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AZ SZKBE ILLETÉKESEINEK ELÉRÉSI CÍMEI 

 
Tarnai Tamás elnök 
2234 Maglód, Majláth u. 44. 
 
Bauer Márton titkár 
1173 Budapest, Szürkebegy u. 73. 
 
Ország János elnökségi tag 
7634 Pécs, Gém u. 18. fsz. 4. 
 
Rostás Attila elnökségi tag 
7634 Pécs, Jurisics u. 28. IV. em. 12. 
 
Szeredi Anna elnökségi tag 
1173 Budapest, Szürkebegy u. 73. 
 
Varga Karolina elnökségi tag 
5008 Szolnok, Tersánszky u. 46. 
 
Szigetvári István ellenőrző biz. elnök 
2220 Vecsés, Apaffy u. 1. 
 
Koltai Gabriella ellenőrző biz. tag 
2120 Dunakeszi, Kossuth L. u. 7. 
 
Marosi Csilla ellenőrző bizottsági tag 
1082 Budapest, Baross u. 110. 
 
Főző Péter területi vezető – Budapest 
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 32. 
 
Pinizsi Magdolna területi vezető – Pécs 
7767 Orfű, Mecsekrákosi u. 4. 
 
Raisz Péter területi vezető – Szeged 
6724 Szeged, Csongrádi sgt. 96/A 
 
Szőke Emília ügyvezető elnök 
7634 Pécs, Gém u. 18. fsz. 4. 

Tel: 20/910-7762 v. 29/327-366 
ttarnai@mol.hu 
 
Tel: 30/628-5500 
kishanyas@gmail.com
 
Tel: 30/351-2238 
orszagjanos@mecsekerc.hu 
 
Tel: 30/335-5294 
rostasattila@kvi.hu 
 
Tel: 30/513-6554 
barlangitucs@gmail.com 
 
Tel: 20/583-7797 
varga.kara@gmail.com 
 
Tel: 70/932-9059 
szigetvari.istvan@draexlmaier.de 
 
Tel: 30/427-5634 
tokascsibe@yahoo.com 
 
Tel: 30/908-5071 
marosicsilla@yahoo.com 
 
Tel: 70/318-5235 
E-mail: fozopeter@gmail.com 
 
Tel: 70/794-2792 
E-mail: zzeldi@gmail.com 
 
Tel: 30/907-5701 
E-mail: pajszi@gmail.com 
 
Tel: 70/246-8000 
E-mail: szokeemilia@gmail.com 

mailto:kishanyas@gmail.com
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ELNÖKI RENDELET 

 
Az egyesület kutatótáboraiban és kutatási alkalmain történő barlangi munkavégzésekkel 
és barlangokban történő mozgásokkal kapcsolatban, valamint a Gilisztás barlangban 
található mindkét aknákban való közlekedéssel kapcsolatban az alábbiakat rendelem el: 
 
 

1) Barlangba szállás előtt vagy a táborvezető, ha ott tartózkodik, vagy a műszak 
vezetője, vagy a túra, illetve bejárás csoportvezetője köteles biztonsági oktatást 
tartani a leszállás előtt. 

 
 

2) A táborvezetőnek, a műszak vezetőjének, vagy a túra, illetve barlangbejárás 
csoport vezetőjének joga van a felkészületlen, vagy mentálisan nem megfelelő 
állapotban lévő résztvevőt a barlangi túrából, bejárásból, illetve kutatási 
tevékenységből kizárni, súlyos esetben a kutatótáborból hazaküldeni. 

 
 

3) Alkoholos befolyásoltság esetén a táborvezetőnek, a műszak vezetőjének, vagy a 
túra, illetve barlangbejárás csoportvezetőjének kötelessége az alkohol hatása alatt 
álló személyt a barlangi túrából, bejárásból, illetve kutatási tevékenységből 
kizárni, súlyos esetben a kutatótáborból hazaküldeni. 

 
 

4) A Gilisztás-barlangban különösen, de minden más alkalommal is, ha kötélen 
történő mozgás történik, akkor kötelező a felszínen részletesen, közösen 
végigbeszélni, hogyan történik a leszállás, mikre kell figyelni, milyen 
hibalehetőségek vannak az adott kötélpályán. 

 
 

5) A Gilisztás-barlang aknáiban szigorúan csak 1 fő tartózkodhat egyszerre, 
függetlenül attól, hogy a megosztások többre is lehetőséget biztosítanának. Ettől 
eltérni, csak különös indokkal a helyszínen tartózkodó felelős vezető 
engedélyével szabad eltérni! 

 
 
Budapest, 2007. szeptember 12. 

Tarnai Tamás sk. 
elnök
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Kapcsolatépítés Horvátországban 
 

Az év elején tartott 
kutatási megbeszélésünk 
alkalmával újra felvetődött a 
gondolat, hogy a mecseki 
szűk, sáros barlangokat nem 
félretéve, nyithatnánk külföldi 
karsztok irányában. Ez az 
igény adódik az egyesületünk 
nagy létszámá-ból, széles 
érdeklődési köréből, no és 
abból, hogy a kutatási területünk 
kevéssé változatos. Ez persze 
nincs így, csak kicsik a szépségek 
és nehéz őket észrevenni! Tarnai 
Tamás, ahogy az egy jó elnökhöz illik, azonnal felkarolta az ötletet, s kisvártatva 
bejelentette, hogy kapcsolatai révén sikerült egy találkozót lebeszélnie egy zágrábi 
egyesülettel. Alig tértünk magunkhoz, s máris úton találtuk magunkat egy prezentációs 
találkozóra sietve. 

Egyesületünk, a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, négy tagját május 26-án 
Zágrábban fogadta a DDISKF barlangkutató és barlangi búvár egyesület vezetősége. 
Persze nem marcona barlangász fiúkat, hanem csinos barlangász lányokat vittünk 
magunkkal. A kölcsönös bemutatkozó előadások után felvázoltuk kutatási szándékainkat. 
Hamar kiderült, hogy hasonló a barlangokról, a kutatásról, a természetvédelemről alkotott 
képünk. Bár megmosolyogták a magyar honban elért eredményeinket, persze csak mély 
tisztelettel, mégis úgy éreztük barátságosan fogadnak bennünket. Beszélgetésünk végén 
felajánlották annak a lehetőségét, hogy egy néhány napos terepbejáráson vegyünk részt az 
egyik kutatási területükön a Zrmanja-folyó mentén, ahol eldönthetjük, hogy hogyan 
kapcsolódhatunk be a kutatásukba. 

Nagy tolongás vette kezdetét az egyesületen belül. Senki sem akart kimaradni az új 
lehetőségeket nyújtó utazásból. Bizony nem könnyű 70 emberből 8 embert kiválasztani, 
hisz mind a barátunk! Nem is sikerült, ezért 10 fővel indultunk útnak a négy napos 
hétvégére (június 29. – július 02.). A Velebit déli előterében Obrovac mellett egy ingyenes 
kempingben kaptunk szállást, az autópályától mintegy 10 km-re. A közelben volt étterem, 
angol WC, ivóvíz, villamos áram és tehénkék. Az első nap a Čavlinka-jama (Nittecske-
barlang) forrásbarlangba vittek bennünket. Autóval megálltunk a töbör oldalában, 
beöltöztünk, s a viperákat gondosan elkerülve besétáltunk Luca (magyar barlangász kutya, 
fajtája: magyar vizsla) társaságában a 3 m magas bejáraton száraz lábbal. Persze a téli 
hidrológiai félévben a forrás szádáját teljes szelvényben víz tölti majd ki. El lehet 
képzelni, micsoda erők dolgozhatnak olyankor a mélyben. A barlangban hatalmas méretű 
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autochton görgetegeket láttunk, valamint mecseki szemmel szokatlanul sok cseppkövet. 
Feltűnő volt a sok farkasfog. 

Beugró feladatnak a nemrég felfedezett új ág bejáratának tágítását kaptuk emberi 
méretre. Az emberi méretet történetesen Tarnai Tamás determinálta, valamint a DDISKF 
elnöke Tihomir Kovačevič (Tihi), aki talán egy hajszállal magasabb, egy hajszállal 
robosztusabb és egy hajszállal bölcsebb Tamásnál is. Ez azért már nem semmi! A 
feladatot azért sikeresen teljesítettük. Az ágat barátságuk jeleként el is nevezték Magyar-
ágnak. Ez csak azért lehet gondolom, mert már nem tudnak miről nevet adni. Az 
akkumulátor lemerülését kicsivel később a társaság lemerülése követte. Persze nem a 
teljesítőképesség terén, hanem a Zrmanja karsztvizébe. A barlangászatot arrafelé overál 
mosással egybekötött fürdőzés követi. Ez nekünk is kijárt némi Karlovačko kíséretében. 

A vendéglátásról csak szuperlatívuszokban beszélhetünk! Vízesésben fürdés, 
feketekagyló, sör, bor. Etettek, itattak egész ottlétünkkor. Majd az összes otthonról hozott 
kaját haza kellett vigyük. A fő szponzort (Jägermeister) már nem is említem. Végig 
végtelenül kedvesek voltak velünk. Egyedül az esti petanque csatánál érződött a heves 
mediterrán természetük, ez azonban érthető volt, hisz ez a nemzeti sportjuk. 

Vasárnap a Kraljica Bukovice barlangba vittek bennünket. Ez egy korábban szerbek 
lakta település mellett található, mészkőkonglomerátumban képződött hatalmas barlang. A 
bejárat egy felszakadt terem kupolájába nyílik. Jelentős méretű termek láncolata, ahol 
mindent cseppkőkéreg borít. Szálkőzetet csak elvétve lát az ember. Ennek az az oka, hogy 
rendkívül vékony a barlang feletti kőzetvastagság, s a konglomerátumon keresztül 
intenzív a beszivárgás az aggastyán barlangba. Az újabb feladat szintén egy szűkület 
tágítása volt. Most lefelé bontottunk egy alsó, akár több kilométeres járat reményében. Át 
is jutottunk, de a sok gyönyörű cseppkő csak bennünket kápráztatott el. Az új járat alig 
néhányszor tíz méter lett, ami cseppkőben elszűkül. Persze lefelé még mindig 
reményteljes! Mivel az esti vacsoránál Koltai Gabi szülinapi meglepetésben részesült 
(néhánytáblacsoki-torta), tiszteletére az új járat neve Gabriella-kanal lett. 

Most rajtunk a sor. Október havában, de reméljük nem hóban, igazi barlangász-
disznóvágást rendezünk a Mecsekben. Amolyan Böllér félét (Rostás Attila, aliasz 
Meszar). 50 barlangász 1 malac jeligére meghívást kaptak horvát barátaink a II. Dezsőke 
fesztiválra. Egyúttal megmutatjuk nekik az új kutatóházunkat is. Reméljük, erősödik a két 
csapat közötti kapcsolat. A következő horvátországi kutatóhétvége is körvonalazódik 
október 19-23. között. A Mala Kapela alagúttól nem messze található a Rokina Bezdana, 
mintegy -100 m mély zsomboly, alján patakos ággal. A DDISKF előreláthatóan forgatni 
akar. A tőlük megszokott, színvonalas felszín alatti természetfilmre számíthatunk. Hogy 
mit hoz még a jövő? Legközelebb beszámolunk arról is. 

Ország János 
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HKP túraterv 
2007. október 19 – 23. 

 
Cél: 
Hosszú hétvége Horvátországban, a Velebit hegység keleti előterében a Mala Kapela 
alagút (A1) és Brinje alagút közelében fekvő Rokina Bezdana zsombolyban. A barlang -
100 m mély, alsó patakos ággal. 
 
Program: 
2007. október 19. péntek:  
Indulás Pécsről és Budapestről. Találkozás az autópályán, majd a DDISKF tagjaival. 
2006. október 20-22. szombat, vasárnap, hétfő: 
Terepbejárás, barlangászat, dokumentálás, fotózás, GPS-es mérések. 
2006. október 23. kedd: 
Reggel táborbontás, csomagolás. Hazaérkezés az esti órákban. 
 
Létszám: 
Még nem tudjuk. 
A jelentkezéseket várjuk. 
 
Költségvetés: 
- útiköltség 7 000 Ft/fő (üzemanyag, autópálya matrica), 
- közös ajándék 500 Ft/fő, 
- kaja egyénileg. 
 
Megközelítés: 
Budapest / Pécs – Zágráb – Brinje, 5 óra, 400 km. 
 
Szállás: 
Kempingben, sátorban (3-4 db). 
 
Biztosítás: 
Mindenkinek rendelkeznie kell külföldön is érvényes barlangos biztosítással! 
 
Felszerelés: 
Barlangos alapfelszerelés, világítás 4 napra, tartalékvilágítás, elsősegély csomag, slósz, 
fejenként 1 túrabag, neoprém (kötelező), sátor (3-4 fő), élelem 5 napra, hálózsák, 
polifoam, kemping-cucc, útlevél v. személyi, költőpénz, ivóvizes palack, GPS (ha van), 
fényképezőgép (tartalékelem), biztosítás, térkép, gyufa, papír, óra barlangba, WC papír, 
stb. 
 
Érdeklődni: Ország János 

tel: 30/689-3108 v. 72/564-725, e-mail: orszagjanos@mecsekerc.hu
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Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Barlangkutató Tábor 
(Orfű, Szuadó-völgy, a Bagoly-forrás és a Laci-forrás közötti nyári 

táborhely)

13. Nyári Barlangkutató Tábor

Kutatási Jelentés
 

2007. július 18 – augusztus 5. 
Összeállította: Tarnai Tamás

A kutatótábor célja

A XIII. Szuadó-völgyi kutatótábor célja Gilisztás-barlang már korábban ismert részeinek 
feltárása és további kutatása, valamint a feltárással párhuzamosan a Gilisztás-barlang 
bejárati szakaszának járat-biztosítása az omlásveszélyes, vagy a később ráengedett patak 
romboló hatásaitól veszélyeztetett szakaszok megerősítésével. A korábbi részek újbóli 
feltárása és a járatbiztosítás elvégzése a későbbi bontások lehetőségének biztosítása miatt 
elengedhetetlen kutatási feladat volt. A munka elvégzésének halasztása a Gilisztás-
barlang, mint kutatási objektum elvesztését is eredményezhette volna.

A Gilisztás-barlang mint a 2007. évi kutatótábor fő kutatási objektuma 

A Gilisztás víznyelő alatt húzódó kb. 30 méter hosszú barlangszakasz a Szuadó és Trió 
barlangok analógiáit figyelembe véve egy komolyabb barlang legfelső, X zónai, szűk 
keresztmetszetű, felső szakasz jellegű része. Első eredményes bontása (1996-1997) idején 
a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület még nem rendelkezett a mikro-robbantásos 
bontási technológiával. Így kutatása, feltárását követően abbamaradt, bár a folytatás 
látszott. A bevilágító lámpáink fényében egy 15-20 cm-es hasadék (szálkő-szűkület) 
jelentette a továbbjutást. 

Feltételezhető, hogy a szűk részek átbontása után hamarosan bővebb 
járatkeresztmetszetekkel lehet majd számolni Ez a szűk felsőszakasz jellegből 
középszakasz jellegbe való átváltás a Szuadó-barlang esetében 15, míg a Trió barlang 
esetében 12 méter mélységben következett be, így (előzetes becslésem szerint) itt is 
maxim 20-25 méter mélységbe kell lejutni ahhoz, hogy a tágabb járatszakaszokat 
elérhessük. A barlang korábban megismert mélysége 18 méter. 
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A kutatótábor leírása 

A feltárási munkálatok kedvező helyzetben, felszín közelében történhetnek, így 
viszonylag kis emberi energia befektetéssel járnak, főleg az elején. Később kis létszámú 
szálkő bontó műszakokra és nagyobb létszámú depó műszakokra lehet számítani. 

A kutatótáborhoz előtábor is szervezésre került, hogy a barlangi, érdemi munkavégzés 
minél hosszabb időre kerülhessen kiterjesztésre. 

A kutatótábor szervezését és vezetését Tarnai Tamás végezte. 

A kutatótábor tápfőnöki feladatait Lődy Nóra vállalta. 
A kutatótábor leírása és rögzítése a jelen jelentéshez mellékelt műszakleírások, valamint 
egyéb csatolt kimutatások és táblázatok szerint történt meg. 
 
 
Szemelvények a kutatási naplókból, avagy a nagy bejutás igaz története: 

• A kezdeti állapotban kb. 2 méternyi fel nem töltött rész volt a feltáró aknában. 
Ezt továbbbontva Dani és Zsombor 1,2 métert haladt lefelé. 

• A műszak végeztére a Gilisztás ácsolatának alján elértük és kitisztítottuk azt a kb. 
10 cm magas 25-30 cm széles szálkő rést, ahol egy évvel ezelőtt a munka abba 
maradt. 7,5-8 mély az akna. Itt nyílik a rés. Feltehetően az akna teteje közelében 
vagyunk, maximum 2 méter, de inkább csak 1 méter lehet a távolság. 

• Igazi csajműszak volt ez! A lányok nagyon jól haladtak és sikerült ember 
(barlangász) számára járható méretűre tágítani a járatot a Csipkés-aknába. A 
műszak végeztével Kovács Bálint vezetésével, Bauer Márton, Fajszi Levente 
lemászott a Csipkés-aknába, majd Levi eljutott a korábban ismert végpontjára a 
barlangnak. Bálint és Süni, csak az akna aljáig jutottak. Ezzel az 1996-ban feltárt 
Gilisztás barlang,ismét látogathatóvá és továbbkutathatóvá vált! ☺ 

• Depózás volt tervezve a műszakban, de a Csipkés-akna főtéjének pergése miatt 
ez elmaradt, viszont tágításra került a szűkület a Feltáró-akna alján. 
Megállapításra került a műszakban, hogy a Csipkés-akna tetején található nagy 
kőzettömbök, melyek leomlás veszélyesek, mindenképpen kitámasztásra 
kerüljenek. Erre minél előbb sort kell keríteni! 

• Gilisztás bővítő műszak a Bordásan, a Bordás Csipkés akna felöli oldalán. 
• Gilisztás bővítő műszak a Bordásan, a Bordás Kiskutyázó felöli oldalán. 
• Gilisztás depó műszak. 
• Gilisztás depó műszak. 
• Gilisztás végpont műszak. 
• Gilisztás Csipkés-akna főte betonozása. 
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• Gilisztás depó műszak. 
• Gilisztás végpont műszak. 
• Gilisztás depó műszak. 
• Gilisztás depózó és végpontozó műszak. 
• Gilisztás depózó és végpontozó műszak. 
• Gilisztás depózó és végpontozó műszak. 
• Gilisztás végpont műszak. 
• Gilisztás depó műszak. 
• A műszakban további járattágítás történt, majd 01:00 körül Fajszi Levente 

bekúszott a balkanyar utáni szűkületen túlra és kb. 3 m kúszás után felfedezte a 
Levi termet, mely előzetes becslései szerint a Csipkés-akna 1/4-e 1/3-a légtérre 
vonatkoztatva. 

• Gilisztás depózó műszak. 
• Az éjszakai műszak sikeresen bontotta tovább a végpontot és a Levi-akna után 

bejutott egy kis terembe, ami egyébként a Levi akna folytatásaként is felfogható. 
Onnan is tovább jutva elérte a jelenlegi végpontot, egy akna tetejét, amelybe már 
lemászni nem tudtak, de megkezdték annak laza, omlásveszélyes törmelékektől 
való mentesítését és az oda vezető szűkület tágítását. 

• Gilisztás járatbővítő és végpont kőmentesítő műszak. 
• Gilisztás járatbővítő és végpont kőmentesítő műszak. 
• Gilisztás-barlang aknakiépítő és kőmentesítő műszak. 
• Gilisztás-barlang aknakiépítő és akna kőmentesítő műszak. 
• Gilisztás-barlang aknai végpont műszak. 
• Gilisztás-barlang végpont és barlang kipakoló műszak. 

Kíváncsian várjuk a folytatást… 

 
A Gilisztás-barlang igaz története 
- egy személyes jellegű beszámoló - 

 
Az idei kutatótábor mindenkiben nagy reményeket ébresztett, hiszen a propaganda 

óriási sikereket, minden eddiginél jobb hangulatot, és egy új barlangot hirdetett. Épp ezért 
volt olyan nehéz úgy dönteni, hogy a Szuadó-völgy meghitt hangulata helyett Kárpátalja 
bejárását válasszam, majd pedig az angol klub szlovéniai expedíciójához csatlakozzam. 
Persze a lelkiismeretem nem hagyott nyugodni, éjjelente álmatlanul forgolódtam a 
hálózsákban azon töprengve, vajon hanyadik nagy teremmel bővült már a Gilisztás, illetve 
mennyi karbidbomba-durranás zavarta meg az arra tévedő tapasztalatlan és óvatlan 
turistákat. 
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Így aztán Szlovéniába indulva inkább a pécsi buszra szálltam fel, gondolva hogy 
innen majd csak átkavarok valahogy a Júliai-Alpokba... Pécsett aztán gyorsan meg is 
vettem az utolsó AlpDesign karbidtartályt, - köszönet érte Marcinak, no meg Ritának a 
gondoskodó szervezésért! A tartály aztán rendesen fel lett avatva, mint az ki fog derülni... 
Délután pedig már a nyári tábor felé tartva  gyűjtöttem eszembe a nótákat az esti 
tábortűzhöz. A viszontlátás örömét a finom vacsi csak fokozta... Az előzetes infók szerint 
aznap este kellett Süninek is jönni, másrészt egy Levi által talált új járatszakaszról is 
voltak hírek, úgyhogy mindenképp biztató műszak elé néztünk. Este 10 körül aztán 
befutott a kis csapat is, és 11kor négyen : Levi, Szanya, Süni és én indultunk a Gilisztásba. 
Elsődleges célnak az előző napi igen szűk, csak a sellőtesttel megáldott Levi számára 
járható szakasz tágítását határoztuk meg, bár mindenkinek a fejében a továbbjutás 
gondolata motoszkált, ha már ugye... 

Én az igazat megvallva nem szerettem a Gilisztást, mivel két évvel korábban a bontás 
során egy megmozdult kő ☺ épp a bokámat találta el, ami aztán jó ideig elég gyászosan 
nézett ki. Így azért most is volt bennem egy kis félsz, de ezt a jókedvű pajtik hamar 
feledtették, és vidám hangulatban indult meg a munka. 

A járat elég laza, kavicsos-agyagos törmelékkel volt feltöltve,  amit nagy tempóban 
tudtunk kiszedni, és depózni. Így az út hamarosan (kb. 2 óra alatt) járhatóvá – 
pontosabban: kúszhatóvá, illetve passzírozódhatóvá – vált, és a Levi által megtalált 
kürtőig el tudtunk jutni. Őszinte elismerésem neki, nem tudom hogy lehetett a tágítás előtt 
oda be, és ami még nehezebb, onnan kijutni.... 

Közben azonban elfogyott a levegő, és miután egy adag követ leszedtünk, a réselő-
fúró is felmondta a szolgálatot, a „hőség” sem volt maradásra csábító, így azon 
tanakodtunk, mára ennyi elég volt. Így vissza is indult Szanya, aki addigra teljesen 
átfázott, na meg ne feledjük, hogy késő is volt eléggé. Szanya aztán hősiesen a felszínen 
ébren várta meg, míg kijövünk, ami bizony még jó néhány óra múlva következett be... De 
bennünket nem hagyott nyugodni a kisördög, és visszamentünk még egyszer a végpontra, 
megnézni a kürtőt. Itt aztán úgy döntöttünk, túl jól látható a folytatás ahhoz, hogy 
visszavonulót fújjunk, úgyhogy teljes gőzzel előre! A kürtő mindenesetre biztató volt, 
mert egy cseppköves, napjainkban is aktív, 5-6 m magas teremről van szó, és az itt bejövő 
víz valószínűleg nagyobb járatszelvényt hoz létre. Így aztán nekiestem vésővel-
kalapáccsal a folytatás irányának, amit elég szépen lehetett látni – egy függőleges 
leszakadás után vízszintesen folytatódó, majd jobbra kanyarodó járat. Egyszer aztán a 
véső megunta, és beleesett a lyukba. Na ezt már nem lehetett annyiban hagyni, a pofátlant 
ki kell onnan szedni! Így a pajszer került a kalapács elé, ami elég hatékonyan fejtette a 
leszakadás feletti oldalfalat. Egész addig, amíg egy nagy kődarab egy darabban levált, és 
ezzel megnyitotta előttünk a továbbjutást – pontosabban megnyitotta volna, de a vadiúj 
gumicsizmám épp útját állta, és így beékelődött mind a kettő. Még jó hogy a csizma kicsit 
nagyobb a kelleténél, és ki tudtam belőle húzni a lábam, ajánlom ezt a trükköt 
mindenkinek! 

Na ekkor Süni jött előre, akinek két dolga volt: a követ ledúrni, miközben a csizmán 
egy karcolás sem eshet! Ütötte-vágta, csak úgy visszhangzott bele a barlang, és csodák 
csodájára egy negyed óra múlva így is lett. Tanakodtunk picit, hogy elég széles-e a lyuk, 
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de aztán persze úgy döntöttünk, hogy igen, és már suhantunk is lefele,  ahol aztán újra 
egyesültem hűséges csizmámmal, aki szomorúan várakozott rám a véső 
társaságában...Egy kis terembe értünk, ami a kavicsos alját tekintve a montenegrói 
tengerpartra emlékeztetett, el is neveztük beachnek. Sajnos ez most már nagyjából be van 
depózva, bár a nedvesség még mindig beach-hangulatot teremthet a vállalkozó kedvű és 
nagy beleélő-képességű kispajtiknak. Na innen még egy szűkületet kellett kikaparni, és az 
előrekúszó Süni bejutott - na hova? (ide kell a reklámokat rakni, de maradjanak velünk....) 
Szóval Süni bejutott -  egy nagy-nagy lyuk tetejére, amekkorára egyáltalán nem 
számítottunk!! A ledobott kövek hosszan repültek lefelé, visszhangzott az akna, akárha a 
Gortaniban lettünk volna – na jó, azért magyar viszonyokhoz mérten persze ☺ Ki tudja, 
mit rejt az akna alja, a feneketlen sötétség, lehet, hogy ez már a nagy rendszer??? Bár 
tudtuk, hogy Levi bátran ajánlkozna az akna felderítésére, itt persze visszafordulást kellett 
fújni,  de ez cseppet sem zavart minket, hiszen BEJUTOTTUNK! Ekkor reggel 5 felé járt 
az idő. Kifele aztán éreztük is a fáradtságot, sosem akart a Csipkés-akna véget érni, de 
aztán a felszínre érve, a pirkadat fényeitől glóriát kapva ☺ bemasíroztunk a táborba. Pár 
embert sikerült felkeltenünk, így nem kellett egyedül elfogyasztanunk az ez alkalomra 
tartogatott alkoholmentes szőlőlevet, és nagy örömünkre reggel aztán Tamás is befutott, 
azonnal koordinálva a szükséges teendőket. Szép volt, jó volt, legyen még sokszor ilyen 
élménye az SZKBE-nek!! 

 
Epilógus. Az akna, amely a Kőgyönyör nevet kapta (ennek eredeti formáját Raisz 

Peti találta ki, ezzel a ledobált kövek hangja, illetve a barátnője által kiváltott érzések 
hasonlóságára utalva), 26 m mély, a közepén egy lépcsővel, az oldalfalán nagy 
cseppkőlefolyással és egy ablakkal (amelyről enyhén mállik a festék...). Ez a Mecsek 
második legmélyebb aknája! (persze a bányászok ezzel azért nem értenének egyet...) Az 
akna alján az aktív járat jól láthatóan tovább folytatódik, kitöltése híg agyag. Alul 
továbbindulva egy újabb terembe is el lehet jutni, aminek egyik fala egy gyönyörű 
vetőtükör, ahova újabb fenti járat fut be, így ezen a ponton igen jelentős vízmennyiség 
gyűlik össze. A Gilisztás mind a Trió, mind a Szuadó-barlangnál nagyobb 
járatszelvénnyel rendelkezik, a bejövő kürtők északról dél felé haladva, azaz a patak 
folyásirányával ellentétesen következnek, és a járatot egyre tágítják. Összességében, a 
barlang kutatása sosem volt ilyen reményteljes!  

Hogy Szlovéniával mi lett? Mivel még 3 napot maradtam a táborban, a hátralevő idő 
a kinti tábor végéig már túl kevés lett volna, így ebből a kalandból most kimaradtam...  de 
a Mecsek és Ti, barlangász kispajtások, bőven kárpótoltatok érte!  

Ambrus Gergely 
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Mottó:  
„Az én egész életem azt bizonyította, hogy tele van a világ, tele van az ország igazi 
csodákkal. Nem csupán felfedezésre váró titokzatos barlangokkal, hanem hősökkel és 
önzetlen szentekkel is, nyitott szívű, tiszta lelkű emberekkel, akik másokért égetik áldozatos 
életüket." 

- Jakucs László - 
 
Kedves barlangász kispajtások! 
 
Szeretettel meghívunk Benneteket a Mecsek Háza (nagyház) és a Jakucs László 
emlékkönyvtár hivatalos megnyitójára és átadó ünnepségére!  
Egyesületünk elnökségének szeptemberi ülésén egyöntetűen megszavaztuk, hogy a 
Mecsek Házában berendezett, kibővített karsztos-barlangos könyvtárunkat 
példaképünknek, többünk volt és felejthetetlen tanárának, az ország leghíresebb 
barlangkutatójának, prof. Jakucs László tiszteletbeli tagunk emlékére állítjuk. 
Az ünnepség időpontja: 2007. október 26., péntek 12:30 perc, Orfű, Barlangkutató u. 1. sz., 
Mecsek Háza. ☺ 
Ugyanakkor 27-én, szombaton 16 órától felelevenítjük egyesületünk elmúlt 10 évének 
szépségeit, élményeit, hiszen ekkor ünnepelnénk az SZKBE szeptember 10-i, hivatalos 10 
éves születésnapját! 
Ha vannak kedvenc diáid, fotóid, kérlek jelentkezz, ha szeretnéd megosztani velünk, és 
valamelyik túrádról egy tematikus kis 10 perces vetítést tartanál! 
Utána szolid kis háziparty vár ránk a házban. 
Jelentkezéseiteket október 20-ig várom a szokeemilia@gmail.com, vagy a 70/2468-000 
számra! 
 
És megosztanám Veletek kedvenc idézetemet, mely minden körülmény között 
elgondolkodtató: 
Jakucs Lászlót „a barlangkutatói tapasztalatai kezdettől fogva arra tanították, hogy a 
Csodát nem a mennyországban kell keresni. A CSODA – igen így nagybetűvel – valahol 
itt bujkál közöttünk, a közelünkben. Többnyire ott, ahol soha és senki sem keresi. Senki 
sem keresi, mert fel se tételezi, hogy az a köznapi valami, ami éppen ott fekszik előtte, 
pontosan az a valami tudja számára a Csodával való összetalálkozást egybehozni. A 
Csoda ugyanis nagyon halkan, végtelen szerényen kezdődik. Jelentéktelen és mellékes 
apróságok villannak meg először belőle. Jóformán észre sem lehet őket venni, hacsak… 
hacsak az ember nem bízik abban, hogy ő egyszer rá fog bukkanni, mert rá akar bukkanni 
a mégoly rafináltan elrejtőzködő csodára. És van is türelme kivárni, figyelni a jelre, a 
Csoda jelére. 
De nem elég a jelet észrevenni. A csodát rejtekében fel is kell keresni! Olykor meg ki is 
kell kaparni a rejtekéből! Nos, én bíztam a Csodában. …” 

- Jakucs László: Szerelmetes barlangjaim -  

mailto:szokeemilia@gmail.com
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IV. Agyagos Kupa 
 
Szeptember 7-9-én lezajlott a IV. Agyagos Kupa. Mindenki nagyon ügyesen szerepelt, 
ügyes talpraesett csapatokat láthattunk. A hagyományokkal szakítva, idén nem a Szuadó 
völgyben rendeztük a kupát, hanem a közelben található Gubacsos ház adott otthont a 
versenynek. Azért a hagyományokat követve, idén is voltak barlangos, elméleti, ügyességi 
és színpadi feladatok. Itt Tücsökék rap produkcióját lehetne kiemelni, mely, egy szerelmi 
szerenáddal ötvözött, komoly koreugráfiával felépített, szuper előadás volt. Csapatverseny 
győztesei a következő képen alakultak:  
 
1. helyezett: Bunkó Pestiek: Szeredi Anna (Tücsök), Marosi Csilla, Marosvölgyi 

Krisztina 
2. helyezett: Szalonképesek: Szűcs Diána, Hegedűs Anett (Mani), Raisz Péter, 

Salamon Szabolcs (Szasza) 
3. helyezett: Ne fürgyé le!: Ország János, Kállai B. Róbert (Robcsi), Fajszi Levente 
 

Főző Péter (Kisember) 
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A IV. Agyagos Kupa nyertes csapatának rap-szövege: 
 
A rap számban felhasználandó szavak: szerelem, szellentettem, kulasál, sár, via ferrata, 
létra, szikla, szög, mentés, begelés. 
 
Műsorvezető (Csilla rapkobak nélkül): 
Felhívjuk kedves közönségünk figyelmét, hogy a következő műsorszám a képzelet 
szüleménye, szereplői kitalált személyek, a valósággal való bárminemű egybeesés csupán 
a véletlen műve.  
 

Csilla (immár rapper kobakkal) 
Hiába mondja Marci: szellentettem; 

Érzem, hogy magamat is megrettentem: 
Miközben sisakomon lámpám szerelem, 

Érzem, hogy ez egy igazi szerelem. 
Már a fingját is illatnak érzem, 

Tiéd leszek ma este, érzem. 
Ez egy végzetes szerelem, szerelem, szerelem, 

Szerelem, szerelem, szerelem. 
 

Kriszta 
Nekem a tudomány dobogtatja szívem, 
Tegzes Zolinak zengem: édes szívem. 

Egy via ferratara elmegyek veled, 
Geológus szavaidért majd elepedek. 

Elmondod nekem, miből van a szikla, 
Lánggá lobban szívemben a szikra. 
Jól megy neked a barlangi mentés, 

És olyan jól áll a szellentés. 
Ez egy végzetes szerelem, szerelem, szerelem, 

Szerelem, szerelem, szerelem. 
 

Tücsök 
A neved mindössze egy kis e, 

Nem versenyezhet veled senki se. 
Begelés közben rád pillantottam, 
Megváltozott a világ nyomban. 

Szerelmes lettem, nekem a nagy Ő, 
Másnak csupán kutatásvezető. 

Létra, szög és miegymás, 
Kiépítünk Gilisztás! 

Ez egy végzetes szerelem, szerelem, szerelem, 
Szerelem, szerelem, szerelem. 
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A bunkó pestiek együtt 

Nem kell nekünk pézsé, kulasál, 
Barlangásznak mindig cool a sár. 
Nem kell nekünk pézsé, kulasál, 
Barlangásznak mindig cool a sár. 

Gyorsan száradó bugyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit!!! 
 
Eine kleine Nachtmusik (Kis éji zene) 
 

Kedves barlangász kispajtások! Ha ti is sajnáltátok már társaitokat, akik holmi egész 
napos barlangász verseny után, kora este 23 óra körül csukott szemmel unatkoztak 
hálózsákjaikban, legközelebb segítsetek rajtuk! Íme, a recept, amivel garantáltan 
feldobjátok hangulatukat. 

Először is, keressetek egy jó kis dagonyát, legfeljebb a menedékház ablakától 2 
méterre. Aztán szedjétek össze a zenekar tagjait, és a hangszereket. Fontos, hogy a 
zenészek, ha állni már nem is biztosan, de üvölteni még tudjanak. Másik, ami 
elengedhetetlen, hogy a hangolást időben –lehetőleg még a nap folyamán– megkezdjétek. 
A megfelelő hangszer kiválasztása elengedhetetlen, a teljesség igénye nélkül: Csilla féle 
szamóca ágyas (fúvós), Rita féle eperfahordós barack (ütős), és mindenféle gyógynövény 
kivonat (vonós). 

Ha az előkészületek rendben zajlottak, akkor minden készen áll a kezdéshez. 
Bemelegítés kép próbáljatok körbe rendeződni a dagonya közepén, de az sem baj, ha csak 
egy kupacra futja. Először valami szolid, mindenki által ismert darabbal kezdjetek, tudom 
javasolni Süsüt. Aztán, ha megtaláltátok a hangot, jöhet valami ütősebb, mondjuk a „Már 
mi nálunk babám”, minél több versszakkal, minél hangosabban. Pihenésképp újra Süsü, 
majd egy kis István a király, ami épp eszetekbe jut, az sem baj, ha egy Koppány szóló 
közben István siratja Gézát. Ezután mindenképp Süsü következzen! Ajánlott még a „Kör 
közepén állok”, főleg, ha időközben páran tényleg ott kötnek ki, a dagonyában ülve, 
egymás karjaiban. A „Boncidai menyecskék” nehéz darab, mindenképp érdemes külsős 
segítséget kérni, az unatkozó tömegből kiemelve a megfelelő egyént. A Kispáltól az 
Etetés sem rossz, de arra készüljetek, hogy azt szólóban, esetleg duettben kell előadnotok. 
Abban az esetben, amikor hirtelen semmi nem jut eszetekbe, csak üvöltsétek: „A szerelem 
csak egy rohadt mágus, Ha elkapom, úgyis kiherélem.” A többi jön magától… Ha 
bárkinek gondot okoz a két lábon állás, és inkább bedől-kidől a körből, azt gyorsan 
állítsátok talpra, fekve nem lehet tisztán énekelni, és még rossz fényt vet az előadásra!  

A repertoár egyéni ízlés és tudás szerint bővíthető, de Süsüt ki ne hagyjátok! Igazából 
akkor számíthattok a legnagyobb elismerésre, ha minden második dal róla szól. Erre a 
bizonyíték: „Minden Süsüre felébredtem… minden második dal a Süsü volt! – OJ” 

Ha már több énekes fetreng, mint áll, esetleg már nem jön ki hang a torkotokon, 
menjetek aludni, azzal aratjátok a legnagyobb sikert. 
Kellemes unaloműzést!            Novotnik Gergő 


