
Hosszas szervezkedés után, egy
szép májusi délutánon végre sike-
rült a számomra ismeretlen barlang-
ba lejutni, köszönhetõen a Szegedi
Karszt- és Barlangkutató Egyesület
lelkes tagjainak.

Délután kettõkor találkozunk
barlangi vezetõnkkel, Kovács Bá-
linttal a Mecsek Házánál, Orfûn.
Maroknyi csapatunkkal felszerelést
válogatunk, mindenki méretet ke-
res magának az overallok, kobakok
és gumicsizmák között, az elmarad-
hatatlan fejlámpa is a zsákba kerül,
majd gyalogosan indulunk a Szuadó
felé. A három kilométeres sétát
negyven perc alatt legyûrjük, csata-
kosan ereszkedünk a patakmeder-
ben megbúvó barlang bejáratához.
Magunkra öltjük a barlangi „népvi-
seletet”, majd egy rövid, de fontos
barlangászati eligazítást tart veze-
tõnk a föld alatti kaland balesetmen-
tes teljesítéséhez. 

Izgatottan ereszkedünk le a Trió
csodákkal teli világába. A bejárati
akna Csúszdája után az elsõ 30 mé-
teres, igen szûk szakaszt kúszva-
mászva tesszük meg, miközben a
Gerinctörõ derékszögû sziklahasa-
dékán préseljük át magunkat, majd a
Liftaknán ereszkedünk lefelé. A ko-
bakok sûrûn kopognak a sziklafalon,

ezt legalább nem hiába cipeltük ma-
gunkkal. Az 1. aknába egy három
méter magas létrán mászunk le. Az
akna alján található a Mecsek jelen-
leg ismert legnagyobb cseppkõcso-
portja, a Búbos kemence, és a felette
csokorban függõ zászlós cseppkö-
vek. Rövid pihenõt tartunk, a léleg-
zetvételnyi szünetben a barlangok
misztikus világáról mesél Bálint,
majd a néhány méterre, egy oldalág-
ban található, fokozottan védett Ré-
tes-terem geológiai csodái ejtenek
minket ámulatba.

Tovább ereszkedünk a Tamás-
aknába, ahol megtudjuk, honnan is
ered a hely neve: Tarnai Tamás –
aki egyébként az egyesület elnöke –
szenvedett itt balesetet egy feltárás
során, mikor is több métert zuhant
az akkor még ismeretlen szikla-
üregbe. Negyven barlangi mentõ 16
órán át dolgozott a járatok tágításán,
hogy a nagy termetû barlangászt fel-
színre tudják hozni. Szerencsére a
kórházban kiderült, hogy zúzódá-
sokkal megúszta a balesetet.

A 3. aknába egy négy- és egy
nyolcméteres, függõleges vaslétrán
ereszkedünk le, itt megismerjük a
Hisztis királynõ erkélyének – egyéb-
ként hétköznapi, nõi szeszélyektõl
sem mentes – vidám történetét,
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A Trió-barlang mélyén

ég dédelgetett álmom volt,
hogy a Mecsek egyik legmé-
lyebb barlangjába egyszer
lejuthassak. Természetesen
nemcsak a mélység, hanem
az a tény is csábított, hogy
a Trió-barlangban található
a hegység – jelenleg ismert
– legnagyobb cseppköve, a
Búbos kemence.
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majd egy hasadékon átmegyünk a
Nagyköves-terembe, barlangi túránk
legmélyebb és egyben legtávolabbi
pontjához, ahol ismét elkápráztat
minket egy csodálatos cseppkõfal.

Sajnos a tavalyi árvíz miatt nem
mehetünk tovább, az Agyagos- és
Vizes-ágat jelentõs mennyiségû
iszap borította el, pedig az Ékszer-
doboz nevû kisteremben még a
csodás Malacfül cseppkõlefolyását
szívesen megnéztük volna, nem is
beszélve a Sártengeren és a Kút
szûkületén túli Második kisterem
cseppkõcsodáiról.

Kárpótlásul Bálint egy tábla
„végpontcsokit” vesz elõ zsákjából,
amit csendesen elmajszolunk, majd
eloltjuk a lámpákat, és néhány per-
cig a teljes sötétség és csend vesz
körül minket. Kétszáz méterre a
barlang bejáratától, ki tudja, milyen
mélységben. Döbbenetes, félelme-
tes, elgondolkodtató élmény. Újra
izzanak a fejlámpák, és ahogy az
már lenni szokott, a visszafelé ve-
zetõ utat töredék idõ alatt tesszük
meg. Lihegve, remegõ izmokkal ju-
tunk ismét a felszínre, a barlang
hûs levegõje után mellbe csap min-
ket a párától és a medvehagyma il-
latától nehéz, meleg levegõ. Ledo-
báljuk magunkról az iszapos-sáros
felszerelést, összecsomagolunk, és
visszaindulunk a Mecsek Házához,
ahol még egy harci feladat vár min-
ket. Történetesen lemegyünk a
Vízfõ-forrás patakjára, hogy kimos-
suk, kitapossuk a nyakig sáros ove-
rallokat. Praktikus megoldás, a víz-
tõl elnehezült ruhatárat pedig Bá-
lint visszatalicskázza a házhoz. Át-
öltözünk, elkortyoljuk a teánkat,
majd egy újabb – testet és lelket
próbáló – élménnyel gazdagodva
elindulunk hazafelé.

KÉP ÉS SZÖVEG: MÜLLER NÁNDOR

Barlangi kalandtúra a Trió-barlangban: 
www.szkbe.hu – szkbe@szkbe.hu – Tel.: 72/598-036, 20/380-206

Barlangi kalandtúra a Mészégetõ-barlangban: 
Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

Tel.: 72/518-222, e-mail: info@kalandbarlang.hu – www.ddnp.hu
Azok, akik egy könnyebb – utcai cipõben és ruhában is járható –
barlangtúrára vágynak, azoknak az Abaligeti-cseppkõbarlangot
vagy a Pécsett található Tettyei Mésztufa-barlangot ajánljuk.

A Szuadó vadregényes patak-
völgyében három, egymás közvet-
len szomszédságában kialakult
barlang is található. A Szuadó-, a
Gilisztás- és a Trió-barlang jelen-
leg is a barlangászok fõ kutatóte-
rülete. Mindhárom üregrendszer
szoros összeköttetésben áll a légvo-
nalban mintegy három kilométer-
nyire, Orfûn található Vízfõ-for-
rásbarlanggal. A Trió-barlang
víznyelõjét elõször 1969-ben bon-
tották meg, nevét a három bar-
langkutató után kapta. A Szegedi
Karszt- és Barlangkutató Egyesü-
let barlangászai 1997-ben kezdték
meg a barlang feltárását, s az ön-
feláldozó munka eredményeként
mára 255 méter hosszan, 55 mé-
ter mélységben tárták fel az üreg-
rendszert.

Törökvári Napok 
Máriakéménd, 2011. július 2–3.

Július 2., szombat (nyílt túra)

Erzsébet – Kékesd – Kremsberger-
malom – Domonkos-kút – Sloszberg –
Liptódpusztai-völgy – Kéméndi-tetõ –
Nagy-pincesor – Máriakéménd. Táv: 17
km. Találkozás: 9.45-kor Erzsébeten, a Fõ
utcai buszmegállóban. Pécsrõl a távolsá-
gi buszpályaudvar 8-as kocsiállásról
8.25-kor indul járat Pécsváradra, ahon-
nan 9.30-kor van csatlakozás Erzsébetre. 

Július 3., vasárnap

(tájékozódási túraverseny)

Rajt: 7.00–8.30 óra között a máriakémén-
di buszváróteremtõl. Nevezési díj: 500 Ft.
Diákoknak, nyugdíjasoknak, igazolt ter-
mészetjáróknak és Turistakártyát felmu-
tatóknak: 400 Ft. Jutalom: kitûzõ. 
Megközelíthetõség: Pécsrõl a 3-as ko-
csiállásról Máriakéméndre 6.20-kor indul
járat. Hazatérés: Máriakéméndrõl 16.01
és 18.56-kor indul járat Pécsre. 
Július 3-án, vasárnap 14.00 órakor
Máriakéménden az autóbusz-váróte-
remtõl nyílt túra indul a Nagy-pincesoron
át a Török-várhoz. Útvonal: Mária-
kéménd, autóbusz-váróterem – Temetõ
– Vályús-forrás – Török-vár – Máriaké-
ménd. A Törökvári pihenõhelynél sza-
lonnasütés, bográcsozás lesz. Táv: 7
km. (Pécsrõl a távolsági autóbusz-pálya-
udvar 11-es kocsiállásáról 13.05-kor in-
dul a járat.) 
Ezen a vasárnapon Máriakéménden
nyitva lesz a Falumúzeum és a Kegy-
templom. 
A túraversenyrõl információ kérhetõ Biki

Endre Gábortól a 30/452-4579-es tele-

fonszámon vagy a bienga38@

gmail.com e-mail címen. A túraver-
senyre elõzetes jelentkezést várunk
2011. június 30-ig.
Rendezõk: Baranya Megyei Természet-
barát Szövetség, Máriakéménd Önkor-
mányzata.
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