
MÉSZÁROS KÁROLY (1940-1976)
1976. május 2-án, 37 éves korában, tragikus kö

rülmények között elhunyt Mészáros Károly ok
leveles geológusmérnök.

1940. április 21-én Nagyrédén született. Az álta
lános iskola elvégzése után fizikai munkát vállalt 
a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál. Itt szerzett 
vájár képesítést. Rövidesen felfigyeltek szorgalmára, 
nagy munkabírására. Jó munkájának elismerése
képpen vállalata a továbbtanulását elősegítette. El
végezte az aknászképzőt, majd 1966-ban felvételt nyert 
a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Bánya
mérnöki Karának Geológusmérnöki szakára. A/, 
egyetemen igen nagy szorgalommal, fegyelmezetten 
tanult. 1971-ben geológusmérnöki oklevelet szerzett.

Aktív barlangkutató munkát 1969-től végzett. 
1972-ben átvette a Hermán Ottó Barlangkutató 
Csoport irányítását. A csoport vezetésében nagy 
szervező és irányítókészségről tett tanúbizonyságot. 
1974 őszén az Északmagyarországi Területi Osztály 
titkárává választotta.

Minden munkaterületén nagy és sokoldalú szak
tudás és tettrekészség jellemezte. A barlangkutató 
igazi típusát ismertük meg benne, aki céljai és az 
egyetemes barlangkutatás érdekében fáradhatat
lannak bizonyult.

Derűs életfelfogása és egészséges humora sok 
tisztelőt és barátot szerzett számára.

Az igen sikeres ,,Aqua expedíció” vezetőjeként 
1975-ben, még igen büszkén és mit sem sejtve nyi
latkozta az újságíróknak, hogy több mint negyed- 
százada egyetlen bükki barlanghoz sem fűződik 
tragikus esemény. Ezért még ma is csupán rossz 
álomnak tűnik, hogy egy meggondolatlan, elvétett 
lépésért (engedély nélküli, nem kellőképpen tér-

LANTOS IMRE (1961—1976)
1976. május 2-án, életének 16. évében, tragikus 

hirtelenséggel elhunyt Lantos Imre ipari tanuló, 
ifjú barlangkutató.

vezett és kivitelezett barlangbeli robbantás) neki 
kellett a legdrágábbal, az életével fizetnie.

Mészáros Károly érdemeit nagyra becsüljük. 
Munkájáért, kiemelkedő barlangfeltárási eredményei
ért 1976-ban, éppen halála előtt, az MKBT Vass 
Imre emlékéremmel tüntette ki. Sajnáljuk, hogy —
— a kutatás lázában — lebecsülte a maga teremtette 
veszélyt, s ez fiatal életének kioltásához vezetett.

Szeretett Karcsi barátunkat 1976. május 7-én
— családja, rokonai, barátai és ismerősei sorai
ban — nagy részvét mellett kísértük utolsó útjára. 
A barlangkutatók népes tábora nevében Várszegi 
Sándor búcsúztatta.

Sírjánál — a karbidlámpák pislákoló fényében — 
megfogadtuk, hogy a Borókási-barlangban méltó 
emléket állítunk rokonszenves egyéniségének, és 
hogy halála intő példa lesz minden barlangkuta
tónak. Dr. Juhász András

Kötelező ,,barlangász próbaidejét” töltötte a 
Hermán Ottó Barlangkutató Csoportban.

Vezetői egyre fontosabb feladatokkal bízták meg, 
melyeket mindig nagy buzgalommal és határtalan 
lelkesedéssel hajtott végre.

Csoportvezetője, Mészáros Károly, megismerve 
kiváló jellembeli tulajdonságait és rátermettségét 
-  a tragikus eseményt megelőzően (engedély nél

küli, nem kellőképpen tervezett és kivitelezett bar
langbeli robbantás) — csoporttársai közül segítő
jéül őt választotta ki.

Az ismeretlen barlangrendszer felfedezése érde
kében örömmel vállalkozott a feladat végrehajtá
sára, s így lámpája elsőként szórta fényét a szépséges 
barlang titokzatos sziklakupolái alá. Sajnos barlang
járásuk, feltáró munkájuk tragikusan végződött.

Halálával pótolhatatlan veszteség érte a bükki 
barlangkutatás utánpótlását.

Imre barátunkat utolsó útjára elkísérték barlang- 
kutató barátai, s búcsúztatójuk híven tolmácsolta 
azt a sugárzó szeretetet és tiszteletet, amely körül
vette őt tragikus hirtelenséggel megszakadt barlang- 
kutató pályafutása alatt.

Fájó szívvel gondolunk rá és emlékét megőrizzük.
Dr. Juhász A ndrás
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