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A Homo Troglodytae nemzetközi kutatója,
barlangászt kutató általános szakember. 

Tudományos Diákköri Konferencia
A Homo Troglodytae-ről.

Korunkban, amikor az emberi nem egysége napról napra egyre szorosabbá válik, és sokasodnak a 
különböző nemzetségcsoportok közötti kapcsolatok, Egyetemünk fokozott figyelemmel veszi 
szemügyre a Homo Sapiens-hez igen hasonló, Homo Troglodytae, azaz vulgárisan a »Barlangász« 
nemzettségcsoportot.

Azért is időszerű közölni ezt a tanulmányt, mivel a legfrissebb kutatások szerint Magyarország 
népességének csaknem fele (0,1%) barlangász.

Testfelépítés:

Egy kifejlett barlangász piros színű, nagy kék, vagy fekete foltokkal. Vannak ritkább, kék 
példányok is folt nélkül, és még több egyéb színű is van, de ezek száma elenyésző. 
A barlangász testfelépítése: Fej, Slósz, Csizma. Feje teteje a fokozott igénybevételtől bekérgesedett,
álla megszíjasodott. A legtöbb barlangász homlokán egy úgynevezett Fővilágítást találhatunk, ami 
segíti a barlangászt a közlekedésben, és fakultatív módon elvakítja a többi barlangászt. Aki jobb 
szeret vakítani, mint közlekedni, általában hamar beszerez egy Szkúrijón márkájú eszközt. Másik 
nagyon fontos eszközük a barlangászoknak a Mell-lék-világítás, amivel a társbarlangászok mellei 
közötti üreget szokták bevilágítani.   
Következő fontos képződmény a barlangászon a slósz. Ez egy hevederekből, acélból, 
alumíniumból, és kötelekből készült, (ritkább esetben kovácsolt) testrész, ami nagyjából hasonló 
funkcióval bír, mint az embernek a feje: ha levágjuk a testről, leesik, és meghal. Ezért egy magára 
valamit is adó barlangászhoz soha ne közelítsünk ollóval, mert bármikor megmutathatja nekünk, 
hogy mekkora egy rőf.
A barlangász harmadik legfontosabb testrésze a Csizma. Ez a könnyebb használat érdekében felül 
lyukas, hogy a barlangász bele tudja dugni a lábát. A csizmát azért szeretik a barlangászok, mert a 
vizet kint, az izzadságot pedig bent tartja. Vannak speciális esetek is, amikor a víz betörik a csizma 
lukán keresztül a csizmába, ilyenkor nem csak az izzadságot, de a betört vizet is megtartja ez a 
hasznos testrész. Persze az ilyen esetekben a barlangászt általában a legkisebb mértékben sem 
zavarja a csizmában lévő víz, annál inkább az alsónadrágban lévő víz, vagy esetleg még inkább a 
sisak búbján átcsapó víz. Azért ez egy aránylag ritka eset. 
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Táplálkozás, ivákolás:

Ahhoz, hogy a barlangász ilyen aberrált testrészeket tudjon növeszteni, igen sajátos étrendet követ. 
Ha a barlangásznak lenne étlapja, (mint ahogy nincs) csak két dolog állna rajta: ami még jó, és ami 
már jó. Mivel a barlangban elég szegényesen lehet megélni a halászó-vadászó, vagy gyűjtögető 
életmódból, ezért a barlangász inkább a felszíni kisboltból visz le magával mindent, ami nem 
morzsál. Így például csokit, kolbászt, sajtot, csokit, rántott húst, csokit, műzliszelet, és csokit. Néha 
az elszántabb barlangászok visznek magukkal vizet is, ami ugyan nehéz, de legalább a többiek is 
kérnek belőle. A felszíni étkezés abban tér el a föld alattitól, hogy egyrészt morzsáló ételeket is 
esznek, (pl: sört), másrészt alkoholt is isznak hozzá. Ebben áll a barlangász élet kettőssége, ugyanis 
az az alkohol, ami a föld alatt életveszélyes, a föld felett gyakorlatilag életfeltétel. 

Lakhatás:

Tulajdonképpen ez az, ami egy barlangászt, és egy embert szoros értelemben véve disztingvál. A 
barlangászok alvóhelyét kétféleképpen csoportosítjuk, a föld alattit bivaknak nevezzük, és inkább 
beszélünk róla, minthogy kipróbáljuk. A föld felettit bódénak, viskónak, kulipintyónak, sufninak 
hívjuk. Az ilyen lakóingatlanok hasonlósága az a deszka, amin a barlangászok nyugovóra térnek. Ez
pedig egy 10-20 fős emeletes ágy, amit leginkább a II világháborús filmek alapján képzelhetünk el. 
De a férőhelyek száma nem predesztinált, az elhelyezés problematikája nagyban hasonlít David 
Hilbert, német matematikus Grand Hotel paradoxonjához, ahol annyira szerencsés a helyzet, hogy a
teli szállodában még el tudnak helyezni egy busznyi, megszámlálhatóan végtelen számosságú 
vendéget. 
Azt hiszem, a lakhatás szorosan összefügg azzal, hogy a barlangászok nyugovóra térés előtt 
életvitelszerűen isznak. 
További érdekesség, hogy az a személygépjármű, amit a barlangászok a szálláshelyre jutáshoz 
használnak, másfajta, egyszerűsített átlagfogyasztással rendelkezik. A barlangász járművek átlagos 
fogyasztását négyzetméterben mérik. 

Maga a Barlang:

„Hol éj honol, s hová nem ér az áldott napsugár.”

Miért lesz valakiből Homo Troglodytae?
A választ nyilván a barlangban kell keresni, ezért egy exkurzus keretében írok kicsit a barlangokról 
is.
A Barlang a föld alatti világ: lukakból, és terekből áll. 
A szűk lukakat a szaknyelv szűkületnek, míg a tág lukakat folyosóknak hívja. A függőleges lukak az
aknák. Ezektől nem azért kell félni, mert felrobbannak, ha rálépsz, hanem azért, mert lehet, hogy az 
alján vár egy halott kecske. A tereket egységesen termeknek hívják.
A szűkületeknél van egy bizonyos váltószám, ami az átjutási nehézséget adja. Általánosan 
elfogadott tény, hogy az a szűkület, ahol egy ember átfér, átlagosan 2,7-2,8 barlangász együttes 
átjutását biztosítja. 
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Tehát egyes nehézségű a szűkület, ahol egy ember is átférne. Feles nehézségű a szűkület, ha csak fél
ember fér át. Ezen egy gyakorlott barlangász baggel együtt gyorsan átjut, nem nehézség. A 0.2-0.07 
már barlangászt próbáló feladat. 0.07 alá már nem annyira mennek, ezeket a járatokat úgynevezett 
végpontnak hívják.

Azzal az igazsággal, amivel azt mondjuk, hogy a tűzoltók oda mennek, ahonnan mások elfutnak, 
mondhatjuk azt is, hogy a barlangászok pedig oda mennek, ahova lecsorog a turisták, és vaddisznók
vizelete. Bár a tűzoltók legalább nem isznak a tűzből... A barlangban vannak ugyan nagyon szép 
képződmények, de a megfigyeléseim szerint ezek csak ilyen másodlagos indokok a 
barlanglátogatásra, és az elsődleges szempont inkább a többi barlangásszal való minőségi időtöltés. 
(Ehelyt a sárban kúszást, és a saját testük megerőszakolását minőségi időtöltésként definiálom.) 
Egy barlangban az ember elfelejti a mindennapi gondjait, a stresszt, kizárja a világot, és csak a lenti 
problémákra, a barlang szépségeire, és a társbarlangászokra koncentrál. Azt hiszem ezért lesz valaki
Homo Troglodytae. És a csoki miatt. Meg a sör. Néha van jó kaja is. 

A megfigyeléseim alapján mind az embereket, mind a barlangászokat két csoportra lehet felosztani. 
Az embereknél ez a két csoport a boldog, és a boldogtalan emberek csoportja. A  barlangászoknál 
kicsit más a helyzet. Itt is van a boldog barlangászok csoportja, ez igen szűk halmaz, főleg 
fanatikusokat tartalmaz. A másik csoportba azok tartoznak, akik szintén boldogok, de nem tudnak 
róla. Ebbe a csoportba tartozik az összes többi barlangász. 
Itt szükséges megjegyezni, hogy ha egy barlangásznak jó valami, azt abból a biztos jelből 
ismerhetjük fel, ha készít három sátrat: egyet nekünk, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek.

A kommuna felépítése, avagy egy kis szociológia:

A Homo Troglodytae alapfokú tanfolyammal szaporodik. 
Az egyedfejlődésnek több szakasza van, a legkisebb barlangászt Barlangi Csokiteszik-nek hívjuk. 
(Homo Troglodytae Tiro) 

A második legkisebb barlangászt Barlangi Púpútevének, vagy Barlangi Sokatcipelnek hívjuk, 
(Homo Troglodytae Gerulus) mert hatalmas baget cipel a hátán, a lába között, vagy a feje előtt. A 
bag nagysága tulajdonképpen ennél az egyednél státuszszimbólum. 

A második legnagyobb barlangász a Barlangi Csomókötő, ún. utász. (Homo Troglodytae 
Constructor) Az utászok legféltettebb kincse a nittkulcs, amit leejtés ellen magukhoz kötnek. 

És ezzel elértük a Barlangász egyedfejlődés két csúcsát. Nagyon érdekes, hogy a barlangászoknál 
nem nőstény, és hím van, hanem Barlangi Sokatbeszél, és Barlangi Vízkereső. 

A Barlangi Sokatbeszél (Homo Troglodytae Multum Loqui, Homo Troglodytae Praefectus) a 
barlangjárás vezetője. Nagyban hasonlít egy cenobita szerzetesközösség apátjához, hiszen pont 
olyan egyszemélyi felelősségel ad számot az emberek előtt a többi barlangászról, és a barlangról, 
mint ahogyan az apát egy személyben felel Isten előtt az ő szerzetei lelki üdvéért. Éppen ezért a 
Barlangi Sokatbeszélt a pruszikzsinóron kívül némi tisztelet is övezi. 
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A Barlangi Sokatbeszél általában nagyon érzékeny lény, például nem szereti (nem bírja el), ha nézik
sírás közben, illetve néha lehívja egy-egy túratársára az Égi Szenteket, akik mindeddig még nem 
hallgatták meg a kérését. 

A másik csúcsa az egyedfejlődésnek a Barlangi Vízkereső, (Homo Troglodytae Aquilex Gis) akit az
angol szakirodalom csak „Caving man, who to spring a well driver”-ként tart számon, és magyarul 
kutatásvezetőként fordítjuk. Ő a barlangok feltárását, térképezését menedzseli, és az 
agyagkihordást. Mivel közeli kapcsolatot ápol a vízzel, ő felel a barlangi tüzek oltásáért, ami az 
éghető anyagok, és az égéshez szükséges hőmérséklet hiánya miatt egy viszonylag ritka probléma.

Az egyedfejlődésbe nem tartozik bele, de mégis a Homo Troglodytae-hez nagyon hasonló 
génállománya miatt tartom fontosnak megemlíteni a Barlangi Kihozlak-ot. (Homo Iatraliptes 
Subterraneus). Ő áll a barlangi tápláléklánc legtetején, és vulgárisan Barlangi Mentőnek hívjuk. Két
különös ismertetőjegye van, egy denevér a piros bőrén, és egy merőben altruista magatartásforma, 
nevezetesen, hogy bárhonnan kihoz, akár a barlang épségének kockáztatásával is. 
A Barlangi Kihozlak sokat küzd a Barlangi Immanencia ellen, Eximmanenciáriusnak is hívják.

Természetvédelmi status:

A Homo Troglodytae a bányászok nemzettségébe (Homo Fossor Subterraneus), a vájárok 
családjába (Homo Tusor) tartozik, tkp. annak egy alfaja. Lévén, hogy a bányászok egyedszáma az 
utóbbi időben csökkent, azoknak minden alfaja természetvédelmi oltalom alatt áll. (Ide nem értve a 
bitcoin bányászokat.) 
Azonban a barlangászt még mindig elnyomják az emberek, hiszen élőhelyük látogatása egy 
bizonyos engedélyeztetési eljáráshoz kötött. Ez az engedélyeztetési eljárás a legritkább esetben 
gyors és ingyenes, általában pénzeszközök mozgatását követeli meg. (Élőhelylátogatási díj)
Ebből is látszik, hogy a természetvédelem milyen csúnyán bánik el egy letűnt faj utolsó 
képviselőivel. 
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