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egvallom őszintén, 1993-ban nem
jósoltam volna nagy barlangász
jövőt a két izgatott, alig harmadéves
fiatalembernek, akik felfedezésre váró
barlangokról, izgalmas föld alatti
kalandokról meséltek nekem lelkesen
egy mecseki túrát követően. Érteni véltem
fiatalos lendületüket, de ők új, a Mecsekben
még fel nem tárt barlangokról, szervezett
kutatásról beszéltek, ráadásul Szegeden!
Egyikük geográfusnak készült, itta Jakucs
Professzor szavait, a másikuk geológus
szeretett volna lenni és ki nem hagyta
volna Szederkényi Professzor egyetlen
óráját sem.
Eltelt két-három év, és időnként
rákérdeztem tréfásan: megtaláltátok
már a Mamut-barlangot? – Még nem, de
folyamatban van. – jött mindig az optimista
válasz. Aztán úgy '95 környékén szóltak,
hogy van barlang, és hogy már neve is van:
Szuadó-barlang. Életemben nem hallottam
róla, próbáltam utánanézni: egy kis üreg
a Vízfő-forrás vízgyűjtő területén a NyugatMecsekben. – De …? – Majd ásunk, fojtották
belém a szkepticizmust. – Ketten? – Ugyan,
több tízen vagyunk már!
Így kezdődött a József Attila Tudomány
egyetem Barlangkutató Csoportjának, majd
később a Szegedi Karszt- és Barlangkutató
Egyesületének feltáró és tudományos
kutatása. Az egykori hallgatók, ma már
elismert szakemberek – Barta Károly
a földrajztudományok doktora és Tarnai
Tamás geológus – ismét jelentkeztek.
Ugyan nem fedezték fel a magyar Mamut-

barlangot, de a környezeti nevelés, az
oktatás és a sportbarlangászat területén
elismerésre méltó eredményeket értek el.
Közel két évtizedes töretlen lelkesedésük,
a szpeleológia iránti elhivatottságuk,
valamint szintetizáló és szervezőkészségük
e nagyszerű könyvben is megmutatkozik.
Tizenhét barátjukkal és kutatótársukkal
közösen mutatják be a NyugatMecsek barlangkutatásának történetét,
földtani hátterét, karsztmorfológiai
és karszthidrológiai viszonyait, a modern
karsztkutatás módszereit és eredményeit,
növényvilágát, barlangi faunáját és nem
utolsósorban természeti értékeit.
Ajánlom e könyvet mindazoknak, akik
még mindig hisznek a felfedezésekben,
akiket érdekel a Nyugat-Mecsek felszíni
és felszín alatti karsztos világa, de – a kötet
szerzői és szerkesztői nevében is – ajánlom
azoknak is, akik e kutatásokat továbbviszik.
Ajánlom azoknak, akik a földrajzi és földtani
rendszereink működésének feltárásába,
a karsztkutatásba olyan lelkesedéssel
és hittel kapcsolódnak be, mint azt tették – e
kötet lapjain is megszólaló – nagy öregek,
vagy akár napjaink fiatal tudósai.
A megismerés iránti érdeklődésüket
megköszönve kívánok Önöknek,
kedves Olvasók, kellemes kalandozást
a Nyugat-mecseki-karszton!
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