első méterekre: görcsös gyomorral morfondírozás, hogy
„normális vagyok én”? Igyekeztem megnyugtatni magam: ezek az emberek már máskor is
voltak lent! Ha ők visszajöttek, akkor nekem is van rá esélyem. Aztán a nálam klasszikus para:
csak nehogy most legyen földrengés! Később jött sorban a többi felfedezés és rácsodálkozás, a
„soha többé nem megyek barlangba” fogadalommal (is) kísérve. A minket terelgető
barlangászokból kisugárzó térerő azonban egyre inkább hatott a pólusaimra, míg végül
lelkesen lépdelni kezdtem azokon a lépcsőfokokon, amelyek már messzebbre vezetnek. (De
tudom, még most is csak az út elején járok.) Beléptem az egyesületbe, aztán gondoltam:
megnézem már magamnak ezt a kutatótábort. És utána a többit is. Amikor szabadidőm és
anyagi eszközeim engedik, járom a sötétség és a csend birodalmát. Olyan emberek
társaságában, akikben maximálisan megbízom, akiknek a mosolya és bátorítása már a
hétköznapjaimra is kihatással van.
Így esett meg a nagy eset, hogy az orfűi évzáró ünnepség és annak kipihenése után a
„szomszéd” barlangász egyesület jóvoltából alászálltunk a Spirálba. Induláskori izgalmam oka
az volt, hogy tudtam: két helyen is kötélen kell ereszkedni, nekem pedig slósz még nem
fityegett a csípőmön. De a megfelelni akarás nagyon nagy úr ám! A túravezető hölgy útközben
folyamatosan mesélte a barlang kutatásának fázisait, az elért eredményeket, melynek eddigi
csúcspontja a 2008-ban feltárt Spirálszíve-terem. És tényleg: a szűk járatok után belépni ebbe
a mecseki értelemben vett hatalmas terembe olyan érzés volt, mintha az ember a
főnyereményt ütötte volna meg. És ahogy ott álltam szájtátva, összeállt a kép: a barlangászás
olyan, mint a szerencsejáték! Abszolút függővé válsz: először csak úgy mászkálsz a
barlangokban. Ez némi pénzáldozatot követel. Aztán már kutatgatni, ásogatni is szeretnél. Ez
már egy kicsit többe kerül. Aztán még egy kicsivel többe. Eszközöket veszel, odautazol, szabit
veszel ki. Ez így megy hónapokon-éveken keresztül… És mindezt miért? Annak a REMÉNYében,
hogy egyszer rád mosolyog Fortuna és te lehetsz az, aki a hatmilliárd emberből ELŐSZÖR
láthat egy olyan természeti csodát, mint mondjuk a Spirálszíve-terem.
Ráadásul a kutatott barlang gondoskodik arról, hogy néha-néha kisebb termek feltárásával
magához láncoljon. Mutat magából valamit, nehogy a lelkesedésed alábbhagyjon: a
főnyereményt akard!
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És amikor ezek a gondolatok ott megfogalmazódtak bennem, tudtam: a személyemre szabott
függőség már bennem van.
Közeleg az egyéves évfordulója annak, hogy a Trióban először voltam. Ennek megünneplésére
már készülök: márciusban, az első barlangász overálomat ott szeretném felavatni.
És bár lassan oldódó festéktabletta vagyok, remélem egyszer az én színem is szépre festi az
egyesületi kutatás palettáját.
Csurka Mária

Akinek két anyja van…
Avagy így barlangásztunk mi Malajziában
A Niah Nemzeti Park Borneó szigetén, Malajziában található. Határozottan pici, az egyik
legkisebb nemzeti park az országban. Annyira kicsi, hogy az ember két napnál többet nem is
tud benne eltölteni. Ugyanis a malájok rájöttek a nemzeti értékek megóvásának kolosszális
megoldására: a parkban mindössze három ösvény van. Balga európai csavargóként az ember
elsőre csak a vállát rántja meg erre a hírre. Hah! Még hogy három ösvény! Majd én csinálok!
Hiszen barlangász vagyok, vagy mi a szösz! És a járt utat a járatlanért mindig hagyd el! És az
igazi kalandok ott kezdődnek, ahol az út véget ér! Jelzem, a reklámszövegek írói valószínűleg
sosem jártak dzsungelben… A szemtelen igazság ugyanis a következő: az ösvények deszkából
épített pallók, s az út felett egy méterrel viszik az utazót, aki nagyon hamar rájön, hogy a járt
útnak is vannak előnyei. Például egy fokkal könnyebben veszi észre a kígyókat. És az emberfej
nagyságú botsáskákat. Meg a három centis hangyákat. És határozottan vannak előnyei, ha az
embernek nem kell arrébb hajtania mindenféle öklömnyi pókokat termő faágakat. Valamint az
ösvény elhagyása csakis bozótvágókkal felszerelt rabszolgákkal lehetséges, olyan sűrű a
növényzet. És hogy miért rabszolgákkal? Mert nincs olyan marha, aki saját jószántából
odamenne…
Szóval a nemzeti park három ösvénye tökéletesen kielégítette kíváncsiságunkat. Különösen
miután 2 kilométert gyalogoltunk vissza az egyikről, ugyanis a legutóbbi esőzés (tegnap) óta
nem tisztították le. És a rádőlt egyetlen fa (plusz a másik tíz, amit a különféle, egymásba
kapcsolódott liánok miatt magával rántott) teljesen járhatatlanná tette az utat. Pedig mi
megpróbáltuk az átjutást. Bevállalva a különféle, szemmel láthatatlan, bőr alá telepedő
férgeket, elkezdtük az átevickélést a mocsáron és néhány fán. De csak a legközelebbi zöld,
mérges és mindössze 30 centis kígyócskáig jutottunk. Amit természetesen teljesen véletlenül
vettünk észre. Itt döntöttem úgy, hogy legyen trópusi felfedező, akinek két anyja van (jelzem,
speciel én teljesen megfelelek ennek a kitételnek), és nekem még nagyon fontos Dolgaim
vannak az Életben. Bár momentán nem tudom mi, de biztos nagyon fontos Dolgok…
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Mindezek ellenére a
Niah Nemzeti Parkot
mégis
érdemes
meglátogatni. Területét
a
Dél-kínai
tenger
partján
elterülő
mocsárból éppen csak
kiemelkedő
(legmagasabb pontján
394
méter
magas)
mészkőtömb
uralja,
melyben több kisebb
barlang mellett egy
összességében mintegy 3 A barlang bejárata a fészekszedők házikójával
kilométer hosszú, igazán
nagy barlang is található – neve nem túl fantáziadús: Great cave – azaz Nagy-barlang. A bejárat
igazán méretesre sikeredett, 25O méter széles és mintegy 6O méter magas! A Miri városától
120 kilométerre, nyugatra fekvő terület az 1950-es évek végéig a világ számára ismeretlen
volt. A már említett időszakban egy brit régész házaspár által ekkor már évek óta folytatott
ásatások nem várt eredményt hoztak. Már az előzetes, helyszíni vizsgálatok alapján is
egyértelműen egy Homo Sapiens koponyadarabját találták meg. Igazából nem is a lelet
mivolta, hanem a kora volt a meglepő, hiszen cca. 40 000 éves bolygatatlan rétegsorban
találták. Ezt a kort a későbbi C14-es kormeghatározás is igazolta. A leletek megtalálása előtt
ugyanis nem gondolták a régészek, hogy ilyen korai időszakban már megtelepedett a Homo
Sapiens Délkelet-Ázsiában – ez okozta hát a nagy izgalmat.
Az azóta is folyamatosan zajló ásatások eredményével mi is találkoztunk. Az egyik szeglet
szabadon hagyott szelvényében teljes emberi csontváz vigyorgott ránk – holott jelenleg éppen
nem végeznek feltárásokat. Hogy megértsétek megdöbbenésemet: Európában minden este
letakarjuk az aznap ki nem szedett
vázakat, ugyanis nagyon nem tesz
nekik jót a szabad levegő. Az
állatokról és önjelölt csontvadászokról
(hiszen egy emberi koponyánál nincs
is szebb a nappaliban) nem is
beszélve. Itt viszont több hónapra
szabadon és felügyelet nélkül hagyták
több ezer éves ősünket, pedig
naponta több száz látogató eshet
kísértésbe egy-egy ujjcsontjától. Mint
„szakember”,
ez
némileg
csökkentette szememben az itt
Ami Európában nem történhetne meg:
végzett munka tudományosságát.
szabadon hagyott csontváz
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Ám ettől még teljes tisztelettel adózok mindenkinek, aki itt dolgozik. A páratartalom 75-100 %
között mozog, ami azt jelenti, hogy egy európai nő sosem néz ki jobban, mint egy három
napos felmosórongy. A helyiekkel ellentétben minden percben indulhatnak a vizes póló
versenyen, és a szaguk is, hát… hagy maga után kívánni valót… De a külsőségeken túl az
agyunk sem működik teljes kapacitásoban. Mintha valaki ráülne és golyózna az agysejtjeiddel.
Mármint azzal a kevéssel, ami túlélte a 35 fokos meleget. Nyomott vagy és képtelen
gondolkodni. Talán ezért is válnak az európaiak oly gyakran alkoholistává a trópusokon.
A barlangban emberi település nyomai, konyhai eszközök, szerszámok, ékszerek kerültek elő
kőből, fából, csontból. Külön érdekessége, hogy az ősök több tízezer éven keresztül
rendszeresen használták a helyet. Persze biztos nem egy népcsoport, hanem a folyamatosan
érkező újabb népelemek. Így aztán a legegyszerűbb, 40 000 éves maradványoktól kezdve a
legújabb korig minden (kerámia, textil, fém, sőt üveg is) megtalálható a leletek között. Az én
kedvenceim azonban a Painted Cave-ban megtalált sziklafestmények. Itt ugyanis ronda, zöld,
akárhol kapható műanyagkerítéssel körbekerítve (átmászás esetén 1 év börtön vagy 5000
riggit büntetés várható) egy harminc méter hosszú, kb. 2 méter széles sávban sajnos nem túl
jó állapotú, egyszínű piros (hematit alapú), ábrák láthatók.
Itthagyott csónak-koporsók maradványai

Amit látni kéne...
Legtöbbjük hajót, az emberi lelket a túlvilágra szállító lélekvesztőt ábrázolnak – elég
egyszerűen. Mint amikor az óvodás kishúgod próbálja megfesteni Kolumbusz hajóját. De a
pálcika emberek mégis sokat elmondanak a múltról. Több száz évvel a görögök előtt már a
trópusokon is azt gondolták, hogy a túlvilágra csak hajón lehet átjutni. Ennyit az emberi
fantázia sokszínűségéről… Ezek után talán nem is meglepő, hogy a helyiek egészen a 19.
század végéig csónak alakú, sárkány orrú, szépen faragott fakoporsókban helyezték el
halottaikat. De nem ásták el, hanem egy fabakon hagyták a felszínen. Egymás mellett több
tucatot. Évszázadokon keresztül. Ugyanis a C14 vizsgálatok szerint az első koporsók Krisztus
után 100 körül kerültek ide.
A helyiek a mai napig gyűjtik a guanót, bár manapság már csak 10 család kap erre engedélyt a
Nemzeti Parktól. Ellenben igen sokan élnek ma is a barlangokban fészkelő fecskék ehető
fészkeinek leveréséből, gyűjtéséből. Ezek a fészkek úgy néznek ki, mint valami nyálas
szivacsdarab, de csillagászati áron lehet venni őket, s nem találkoztunk olyan fészekszedővel,
aki valaha is evett volna a belőle készült levesből. Régen a kínai császárok étke volt, s
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manapság is inkább külföldön
fogyasztják. A fészekszedéshez, mint
foglalkozáshoz,
két
tulajdonság
elkerülhetetlenül szükséges: egyrészt
elképesztő mászási képességek,
valamint csökkent értelem. Ugyanis,
bár Malajziában minden, de minden
megvehető, ami Magyarországon, és
a helyiek egy fikarcnyit sem élnek
rosszabbul, mint hazánk fiai, a mai
napig kézzel, bambusz és alumínium
póznákon, biztosítás nélkül mászva
szedik a fészkeket, nem ritkán 70-80
méter magasban. Holott francia
technikával
pár
nap
alatt
elvégezhetnék a három hónapos
munkát,
s
talán
kevesebben
végeznék
életüket
palacsintává
terülve a barlangok alján. Mint
mondták, itt ez a szokás. És nekik
megfelel. Függetlenül attól, hogy
nem értem őket, el kell ismernem,
hogy képtelen lennék utánuk csinálni.
Sőt! Nem ismerek egy embert sem, aki utánuk tudná csinálni. Se barlangászt, se falmászót. A
pókember hozzájuk képest kezdő.
Fészekszedők bambusz rúdja. Kb. 50 méter magas...

A barlangokra amúgy a hatalmas, széles termek, visszafejlődött, ronda cseppkövek, folytonos
csettentgető zaj (fecskék), csipogás (denevérek milliói), kisebb domb nagyságú guanó halmok,
édeskés, rohadó hússzag (lásd guanó), kéttenyérnyi pókok, százlábúak, szkolopendrák és
tízcentis, piros barlangi csótányok jellemzőek. És hogy mi a konklúzió? Hát, öregem,
barlangásszon Malajziában az, akinek két anyja van. 
Tücsök

54. Barlangnap
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és a Mecsekben kutató barlangkutató csoportok
2010-ben megrendezik az
54. Barlangnapot, június 18-20-án a Mecsek hegység területén.
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A rendezvény helyszíne Orfűn, a Barlangkutató u. 1. szám alatt, az SZKBE által épített Mecsek
Háza Geológiai Bemutatóhely előtt lévő rét, ahol pénteken 15 órától várjuk az érdeklődőket.
Szállás: három különböző kategória közül lehet választani, melyről a későbbiek során adunk
részletes tájékoztatást.
A szervezők feltett szándéka, hogy sokáig emlékezetes barlangnapot szervezzenek. Kitűnő
túrákkal, csodálatos környezettel, fergeteges esti partival, karaoke versennyel, élőzenével,
folyamatos gyermekmegőrzővel, külön gyermekprogramokkal és gyerektúrával, három
különböző színvonalú szálláslehetőséggel, látványos versennyel, és napközben folyamatos
vetítésekkel várunk Benneteket!
A barlangnap során a következő barlangokban tervezzünk túráztatást megszervezni: Orfűi
Vízfő-barlangja, K-i ág; Abaligeti-barlang, Nagy-teremig; Tettyei Mésztufa-barlang; Mészégető
források-barlangja; Trió-barlang, Őrszem-terem; Maszek-barlang; Váraljai-barlang, Villány;
Pietró; Abaligeti-barlang, Ny-i 2. oldalág; Spirál-víznyelő; Gilisztás-barlang; Büdöskútizsomboly; Köteles-zsomboly; Fejbeverős-zsomboly; Nagyharsányhegyi-kristálybarlang;
Vadetetős; Szajha
Részvételi díj:
MKBT tagoknak: 1500 Ft/fő, nem MKBT tagoknak: 3000 Ft/fő, 12-18 év között 1000 Ft /fő 12
éves kor alattiak a részvételi díj fizetése alól mentesülnek.
Hogy mit kapsz a regisztrációdért?
megérkezéskor egy köszöntő italt
péntek este karaoke versenyt (díjazással)
szombat esti vacsorát, egy itallal együtt (sör, vagy üdítő)
szombat esti láz élő zenével
barlangokról írásos anyagot
túrák túravezetéssel
egész napos gyermekmegőrzőt, külön gyerekprogramokkal, gyerektúrával
szenzációs Marcel Loubens versenyt
Szálláslehetőségek az alábbiak:
1. Orfűn, a Barlangkutató u. 1 szám előtti réten (WC használat biztosított)
- külön sátorban 2000 Ft/sátor/hétvége
- nagy közös sátorban 500 Ft/fő/hétvége
2. Orfűn, a Barlangkutató u. 1 szám alatt Telefon: 06-20/380-2064
3. Orfűi kistónál lévő kemping telefon: 06-72/498-483
4. WELL PANZIÓ http://wellpanzio.hu/
A rendezvénnyel kapcsolatos további részleteket a későbbiekben a levelezési listán, illetve az
MKBT, valamint az SZKBE honlapján teszünk közzé.
Sok szeretettel várunk Benneteket a Mecsekbe!
Az 54. Barlangnap szervezői
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Marcel Loubens kupa
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és a mecseki barlangkutató csoportok 2010-ben is
megrendezik a Marcel Loubens kupa barlangi ügyességi versenyt.
Helyszín: Mecsek-hegység
Időpont: 2010. június 19.
Nevezés helyszíne: Orfű, Barlangkutató u 1. szám előtti réten, 19.én reggel 9 óra 30 percig.
Nevezni lehet: 3 fős barlangász vagy szimpatizáns csapatoknak
Nevezési díj: 1000 Ft/csapat
Tudnivalók:
- a verseny 10 óra után kezdődik és délutánig, esetleg estig tart
- barlangos játszóruha, sisak, lámpa, slósz mindenkinél legyen
- íróeszközre és papírra a verseny közben is szükség lesz
További megjegyzések:
1. Kagyó! Hozzátok vissza a tavaly általatok elnyert kupát!
2. A verseny érékes díjazásokért folyik.
3. Csajok! Gyertek! Lesz külön csaj kupa és nyeremény. Yaris hozd vissza a csaj kupát (ha
nem nálad van, akkor az ismeretlen birtokló)!
A szervezők

SZKBE Hírmondó
37. szám
Kiadja a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
Levélcím: 6701 Szeged, Pf. 1269
E-mail: szkbe@szkbe.hu
Honlap: www.szkbe.hu
Szerkesztő: Varga Karolina (20/583-7797, varga.kara@gmail.com)
Olvasószerkesztő: Marosi Csilla
Felelős kiadó: Tarnai Tamás

