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XV. jubileumi nyári barlangkutató tábor
Táborkiírás
A kutatótábor időpontjai
A Nyári Kutatótábor Időpontja:
Előtábor időpontja:

2009. július 25 – augusztus 9.
2009. július 22 – július 24.

(Az Előtábor azért kerül megszervezésre, hogy a kipakolás és táborépítés feladatait még a
kutatók nagyobb tömegének megérkezése előtt el lehessen végezni, és a kutatótáborba
érkezőket már kialakult táborrend fogadja.)

A kutatótábor célja
Legfontosabb célunk a Vízfő-forráshoz tartozó, feltételezhetően több kilométer hosszúságú
barlangrendszer feltárása, valamint a Vízfő-forrás vízgyűjtő területének karsztmorfológiai és
hidrológiai kutatása. A feltáró munkánk során szeretnénk folytatni a Trió- és a Gilisztásbarlangok kutatását. A konkrét célobjektumok a táborban kerülnek kijelölésre az adott
körülmények ismeretében. Azt szeretnénk, hogy egy nagyon hangulatos, de egyben eredményes
tábor kerüljön megszervezésre.

Kérünk mindenkit, hogy a következőkben leírtakat figyelmesen olvassátok végig, mert a tábor
folyamán az itt megfogalmazott alapelvekhez fogunk ragaszkodni!

A kutatótábor alapelvei
A kutatótáborban való részvétel önkéntes, akárcsak a vállalt ill. végzett munka is. Célunk ennek
megfelelően az, hogy mind a feltáró, mind a tudományos kutatás érdekében kifejtett munkát
minél jobb hangulatban végezzük, hogy ne csak az esetleges eredményeinkben, hanem a
kifejtett erőfeszítéseinkben is örömünket leljük. De azt is tudnotok kell, hogy a barlangi munka
során az egyébként könnyed hangulatot felelősségteljes vidámságnak kell felváltania. A
kutatásvezetők felelősek a barlangban történt minden eseményért, ezért az általuk
megfogalmazott kéréseket a tábor során be kell majd tartanotok.

JELENTKEZÉS:
Mivel a tábor 16 napos, és esetleg más nyári programotokkal is ütközik, ezért biztosítjuk, hogy
a tábor ideje alatt bármilyen időintervallumra jelentkezhessetek.
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Jelentkezés a táborra való befizetések egyidejű rendezésével Tarnai Tamásnál (1177302307666546-os OTP bankos számlaszámon vagy személyesen). Egyeztessetek bátran Tamással a
06/20/910-7762-es telefonszámon vagy a ttarnai@freemail.hu címen!
A befizetés, így a táborra való előzetes jelentkezés határideje: 2009. június 30.

KÖLTSÉGEK:
A következőkben felsorolt összegekből biztosítjuk a résztvevők teljes ellátását, mely korlátlan
mennyiségű zsíros, vajas kenyeret, hagymát és zöldségeket (reggeli, ebéd) és napi egyszeri
meleg étkezést (vacsora) foglal magában. Ha van elég lelkes segítő kéz, akkor ebédet is főzünk.
Ez az összeg egyben foglaló is. Ezt a pénzt azoknak, akik nem jönnek el a táborba, sajnos nem
tudjuk visszafizetni.
Az Egyesület méltányolja, ha valaki előre megmondja, hogy mikor jön és mennyi időre.
Tehát a tábor költsége előre bejelentve és befizetve (június 30-ig):
SZKBE tagoknak: 600 Ft/nap/fő
nem SZKBE tagoknak: 700 Ft/nap/fő
Június 30 után vagy a tábor ideje alatt befizetve:
SZKBE tagoknak 700 Ft/nap/fő
nem SZKBE tagoknak 800 Ft/nap/fő

ODAUTAZÁS:
Egyénileg kell megszerveznetek a táborhelyig. Szeretnénk, ha július 25-én, már reggel, de
legkésőbb a kora délutáni órákban megérkeznétek, hogy estére már teljesen be tudjatok
rendezkedni a táborban. A későbbi időpontban érkezők is jó ha mindig még kora délután
megérkeznek a sötétedés beállta előtt.

HAZAUTAZÁS:
Egyénileg: Mindenki ahogy tud, de itt is érdemes a sötétedést elkerülni. 

SZÁLLÁS:
Alvás: Sátrakban, amit ha tudsz hozni, jelezd a jelentkezésnél (a sátrad férőhelyének a
megjelölésével). Feltétlenül hozzon mindenki magával polifoamot (akár többet is), vagy amin
aludni akar (gumimatrac stb.), hálózsákot (jó meleget, mert 5-10°C között is lehetnek az
éjszakák!), és igény szerint kispárnát. Aludni lehet még az esőbeálló emeletén, amely minden
oldalán nyitott.
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Fürdési lehetőség: a közeli patakban illetve egy, a tábortól 200 m-re levő forrásból
tűzoltótömlőn vezetett, ivóvíz minőségű, hideg vizes, fekete fóliával körbekerített
zuhanyzóban, ami a tábor területén van.
WC: Fatákolású, angol WC ülőkés budi. (Fiúk pisilésre szigorúan nem használhatják!)
ÉTKEZÉS:
A közösen beadott pénzből. Reggeltől estig folyamatosan állnak rendelkezésre a megkent
kenyerek, amelyekből mindenki annyit eszik, amennyit akar. Vacsora minden este 1900-kor
meleg étel formájában. Az étlapot a befizetéseink függvényében magunk állítjuk össze a
táborban.
Ahogy 2007-től bevezettük, idén is lesz lehetőség a szponzori étkeztetésre, azaz nemes
felajánlásokkal az étrendünk színesítésére. A jelentkezési táblázatban lehet majd megjelölni az
ilyen segítségeteket.

SZÜKSÉGES TÁBORI FELSZERELÉSEK:
 Hálózsák (jó meleg vagy 2 db vékonyabb). EZT VEGYÉTEK NAGYON KOMOLYAN!!!
 Polifoam (ebből is lehet több, mert kényelmesebb).
 Tányér (lehetőleg mély, fém vagy műanyag), villa, kanál, kés (éles bicska is külön), bögre.
EZEKET FELTÉTLENÜL HOZZÁTOK, MERT MI NEM TUDUNK ADNI!!!
 Tisztálkodáshoz tusfürdő, szivacs, meg ami kell.
 Egyéni szükségleteiteket kielégítő felszerelések, úgymint: ruházat, higiéniás cuccok, stb.
 Sátor (előzetes egyeztetés szerint).
 Kullancs ellen mindenki egyénileg védekezzen! (Erre tessék majd odafigyelni, bár a
tapasztalatok szerint a tábor többnyire kullancsmentes, de azért akad!)

SZÜKSÉGES BARLANGI FELSZERELÉSEK:
Ezt különös gonddal állítsátok össze, mert a munkavégzés, de egyáltalán a barlangba való
leszállás feltétele az, hogy mindenkinek megfelelő legyen a felszerelése.











6.

mentőfólia és elsősegély csomag
gumicsizma vagy tönkretehető bakancs
rossz zoknik (egy leszállásnál 2 pár)
megfelelő "alsó"- alsóruházat (2-3 réteg) vagy műnyúl
megfelelő "felső"-alsóruházat (2-3 réteg) vagy műnyúl
overál (a sok csúszás-mászás miatt mindenképpen tanácsos valamilyen erős anyagú
"egybe"-ruha)
kobak, azaz fejvédő sisak
erős munkavédelmi kesztyű (jó sok!)
lámpa
tartalék lámpa
elemek
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Világítás nélkül senki el se jöjjön a kutatótáborba. Minimum egy pótvilágításról
gondoskodjatok!
Az öltözködésre vonatkozó idétlennek tűnő tanácsainkat vegyétek nagyon komolyan, mert a
barlangi munkavégzés során néha holtidővel is számolnunk kell, s ekkor könnyen didergéssé
fajulhat az egyhelyben való ücsörgés.

A KUTATÓTÁBOR MUNKARENDJE:
A tábor ideje alatt a munka két műszakban fog folyni (első műszak délelőtt, második műszak
délután). A műszakon belül csapatokra oszlunk fel. Egy-egy csapat mindig egy konkrét
feladatot fog elvégezni, a helyszínt és a munkát jól ismerő, tapasztalt vezető irányításával. A
vezető instrukcióit, kéréseit maradéktalanul be kell tartanotok! A csapatok feladatköre mindig
az aktuális igények és feladatok szerint fog alakulni. Elképzelhetőek lesznek éjszakai műszakok
is, ezt igény szerint szervezzük majd.
A munkabeosztás a következőképpen történik:
Ébresztő

táposoknak 545
az első műszakban dolgozóknak 615

Munka

első műszak 800 - 1230
második műszak 1230 - 1700

Az időpontok nem a munkára való indulást és hazaérkezést, hanem a munkakezdést és
befejezést jelentik!!!
Esti megbeszélés 1830
Ezen feltétlenül legyen ott mindenki, mivel az adott műszakokba és munkahelyekre való
beosztást mindig egy nappal korábban, az esti megbeszéléseken fogjuk elvégezni! Inkább úgy
fogalmazok: a megjelenés kötelező! 
Ha délutánra egyéni programot szerveztek, akkor is érjetek vissza 6 órára, egyébként az
étkezést egyénileg kell megoldanotok! Ételt csak a kutatási elfoglaltság miatt igazoltan
távollevőknek teszünk félre!!!
Vacsora 1900
Csendhatár 2200
Az általunk végzett munka jellege, az extrém körülmények között való munkavégzés veszélyei
megkövetelik a komoly, összpontosító figyelmet. Az elvégzett barlangi munka és a felszíni
kutatás során megtett út okozta fáradtság megkívánja az esti nyugodt, regeneráló pihenést.
Mindezekre, illetve a táborban tartózkodó kiskorúakra tekintettel
az alkoholfogyasztás a kutatótáborban nem engedélyezett!
Hírmondó 34.
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Azoknak az energiával teli, lelkes emberkéknek, akiknek a délelőtti műszak után kedvük van
még túrázni vagy más barlangokat megtekinteni, a következő programokat tudjuk nyújtani:
 túra a Melegmányi-völgybe, a Jakab-hegyre, a Sárkány-szakadékhoz
 Vízfő-barlang, Maszek-bg., Mészégető-bg. megtekintése
 kötéltechnika gyakorlása fán ill. a Büdöskúti- és a Remény-zsombolyokban
 strandolás a Pécsi- és az Orfűi-tóban
A munkák során ácsolatfa-gyűjtésre, -szállításra, végpontműszakra, víznyelőbontásra lehet
számítani.
Bármely program a körülmények függvényében megváltozhat.
A kutatótábor vezetője:
A kutatótábor kutatási helyettes vezetője:
A kutatótábor dokumentációs helyettes vezetője:
A kutatótábor élelmezési helyettes vezetője:

Kopasz Imre
Gila Csaba
Tarnai Tamás
Ács-Kovács Milán

További felvilágosítást kaphattok:
Kopasz Imrénél: 06/20/426-5343 kopaszimre@gmail.com
vagy
Tarnai Tamásnál: 06/20/910-7762 ttarnai@freemail.hu

Montenegró, 2009. július 09-26.
Kedves barlangász- és Hírmondó olvasó kispajtások!
Idén is, ahogy három éve szép
lassan hagyománnyá vált, jön a
nyári külföldi kutatási program. Ez
évben a horvát kollégákkal
(DDISKF)
a
gyönyörű
Montenegrót látogatjuk meg. Kotor
fölött, a Njegus hegyen fogunk
barlangászni a Duboki-do nevű
barlangban.
Feladatunk
idén
segíteni Tihiéknek lehordani a
búvárpalackokat
és
egyéb
felszereléseket a -350 méteren lévő
I-es
szifonhoz,
mindemellett
erősíteni
a
magyar-horvát
barátságot, építeni a külföldi kapcsolatokat. A kutatótábor július 9 és 26 között lesz. Az idei év
érdekessége, hogy nem csak barlangászok megyünk. Jelentkezni folyamatosan lehet, több
turnus indul. Érdeklődni a részletekről nálam lehet: 06/70/318-5235, lookpeel@gmail.com.
Főző Péter (Kisember)
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Első kutatóm
Az egész úgy kezdődött, hogy szereztem egy privát túravezetőt. Nem volt könnyű, kis időbe
telt, míg tisztáztuk a magántulajdonra vonatkozó kérdéseket, úgymint: nincs olyan, hogy Ő is
egy másé, én is egy másé, így hát lettünk egymásé.  Ezután jött az udvarlás. A részéről. Mert
nagyon romantikusnak tartotta, ha újdonsült asszonyát a föld alá cipeli. Nem mintha nem
süllyednék néha magamtól is oda, amikor lütyő vagyok, de hát emberem úgy volt ezzel, hogy
az én süllyedésem mondhatni csak képletes, amolyan fantáziálgatás, de ideje lenne a tettek
mezejére lépni. Illetve a föld alá kerülni, ha nem is örökre, megbékélve, de elsőre az ideiglenes,
kissé népies beszólásokkal tarkított verzió is megteszi. A népies beszólásokra szükség volt,
mert a borsókövek leszedték a kabátomat, de legalább megnyugodtam. És láss csodát, az
udvarlás eme része olyan jól sikerült, hogy azóta is szívesen süllyedek a föld alá, most már nem
csak úgy képletesen szólva. 
Ekkor emberem úgy döntött, hogy ideje feljebb lépni a lehetőségek létráján. Illetve lejjebb
csúszni. A barlangban.  Kitalálta, hogy menjünk kutatóra! Mert az jó! Mert az szép! Mert az
hasznos!!! És mentünk! És rá kellett jönnöm, hogy emberemnek megint igaza van: a kutató jó,
mert megmozgatja két számmal nagyobb fenekemet, s azzal a boldog érzéssel térek vissza a
föld alól, hogy mozogtam = zsírt égettem = máris jobban nézek ki.  Ami nem igaz, de a
boldogság alapja a hit. Hiszek egy istenben, hiszek egy hazában és hiszem, hogy ha az Uram
azt mondja, hogy máris jobban nézek ki, akkor ez így van.  A kutató szép, mert annál szebb
mi lehet, mint amikor fekszel a Trióban a végpontnál egy aktív patakban, s közben
egyfolytában Életed Értelmének a fantasztikusan szexis gumicsizmájában gyönyörködhetsz???
S nem mellesleg Szíved Választottja közben elhalmoz, ha nem is gyöngéd szavakkal, de
kellemesen éles kődarabokkal, cuppogó agyaggal.  De mindez BIO!!! S közben kapsz azért
bíztatást is bőven a kispajtásoktól, s máris boldogabban vered kékre-zöldre karod, lábad.  De
a kék és a zöld idén is divatszín, tehát semmi gond! S végül a kutató hasznos, mert hol másutt
tapasztalhatod azt a felemelő érzést, hogy fél óra vájkálás, fetrengés és patakban való ázás után
haladtál egy teljes cm-t!!!  Szóval felemelő érzés valóban a kutató, nekem olyannyira bejött,
hogy legközelebb is hagyom, hogy elrángasson az Uram.  S ha egyszer nagy leszek és ügyes
és okos (hallom, ahogy Kise megjegyzi: „Editke, ilyen állapot nem lesz, nyugi!!!”), talán
eljutok odáig is, hogy Gergő bámulja az én csizmám talpát!!!   
S végezetül: a családi album miatt is megérte. Mert jó Anyám ismer már 28 éve, de ilyen
szutykosan még sosem látott.  Élmény volt Neki átküldeni a kutató után készült képet, amihez
a végén csak egyetlen megjegyzése volt: „Vagány nagyon, de melyik vagy Te?!”
P. Edit (Kaszár Erika)

Esik eső barlangászra…
És akkor, azon a bizonyos kedd reggelen bakancsom talpa ismét Isztambul földjén tapodott…
Na jó, átszellemült hangulatban épp nem voltam (két óra virrasztás a határon), de nagyon
lelkesen indultam útnak a BÜMAK (török SzKBE) klubterem felé. Útközben megállapítottam,
hogy az egyik hajóállomás kicserélődött. Mi történt az előzővel? Elsüllyedt…
Hírmondó 34.
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Másik megállapításom, hogy új török líra van, amire már nincs ráírva, hogy új, míg a régire rá
volt írva…
A klubteremben csak az ablakokat cserélték ki, illetve sok új tag jött. Az emeleten a mosdóban
egy piros hajú lány egyszercsak megkérdezte, hogy ugye te vagy Szofi? Mire kiderült, hogy
képekről megismert. (Nem kicsit esett jól… )
Éjjel buszozás, reggel Pinarbaşiba érkeztünk, ahonnan a táborhely 45 km. Ezt egy
furgonszerűben kezdtük leküzdeni, kicsit nyomta a vállam a felelősség, hogy mint útközben
kiderült, én vagyok az egyetlen, aki járt már a táborhelyen, és nekem kéne odatalálni, mert a
vidéken ismerősebb tagok csak két nappal később jönnek…
Ezután félúton a szerpentinen, a járgány egyik létfontosságú eleme nemes egyszerűséggel
kihullott…de szerencsére gyorsan jött a faluból Ali abi, aki elfuvarozott minket a maradék
szakaszon, és a táborhelyet is ismerte  (Ali abi barlangi kincskereső volt mielőtt
kocsigyűjtésre adta a fejét…)
Táborhelyünk igazán szerencsés volt, mert
ragyogó napsütésben érkeztünk, de az első
nap után szakadt az eső, mi pedig a fenyves
alá tettük a „tűzhelyet”.
Kettő darab tapasztalt barlangászunk
második éjszaka lement beszerelni a
barlangot, ami igen lassú volt, mivel új
nitteket kellett készíteniük, az első 10
méteren egy tavon átkelniük, és a fúrót a
szombati triumvirátus szállította…
Eközben még zuhogósabbra fogta az idő, így
következő nap senki nem ment barlangba.
Fönt igazi
munkamegosztás alakult ki, a fiúk minden reggel fát vágtakszárítottak, mi főztünk, mosogattunk, és csoportosan a hegy
túloldalára jártunk vécére.
Szombat délelőtt megérkezett az utócsapatunk és a fúró, így
hárman rögtön elindultak, hogy folytassák a kötélpályát.
Ezalatt a felszínen vízbiztosabb tüzet raktunk, bele egy
kilyuggatott szemetes hordóba, amit körbeállva egészen úgy
festettünk, mint egy amcsi gettó hajléktalanjai (bár a
polárjaink,
bakancsaink
alapján
igencsak
burzsuj
hajléktalanok…)
És végre vasárnap mi is lemehettünk a barlangba! De jó
szerencsénk
nemigen
volt… az egyik lány
beleesett a vízbe (hólé), a
túravezetőnk kezdett belázasodni, és persze az eső sem állt
el, újabb és újabb helyekről folyt a víz a barlangban…
Ezután másnap senki nem ment barlangba, a felszínen
kóboroltunk, de a tábori betegség kezdett terjedni… (persze
lehet, hogy a táborhely az átkozott, én májusban voltam
lázas ugyanitt, akkor is terjedt, most kimaradtam, de megint
terjedt…)
10.
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Utolsó nap lementünk kiszerelni a barlangot, nagyon szép barlang volt, tágas , végig folyt
benne a patak, helyenként kis vízesések, tavak, mindenütt örvényszerű mélyedések a földben…
összességében 84 m mély a barlang, mi kb. 50-ig jutottunk. A többi betervezett barlang
vízeséssel indult, bár nem februárra volt „beütemezve” az olvadás…
Aznap estére kincskereső Ali abi meghívott bennünket magához, ahol megszáradtunk, kaptunk
hajában sült krumplit és gombát vacsira, elképesztő mennyiségű teát, és történeteket.
A történeteknek sajnos törtrészét értettem, de a lényeget elmagyarázták, ügyelve arra, hogy
nehogy valamit félreértsek: Ali abi 31-szer volt nős, most 60 éves, az asztalnál ülő élete párja
pedig 30. 
Lassan a pálinka is előkerült (behűtve a táskámból), sikeres ital a törököknél, bár a kék szilva
náluk nagyon ritka, kicsit nehéz volt elmagyarázni, miből van, amit vittem…
A reggelig tartó beszélgetés után a visszaút Isztambulba alvós volt, a búcsú pedig olyan rövid,
amekkora belefér a „tibuszotokisindul” és az „enyémisazonnal” közé…
A kevés barlangozás ellenére remek út volt, megéri meglátogatni őket, nekem sem ez volt az
utolsó utam, lehet csatlakozni. 
Libor Zsófia

H2O – Just add water
Mikor Kisember (Főző Péter) bejelentette, hogy máglyát akar rakni, hogy a kiszedett gazt
elégesse, az első bennem felvillanó kép az volt, hogy egy boszorkányt égetnek. Na gondoltam
ez egy jó dolog lesz.
Peti előkészítette a papírt, majd felszaladt az emeletre. Visszaért, de a gyújtósnak szánt papír
már az én kezemben volt. Elindultunk. Miközben a lépcsőkön sétáltunk le, már láttam az
áldozatot. Mikor leértünk az első dolgunk az volt, hogy fogtunk egy-egy marék gazt, és két
lépésnyire raktuk a nagy kupactól. Most jött életem egyik legrosszabb pillanata. Rájöttem hogy
még Kopasz Imi is többet ért a villanyszereléshez, mint én a tűzrakáshoz. (De már pótoltam ezt
a hiányosságot! ) Meg kell hogy mondjam, ez eléggé lelombozott. Lelki vívódásom közepette
megérkezett Süni (Bauer Márton) is. Peti jóvoltából elkezdett égni a tűz, és elkezdtek jönni az
Hírmondó 34.
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emberek. Engem eléggé zavart ez a helyzet, mivel nem szeretem ha az emberek azt nézik, hogy
bénázom. Az ilyen helyzetek teszik tönkre a hírnevem.  Gondolkoztam rajta, hogy szólok
Petinek, hogy elég lesz, mert ezek a fényre jönnek, de nem tartottam jó ötletnek, mivel
elkezdett fellángolni a tűz.
Ekkor megérkezett Raisz Péter, aki olyan lelkesnek tűnt, hogy közös megegyezés alapján
visszament vasvilláért. Raktuk, raktuk, raktuk… Mikor már azt hittem elrabolták, Raisz Peti
visszaért a vasvillával. Később hozott lapátokat is, aminek annyi haszna volt, hogy ha elkezdett
terjedni a tűz, odamentek a nagyok, és elkezdték ütögetni egy lapáttal. Mikor a nagy részével
már végeztünk, elindultam felfelé a mobiltelefonomért. A hűtő tetejéről lekaptam a szatyromat
a lépcső felé menet. Ám itt megtorpantam. A sok üveg között ott árválkodott egy szódásszifon.
Kabummm. Mint a villám, úgy csapott belém a felismerés. Meg kell mentenem Petit attól hogy
meggyulladjon. 
A nyugalom áldásával tértem vissza a lépcsőkhöz. Elindultam lefelé, de a hátam mögött már ott
volt a szifon is. Habár az árnyékom sejttette a tervem, Peti szorgalmasan rakott a tűzre, így nem
láthatott semmit. Mikor beálltam Raisz Peti és Dia mellé, a tömeg már tudta a tervemet. A Diát
még kifaggattam az ötletem helyességével kapcsolatban, majd elindultam a tömeg mögött a sor
másik végéhez. Már Peti is sejthette a tervem, mivel mikor odaértem, ő is elkezdett jönni felém.
Elindultam felé. Mikor egy lépésnyire voltunk egymástól, megálltunk. Előkaptam a szifont.
Hadd lássa mire számítson. Provokálóan kezdte el mondogatni hogy locsoljam, gyerünk,
csináljam. De én arra gondoltam nem vagyok én szegedi, kéretem még magam egy kicsit. Na
ezt nem kellett volna. Süni, aki természetesen szegedi, elindult, és a szifont elkérve nekiesett
Petinek.  Elkezdődött a háború.
Az a látvány, amit akkor este láttam leírhatatlan. De én mégis megpróbálom leírni nektek.
Miután Petit telibe kapta a szóda, elkezdte Sünit üldözni, majd Raisz Peti is elkezdte és végül
én is. Futottunk utána, de elhajította a szifont. A szifon a Diához került. Eljött a gyorsaság ideje.
A szifon középen, Dia előtt. Én és Peti elkezdtünk lépkedni: 1, 2, 3, 4, 5, 6… Nagyobbat lépj!
7, 8… Te meg kisebbet! 9, 10. Futottam. De Peti kicsit előbb ért oda. Peti megkaparintotta a
szifont, nem kezdett locsolni, hanem elkezdett futni. Nem igazán értettem. Később kiderült,
hogy nem igazán működik a szifon, ha kimegy a nafta. Miután újra elrepült a szifon, hamar
észbe kaptam, és elkezdtem rohanni.
Tudjátok hova? Hát a házba, hátha van ott még valami használható. Hát mint kiderült, nem volt.
De én nem adtam fel. Megkérdeztem Tibáld Imit, de sajnos megerősítette, hogy nincs. Viszont
megtudtam, hogy nem én voltam az egyetlen aki készült. Peti is a közelben volt. Így hát
elővettem a legnagyobb lábost, amit találtam, és elkezdtem vízzel megtölteni. Mikor félig volt,
majdnem szívrohamot kaptam, mert megláttam Petit két teli üveggel a kezében. Nem volt gond.
A két üveg tartalmát látszólag nem nekem szánta. Mikor leértünk, Peti elkezdett locsolni, és én
is nekikezdtem. Sünit félig találtam el. De elhasználtam minden vizet rá. Futottam a forráshoz
újratölteni. Egyszer csak meghallottam valami zajt az erdőben. Körülnéztem. Tudtam hogy
Peti lesz az. Mikor teletöltöttem a lábost, elindultam Raisz Peti felé, és ő is felém. Mikor
megtudta, hogy van benne víz, elkezdett futni, de nem tudott menekülni. Telibe találtam. Ám
még félig volt a lábos.
Megfordultam a sötétből kilépett ő. Főző Péter. Közeledett felém a palackjaival. De akkor még
nem tudta, hogy maradt még víz nálam. De hamar megtudta. Amint elég közel ért, az egész
víztömeg szemtől szembe érte. Elkezdtem futni a lábossal a kezembe, éreztem, hogy fut
utánam. Raisz Petit megkerülve futottam tovább elejtve a lábost. Hátranéztem, és láttam hogy ő
is fut. Futottam tovább, de ekkor Süni utamat állta. Kicselezve őt futottam tovább, de nem
bírtam sokáig. Rávetettem magam az egyetlen használható dologra. A szifonra. De két ember
több mint egy. Kegyetlenül lealáztak. És még jött a lábosnyi víz is Raisz Petitől. Az a
12.
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vízmennyiség amit ott kaptam… Valahogy az volt az érzésem, hogy nem így kell végződnie
egy máglyagyújtásnak. 
Veszteni is tudni kell. Felálltam és elindultam a ház felé.
Kállai-Borik Róbert
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Daloskönyv
Többször hallottam már különböző emberektől, milyen kár, hogy az egyesületen belül nem
szoktunk barlangász dalokat énekelni. A tagok többsége nem is ismeri őket, esetleg csak
néhány sort vagy egy-egy refrént. Álljon itt most néhány gyöngyszem, hátha kedvet kap a
társaság.
Kara

Barlangász himnusz

14.

Fenn már kigyúlt az éjszaka,
Esti fények ragyoknak szerteszét,
De a patak nem hozza el nekünk
A csillagok neszét.
Ott fenn barátok alszanak,
Talán ránk gondolnak még,
De itt lenn sötétek a falak,
Csak a karbidlámpa ég.

Szakadt ruhájú víg legény
Próbaútján nem kíséri gond,
Hegykirálynő fura birodalmát
Két kezzével ássa a bolond.
Cseppkő-palástba öltözik,
Ő lesz majd e világrész ura,
Ó, de addig sok ezerszer múlik el
A felszínem az éjszaka.

Sej, haaj, nem bánom én,
Ha a síromon nem lesz kereszt,
Aki nem látta még a csend világát,
Úgysem érti ezt.

Sej, haaj, nem bánom én,
Ha a síromon nem lesz kereszt,
Aki nem látta még a csend világát,
Úgysem érti ezt.
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A természetbarát

A természetbarát, a természetbarát
Szűk barlangokat is kutat,
Kivizsgál minden kis lyukat,
Amíg a végére lyukad.
Refrén:
Ó, ajjajaj!
A barlang nem mindig sötét,
A lámpa ég, hát lemegyünk még,
Nem szakadhat ránk az ég!
Vándorlunk, vándorlunk,
Vándorlunk, vándorlunk,
A nagy barlangon át,
Az ember csodákat lát,
Mitől borsódzik a hát.
Szifonban, szifonban,
Szifonban, szifonban
Hideg a víz,
De ez bennünket nem izgat, edzettek vagyunk bíz.
Vakrákok, vakrákok,
Vakrákok, vakrákok
Ilyent nem láttak még,
A főágban villany ég,
A kompon frászt kap a vendég.
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Denevér, denevér,
Denevér, bőregér
Barlangban fel-alá repked,
A turista alatta reszket,
S guanó fejére eshet.
A barlangi medve,
S barlangi medve még
Ingyen láthatta a csodát,
Jegy nélkül járt a barlangon át,
De ott is hagyta a fogát.
Ősember ős ember,
Ősember hős ember,
Ősember nős ember volt,
De ebbe bele is holt,
Nem maradt más, csak a csont.
Agyagban, agyagban,
Agyagos latyakban,
Agyagban csúszik a láb,
De mi nem adjuk alább,
Így lejutunk legalább.
A barlang, a barlang,
A barlang, a barlang,
A barlang mindig sáros,
Végigmenni nem tanácsos,
Mert a fülünk is sáros lesz.

15.

Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület

Ha végre itt a nyár
Ha végre itt a nyár, és zuhog az eső,
A hülye barlangász, hát mit is tehet ő?
Nagy hátizsákkal jő, a súlya iszonyú.
Oda fel a Szuadó-völgybe bontani vonul.
Kézzel vájni egy új barlangot,
Abben rejlik az élvezet,
Mit a természet meg nem alkot,
Most kibontja a két kezed.

Toborzó
Szegény éhes barlangásznak
De jól megyen dolga,
Csúszik-mászik barlangjában,
Csupa sár az orra.

Ilyen kosztnak jó oldala.
Nem hízol el tőle.

Refrén:
Sej élet, be gyöngy élet,
Ennél szebb sem lehet,
Csak az jöjjön barlangásznak,
Aki ilyet szeret.

Ha jól laktál a felszínen,
Gyere a barlangba,
Mutasd meg, hogy barlangász vagy,
Mássz a sima falra!

Refrén

Refrén
Reggelire vizet iszunk,
Ebédre meg semmit,
Estére is ez a menü,
Te is kibírsz ennyit.

Hogyha néha fejre esel,
Nincsen abban semmi,
Minden rendes barlangásznál
Így szokott az lenni.

Refrén
A pelének jó a húsa,
Főként vízben főzve,

16.

Sej élet, be gyöngy élet,
Ennél szebb sem lehet,
Csak az jöjjön barlangásznak,
Aki fejre esett!
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A „bum”, a fehér talpú cipő és a hányós zacskó
- avagy az SzKBE a Balatonon – Vigyázz a bumra! – mondta Anyám. Mi a fene az a bum?
– Csak fehér talpú cipő legyen rajtad! – utasított barátnőm. Úristen! A vitorlázók ilyen
divatmajmok? Honnan a fenéből vegyek fehér talpú cipőt?
– Vigyél magaddal hányós zacskót! – tanácsolta kemény egy hetes vitorlás tapasztalattal
rendelkező kollégám. Na, ez is egy jó hobbi lehet…
Ezen – igen vegyes – információkkal felvértezve érkeztem meg Fonyódra 2009. június 12-én.
Miután a közös pénzből kenyeret, szalámit, hagymát, vajat, Sangriát és sört vettünk,
véleményünk szerint a hétvégére megfelelően felvértezve jelentünk meg a Nagykikötőben. Míg
Attiláékat vártunk, akik a harmadik hajót hozták, az egész csapat befutott.
Első találkozásunk a vitorlázással érdekesre sikeredett. Másodfokú viharjelzés idején futottunk
ki Fonyódról három hajóval, fedélzetenként hat fővel. Kapitányaink (T. T., Attila, Árpi – utóbbi
kettő régi barlangász) nem nagyon stresszelték magukat zöldfülű matrózaik miatt –
észrevételem szerint egyedül is könnyedén elvezették a hajókat. De azért a dolog lényegét mi is
hamar átláttuk. Ahogy lasse-fair stílusú vezetőnk, Árpi mondta: csináljatok, amit akartok, csak
ne dőljünk fel. És mint kiderült, egy vitorlást nem is olyan könnyű felborítani: nekünk egy
hétvége alatt sem sikerült.
A különféle zsinegek, vitorlák, szakszavak mindössze igen kis százalékát sikerült felfognom, de
legalább azt kiderítettem, mi a „bum”. Ez az a rúd, ami a filmekben mindig lesodorja az
embereket a hajóról. Tudjátok, ami középen van, és össze-vissza csapkod. És hogy miért kell a
fehértalpú cipő? Mivel a fekete talpú nyomot hagy a fehér fedélzeten. Akárcsak a
tornateremben. Ez mondjuk nem jelentett komoly problémát, mivel végig mezítláb jártunk.
Valamint mindenkit megnyugtathatok: egész hétvégén egyszer sem volt szükségünk hányós
zacskóra. Egy átlagos vitorlázás a Balatonon úgy néz ki, nem csapja ki a biztosítékot a
barlangászok gyomrában.
Nekem vitorlázás szempontjából ez az első este tetszett a legjobban. Volt szelünk, komoly
szelünk, és Árpi első, puhatolózó kérdésemre a kezembe adta a kormányrudat. A dolog
lényegét kb. három mondatban foglalta össze, és már repesztettünk is az ÉN vezetésemmel.
Elképesztő élmény volt! Dunai kenuzásaim alapján azt hittem, a vitorláson is komoly erőt kell
kifejteni a hajó irányításához, s meglepődve tapasztaltam, hogy a kormányzás – fizikailag –
egyáltalán nem nehéz. A hajó a legkisebb mozdulatra is azonnal reagált. Olyan mint az
autóvezetés, csak nagyobb esélyed van túlélni, ha valamit elszúrsz.  Bár a megfelelő
helyzetértékelés (Honnan is jön a szél, merre érdemes fordulni, stb.) még hiányzott, azért
határozottan haladtunk, időnként egészen oldalra dőlve.
Az éjszakát Szigligeten töltöttük, igencsak ingadozó hajóinkon. Az ég alját már lefekvéskor
villám színezte. Mondta is Árpi, hogy jól kifogtuk, ugyanis ő több éves vitorlázás után aludt
először ilyen mozgó hajón, mi meg rögtön ezzel kezdjük. Miután több perce gurultunk jobbrabalra Imivel a közös ágyon, óvatosan megkérdeztem, érdemes-e itt próbálkozni az alvással,
vagy jobban járok, ha rögtön kimegyek a stégre. Kapitányunk megnyugtatott, s igaza lett:
miután megszoktuk a mozgást, nagyon jót aludtunk.
Persze nem mindenki volt ilyen bátor. A csapat egy része a strand egyik nagy fája alatt terítette
ki hálózsákját. Ők nem aludtak olyan jól, mint mi… Először éjfél körül a stoppal érkező Bálint
Hírmondó 34.
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keltegette őket „Kik vagytok? Kik vagytok?” kérdésével. Öcsém félálomban érkező válaszából
(B***** meg! Egy nemzeti parkos! Na, menjünk…) következtetni lehet túrázási szokásaira,
illetve ezzel kapcsolatos tapasztalataira is.  Másodszor pedig a hajnalban megérkező eső
kergette be őket a fa alól. Hát kérem, bátraké (azaz ingó hajón alvóké) a szerencse!
Másnap egy kényelmesen elfogyasztott tojásrántotta után meglátogattuk a szigligeti várat.
Kellemes sétánk során a csapat egy része máris megszerezte a hétvégére jellemző vöröses
alapszínt. Hajóraszállás után pedig elindultunk Keszthely felé. A vitorlások különböző
sebességgel haladtak, így időnként igencsak eltávolodtunk egymástól. A szélcsendet is
kifogtunk, ezért aztán végképp nem siethettünk a part felé. A lehetőségeket kihasználva régi,
gyermekkori vágyunknak hódoltunk: vízi csatákkal szórakoztattuk magunkat. Nem is olyan
könnyű jól megközelíteni egy vitorlást (értsd: a szeles oldalon maradj, s így gyorsabb legyél,
mint ők), a csata hevében sem összekoccanni a másik hajóval, megfelelően zúdítani a vizet,
almacsutkát, stb. Mondanom sem kell, hogy az abszolút győztesek mi, azaz a Kotongumi
csapata (Imi, Kertész Anikó, Szabó Bence, Szanya, Árpi kapitány, Tücsök) volt. Nevünket a
Kopasz Imin virító narancssárga esőköpenyről kaptuk, melyet igen hamar észre lehetett venni.
Így a feltűnésmentes megközelítés taktikáját sajnos sosem tudtuk bevetni. Bár elképesztő
sikereket értünk el megénekelni való, és csakis Nelson admirális taktikájával vetekedő
hadjáratainkban, igen hamar kiderült, hogy Imi személyében beépített ember van a hajónkon.
Ugyanis miután kétszer egy az egyben engem talált el egy vödör vízzel, akkurátusan a kabinba
(értsd a hálózsákokra) is löttyintett egy vödörrel. És mikor ezt konstatálva inkább a kormányrúd
mellé ültettük, annyira megdöntötte a hajót, hogy még egy vödör víz landolt a kabinban. Persze
elterelő hadművelettel is próbálkozott: a harc hevében megtévesztő módon akart a két hajó közé
esni…

A Kotongumi csapat
Miután a férfiakat felkoncoltuk, a nőket elraboltuk, és felfaltuk a készleteket (Ne higgyetek
azoknak, akik esetleg mást mesélnek. Én ott voltam, és mindenkit biztosítok, hogy csakis az
igazat, a színtiszta igazat mesélem), összekötöztük a vitorlásokat, és egy jót fürdött a csapat.
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Húzattuk magunkat a hajóval, napoztunk és söröztünk. Bár egész nap semmi megerőltetőt nem
csináltunk, estére mégis mindenkinél félárbócon volt a szemhéj-vitorla. A mólón
megvacsoráztunk, visszafelé Tamás vezetésével fellármáztuk a hotelekben alvó vendégeket,
majd igen hamar mindenki elaludt. Második este már nem volt szél, a vízen alvás alig
különbözött a parton alvástól.
Vasárnap elhajóztunk lángosozni Badacsonyba. Útközben lezajlott még néhány csata és egyszer
– nőiesen bevallom – vereséget is szenvedtünk. Az ellenség még két kötéllel kikötve az úszni
nem tudó Böllért is bevetette. Badacsonyban viszont beszereztünk egy csomag vízbombának
való lufit, és totális megsemmisítő vereséget mértünk mindkét fürdőző legénységre. Ezután egy
utolsót pancsoltunk, és ennek során tizenhat ember próbálta megtanítani Sünit fejest ugrani.
Meggyőződésem szerint semmit sem lehet úgy megtanulni, ha tizenhatan magyarázzák, így
talán nem meglepő az sem, hogy Süni nem tanult meg fejest ugrani a hétvége során… Bár –
mint kifejtette – nem tudja mi a fenét szeretünk ebben a tevékenységben: csak telemegy az
ember orra vízzel.
Elég későn érkeztünk vissza Fonyódra. Az emberek fáradtak és lángvörösek voltak. Senki sem
akart hazamenni, és a sofőröket leszámítva mindenki végigaludta az utat. Másnap reggel
meglepődve konstatáltam, hogy az Aquincumi Múzeumnak van egy eddig sosem tapasztalt
tulajdonsága. Nevezetesen, hogy mozog… Aztán az e-mailekat olvasgatva rájöttem, hogy
Budapest, Pécs és Szeged igen sok épületén tapasztaltak aznap hasonló jelenséget.
A monitor előtt ülve gondolkodtam, mit is írhatnék erről a hétvégéről. Meséljek-e a hattyúk
kiskacsáiról, akik nem is rútok. Az apró halakról, melyek csiklandozzák a hajóból kilógatott
lábakat. A hajnalról a Balatonon, amikor még mindenki alszik, csak a madarak csivitelnek és
elmondhatatlanul édes a levegő. Arról a nagy békéről, amit kint érez az ember. A barátságról,
amit olyan jól meg lehet érezni a vízen egy nagy csatában. A Csapatról, ami olyan nyálasan
hangzik, de létezik.
Talán megértitek. Mindenesetre ma reggel kiszámoltam, hogyha nem történnek a jövőben
komolyabb változások, már 10 műszaktól esélyes leszek a jövő évi vitorlás túrára. (Ebből egyet
rögtön megszereztem ennek a cikknek a megírásával ) Most Ti jöttök!
Szeredi Anna (Tücsök)
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