
É V F O R D U L Ó K

950 éve történt

1037-ben Szent István király adománylevelet adott 
ki a bakonybéli bencés apátság részére. Az okmány
ban a birtokhatárok leírásánál szerepel az Odvaskő 
név. Barlangra utaló földrajzi névnek ez az első 
írásos dokumentuma hazánkban. Bár a több át

iratban fennmaradt oklevélszöveg 1230 körül ké
szült hamisítvány, de a hamisítók feltehetőleg az 
eredeti oklevelet másolták, bővítették, s a benne 
szereplő földrajzi nevek az eredeti datálással elfo
gadhatók.

100 éve történt

1887. január 19-én Sátoraljaújhelyen született 
Bokor Elemér zoológus. A Barlangkutató Bizottság 
tevékenységébe hivatalosan 1913-ban kapcsolódott 
be, s ugyanebben az évben már több munkája jelent 
meg a Rovartani Lapok hasábjain. írt az Aluni-, az 
Oncsászai-barlangról, s több új vakbogarat is is
mertetett. Tudományos munkáját az I. világháború 
hosszú időre akadályozta, miután 1914-ben orosz 
hadifogságba esett. Hazatérése után 1921-ben 102 
barlang feldolgozásával készítette el A magyarhoni 
barlangok ízeltlábúi című előadását, melynek szöve
ge a Barlangkutatásban jelent meg. 1923 augusztu
sában a mai napig helytálló pontossággal felmérte 
az Abaligeti-barlangot, arról hosszmetszetet és 
alaprajzot készített. A barlang részletes bemutatásá
val kiegészített geológiai, genetikai, morfológiai és 
állattani feldolgozásából írt doktori értekezését 
1925-ben védte meg a Pázmány Péter Tudomány- 
egyetem. Cholnoky Jenő rajzaival illusztrált mun
kája, a térkép mellékletével együtt a Földrajzi Köz
leményekben jelent meg, s lett a barlang harmadik 
legjelentősebb feldolgozása. 1925-ben részt vett a 
Kecske-lyuk ásatásán, ott biológiai gyűjtést végzett 
és felmérte a barlangot. Gyűjtésének eredményeként 
új vakbogarat írt le, amit Gebhardt Antalról neve
zett el.

Bokor Elemér eredményes munkásságának határt 
szabott az a sajnálatos esemény, hogy fiatalon, 
41 éves korában elhunyt.

* * *

1887. március 6-án Hegybányán született Révay 
Ferenc erdőmérnök, műszaki feltaláló, az István- 
barlang kiépítője.

A Selmecbányái Bányászati és Erdészeti Akadé
miát 1913-ban végezte el. Mint erdőmérnök, először 
Lippán, Recsken, majd 1926-tól a Miskolci Erdő- 
gazdaságon dolgozott. A lillafüredi Palota Szálló

építésekor elkészítette a terület tachimetrikus fel
vételét, a szálló alaprajzának kitűzését, vezette a 
függőkért építésének munkálatait, s részt vett az 
Anna-barlang újrafeltárásában. 1931-ben elvégezte 
az István-barlang műszaki kiépítését. Saját találmá
nya alapján 1931—32-ben a Felső-Tarna és a 
Hangony völgyében hordalékfogó kőgátat épített, 
mely újítását 1938-ban szabadalmazták. Ugyancsak 
1938-ban a parádi Csevice-forrás édesvízi beszivár
gás elleni védelmét oldotta meg. 1945-től Budapesten 
dolgozott. 87 éves korában, 1974. október 27-én 
Pilisszentivánon hunyt el.

A Palota Szálló építése során az Erdőkincstár 
figyelme az Anna-barlang újrafeltárása és kiépítése 
után az István-barlang felé fordult. A barlangot a 
Kupolás-csarnokig Kadic Ottokár 1913-ban járta 
be, térképezte fel és írta le először, majd szinte telje
sen elfelejtették. 1927-ben Révay Ferenc vezetésével 
az addig ismert végponttól kiindulva 8 munkás 
hónapokon át dolgozott. Az eredmény a barlang 
további szakaszainak feltárása volt. Az Erdőkincstár 
tervbe vette a barlang kiépítését, melynek érdekében 
Révay 1928. február 16-án megkezdte a barlang 
felmérését, október 11-én pedig kitűzte a mai bejá
rást biztosító táró helyét. Az 52 m hosszú alagút 
kihajtását 1929-ben Fejes József erdőmérnök végezte 
el. Sajnos a felmérés után készült térkép eredetije 
vagy elveszett, vagy ismeretlen helyen található, 
nyomtatásban pedig nem jelent meg.

Az István-barlang kiépítésére Révay Ferenc tech
nikai irányítása mellett csak 1931-ben került sor. 
A munka július 11-én kezdődött meg, és 60 munkás 
váltott műszakban végzett munkája eredményeként 
a barlang műszaki átadására már augusztus 19-én 
sor került.

Révay Ferenc nevével találkozhatunk még a 
német—magyar barlangkutatók 1927. évi magyar- 
országi kongresszusa alkalmából is, amikor a Né
met Barlangkutató Szövetség — talán éppen a
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lillafüredi munkálataira való tekintettel — a barlan
gi medve bronzplakettel tüntette ki.

* * *
1887. március 25-én Keszthelyen született Dar- 

nyai Dornyai Béla tanár, muzeológus, a magyar táj, 
különösen a Balaton és a Bakony népszerűsítője. 
Útikönyveiben a barlangok ismertetéséről soha 
nem feledkezett meg. Az ő irodalmi kutatásainak 
köszönhetjük a Lóczy-barlang felfedezése pontos 
időpontjának megismerését.

*  *  *

1887. április 17-én Versecen született Milleker 
Rezső földrajztudós, egyetemi tanár. Tanulmányait 
a budapesti, párizsi, berlini és göttingai egyetemen 
végezte. Hazatérve a budapesti egyetem tanársegéde 
lett, 1910-ben avatták doktorrá. A Barlangkutató 
Bizottság 1912. november 14-én vette fel tagjai sorá
ba. 1914 januárjában, a bizottsági ülésen, korát 
megelőzve különleges témáról tartott előadást. Is
mertette a barlangok fotogrammetrikus szelvénye
zését, s bemutatta, hogyan lehet fényképezőgép át
alakításával mérésre alkalmas műszert készíteni. 
1914-ben még tervbe vette az abaúj-gömöri barlang
vidék feltárását, de hivatali munkája Debrecenbe 
szólította, s később a barlangkutatástól eltávolodva, 
másirányú tudományos munkát végzett.

* * *
Vácott, július 22-én született Ma jer István 

geológus, paleontológus. Mint a Barlangkutató 
Bizottság tagja még egyetemi hallgató korában, 
1912-ben javaslatot tett a Násznép-barlang kutatá
sára. A Bizottság a munka elvégzésével 200 korona 
anyagi támogatás mellett bízta meg. A barlang fel
ásását októberben végezte el. 1920-ban jelentős 
eredményeket ért el az ipolysági ásatásán, melyről 
a Szakosztály előtt beszámolt, s munkája írásban 
a Barlangkutatásban jelent meg. A barlangokkal 
kapcsolatban főként a barlangi medvével, a medve 
fogazatával foglalkozott.

* * *
1887. október 5-én Budapesten elhunyt Hazay 

Gyula csiga- és kagylószakértő. Tanulmányait 
jogászként végezte, majd Andrássy Gyula magán
titkára volt. 1871-ben megalapította a népbankot, 
melynek vezérigazgatói tisztét töltötte be. Élete 
utolsó éveiben — betegsége miatt — a lublói fürdő 
igazgatását vállalta el.

Kezdetben műkedvelőként foglalkozott a csigák
kal, majd később jeles szakértője lett. 1884-ben a 
Szepesbélai-cseppkőbarlangban végzett megfigyelé
seiről írt, 1887-ben, illetve halála után 1890-ben a 
József főherceg-barlangról készített munkája jelent 
meg.

75 éve történi
1912. április 21-én Munkácson elhunyt Siegmeth 

Károly gépészmérnök, MÁV igazgató, a Barlang- 
kutató Bizottság első elnöke, a Baradla lelkes párt
fogója.

Morvaországban (Znaimban) 1845-ben született, 
Bécsben, Zürichben tanult, és csak munkája kap
csán, 1869-ben került Magyarországra. A magyar 
állampolgárságot 1882-ben vette fel. Munkája mel
lett életét a Kárpátok, különösen a Keleti-Kárpátok 
megismerésére, a Baradla megmentésére és a bar
langok ügyének felkarolására szentelte.

Létrehozta a Magyar Kárpát Egyesület kebelében 
a Keleti Kárpátok Osztályát. Felkutatta a Keleti 
Kárpátok addig alig ismert természeti látványossá
gait, oda kirándulásokat vezetett, és leírásban nép
szerűsítette azokat. Cikkei magyarul és németül 
jelentek meg a Kárpát Egyesület Évkönyvében, a 
Zipser Botéban, a Földrajzi Közleményekben, a Tu
risták Lapjában, a Kaschauer Zeitungban, a Pan
nóniában, több bécsi földrajzi és turisztikai folyó
iratban.

A Kárpát Egyesület megbízásából látogatást tett 
a Baradlában. Látva ott a barlang gazdátlanságát, 
féltve a különleges természeti értéket, javaslatot 
terjesztett elő annak megmentésére. Kezdeményezé
sére a barlangot a Keleti Kárpátok Osztálya keze
lésbe vette, felmérette, tervet készíttetett az utak, 
hidak felújítására. A látogatók által bejárt útvonal 
kiépítése mellett a Baradla történetében Siegmeth 
munkálkodásának legnagyobb eredménye a Vörös

tói bejárat megnyitása volt. A fennmaradt doku
mentumok alapján azonban azt is tudjuk, hogy 
Siegmethet nemcsak a barlang fejlesztési tervei érde
kelték, de foglalkozott annak mindennapos kérdé
seivel is. Figyelemmel kísérte: mennyi gyertya fo
gyott, mennyit kell venni, ki alkalmas a barlang
vezetői tisztség betöltésére.. .
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A barlangok Ügye iránti elhivatottsága valószínű
leg a Baradlán keresztül alakult ki, s nevét 1910-ben 
már olyan közmegelégedés övezte, hogy a jeles 
szakemberek, geológusok, geográfusok mellett az 
első tudományos barlangkutató szervezet elnöki 
tisztére őt választották meg. Meghatározta a Bizott
ság feladatait, melyek között első helyen a hazai 
barlangok összeírása szerepelt. Ehhez kapcsolódott 
a Bizottság azon törekvése, hogy elkészíti a barlan
gokkal foglalkozó irodalom jegyzékét is. Ezt a mun
kát főként Siegmeth maga végezte, s halála után 
Horusitzky Henrik egészítette ki és rendezte sajtó 
alá. A Földtani Intézet kiadásában 1914-ben meg
jelent anyag a magyar barlangkutatás írásainak első 
összefoglalója.

A Kárpátok, a Baradla és más barlangok mind 
szélesebb körben való megismertetése érdekében 
saját felvételeiből 100—120 darabos dia-sorozatot 
állított össze, a képekhez összekötő szöveget írt, és 
járta az ország nagyvárosait. A kaszinóban, város
házán igen nagy érdeklődés mellett tartotta vetített
képes előadásait.

Siegmeth Károlytól sírjánál a földtan és a turista 
élet nagy alakjai vettek végső búcsút. A barlang- 
kutatók nevében Horusitzky Henrik méltatta az 
elhunyt elnök érdemeit. A Barlangkutató Bizottság 
ülésén szintén Horusitzky tartott emlékbeszédet, 
mely nyomtatásban Siegmeth irodalmi munkássá
gának felsorolásával együtt a Barlangkutatásban 
jelent meg. A barlangtan számára érdekes, hogy az

Meghívólevél a Barlangkutató Bizottság alakuló 
ülésére ( az MKBT tudománytörténeti gyűjteményéből)
MAGYARHONI 

FÖLDTANI TÁRSULAT
TITKÁRI HIVATALA. Budapest, 19fSó?

VII., Sle/drua út 14. ( Z

f

4 .

. T-**. ,4 J I  C Z ^  tí^rC, .

ott szereplő irodalom között egy olyan tétel talál
ható, ami a magyarországi barlangok irodalom- 
jegyzékéből hiányzik, pedig a Baradla történetét 
kutatók számára jelentős lehet, hiszen a barlang 
térképét, tervrajzát és képeit tartalmazza. Siegmeth 
irodalmi munkáinál 41 tétel található, amit a teljes
ségre törekvés nélkül jelenleg még 20 cikkel egészít
hetünk ki. Az irodalomból kimaradt munkák főként 
a Kárpátokkal, egy-egy útvonal ismertetésével fog
lalkoznak (Máramaros, Északkeleti-, Keleti-Kárpá
tok, Magas-Tátra, Túróczi-hegyek, Rozsály— 
Gutin, Hegyalja, Bodrog, Munkács, Zemplén 
megye).

A sors véletlensége s Siegmeth Károly unokájá
nak nagylelkűsége folytán a Társulatunk Tudomány- 
történeti Gyűjteménye 1980 óta számos Siegmeth 
kéziratot, levelet, dokumentumot őriz. Az unoka, 
Baló Alinka a Turista Magazinban olvasta Hazs- 
linszky Tamás ismertetését a 70 éves szervezett 
barlangkutatás évfordulójára megjelent kiadvány
ról. Azonnal jelentkezett Társulatunknál, fel
ajánlva a szintén közel 70 éve őrzött dokumentumo
kat. Fennmaradt Siegmeth előadásaiból négynek 
teljes írásos anyaga (sajnos a diaképek nélkül), de 
a képek jegyzékével. Ennek alapján megismerhetjük 
a Gömöri barlangvidék, Képek Abaúj-Torna vár
megyéből, Képek a Vág vidékéről és a Néhány 
jellemző barlang és völgyalakulás, a Nyugati és 
Központi Kárpátok mészkőhegységeiben című elő
adások tartalmát. A megtalált kéziratok közül csak 
az egyik szerepelt Siegmeth irodalomjegyzékében. 
Fennmaradt a Baradla több éves pénzügyi mérlegé
nek kézirata, látogatási statisztikája, levelezés a 
barlangban végzendő munkákról, a barlangvezetők
ről. Valamint megmaradt az utókor számára az a 
levél is, amelyben Lörenthey Imre, a Magyarhoni 
Földtani Társulat titkára meghívja Siegmethet a 
Barlangkutató Bizottság alakuló ülésére. Ezúttal is 
szeretnénk köszönetünket kifejezni minden múltat 
tisztelő barlangkutató nevében Baló Alinka ado
mányáért.

* * *

1912. augusztus 21-én Budapesten született Kertai 
György Kossuth-díjas geológus, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia levelező tagja, Társulatunk, a 
barlangkutatás ügyének önzetlen támogatója. A bu
dapesti Pázmány Péter Tudományegyetem termé
szetrajz-vegytan szakán 1935-ben szerzett tanári 
oklevelet, s még abban az évben ugyanott doktorált. 
Nyomtatásban publikált első szakmai dolgozatát 
1935-ben barlangi ásványokból írta. Bár tudomá
nyos munkássága a kőolajgeológiához kapcsolódik, 
s egész életét a magyar kőolajkutatás fejlesztésének 
és hasznosításának szentelte, amikor a hatvanas 
években Társulatunk létjogosultságát többen meg
kérdőjelezték, nyíltan kiállt a barlangkutatás mel
lett, s vállalta Társulatunk sorsának rendezését. 
Ebben 1968 május 11-én bekövetkezett hirtelen 
halála azonban megakadályozta. Személyében a 
magyar barlangkutatás korunk legnagyobb párt
fogóját vesztette el. Helyét azóta sem töltötte be 
senki.
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50 éve történt

1937. július 8-án Budapesten, 87 éves korában el
hunyt Bella Lajos régész, a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező tagja. A Barlangkutató Bizott
ságnak tagja, majd a Szakosztálynak alelnöke, 19ló
tól pedig elnöke volt. Az 1926-ban megalakult ön
álló Barlangkutató Társulat munkájában mint 
választmányi tag vett részt.

1912-ben Kadic Ottokárral a Legény- és Leány
barlang ásatását végezte el, de ásott a Hermán 
Ottó-barlangban és a Rabló-barlangban is. Igen 
jelentős Hillebrand Jenővel közösen írt és 1921-ben 
megjelent Az őskor embere és kultúrája, különös 
tekintettel hazánkra című munkája.

* * *

1937. január 26-án Budapesten elhunyt Lenhossék 
Mihály anatómus egyetemi tanár, a Magyar Tudo
mányos Akadémia tagja. A Barlangkutató Bizott
ság — első elnökének halála után — 1912. április 
16-án választotta elnökévé, mely feladatot igen 
aktívan négy éven át látta el. A barlangkutatás tudo
mányos eredményeinek bővítésében is részt vállalt, 
eredményeit a Barlangkutatásban, a Földtani Inté
zet kiadványaiban, a Természettudományi Köz
lönyben publikálta. Cikke jelent meg a plovdivi, 
a rhodesiai koponyaleletről, a Pilisszántói-kőfülké- 
ben és az Igricz-barlangban végzett ásatásokról, 
a neandervölgyi emberről, de foglalkozott a bar
langkutatás helyzetével és törekvéseivel is.

25 éve történt

1962. január 19-én elhunyt Budapesten Maucha 
Rezső Kossuth-díjas kémikus, hidrobiológus, a 
Magyar Tudományos Akadémia tagja. A huszas 
évek végén Dudich Endre kérésére végezte el a 
Baradla vizeinek kémiai elemzését. Adatai ma 
etalonul szolgálnak a barlang és vízgyűjtőterülete 
vokozódó elszennyeződésének vizsgálatához.

* * *
1962-ben a Magyar Karszt- és Barlangkutató 

Társulat közgyűlése határozatot hozott emlékérmek 
és emléklapok alapításáról. A Hermán Ottóról, 
Kadic Ottokárról és Vass Imréről elnevezett érme
ket tervezte és a gipszmintát készítette Kesslerné 
Szekula Mária. A 7,5 mm átmérőjű bronzplakettet 
minden évben az érembizottság javaslata alapján 
a közgyűlés adományozza. Az elmúlt 25 évben 
20 Hermán Ottó-, 17 Kadic Ottokár-, 18 Vass Imre- 
érem kiadására került sor.

A kollektíváknak adományozható, az érmekkel 
azonos elnevezésű emléklapokat szintén az érem
bizottság javaslata alapján a Közgyűlés adományoz
za. Az elmúlt 25 évben Hermán Ottó-emléklapot 12, 
Kadié Ottokár-emléklapot 12, Vass Imre-emlék- 
lapot 17 csoport kapott.

A miskolci és diósgyőri barlangkutatók 1962. 
június 9-én a létrástetői Szepesi-zsombolyon keresz
tül elérték a barlang vízszintes szakaszát, s feltárták 
az ország akkori legmélyebb barlangját, mely jelen
leg 165,8 méter mélységével az ötödik helyen sze
repel.

*  *  *

1962-ben a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató 
Intézet a fővárosi tanács hozzájárulásával ajtót 
nyitott a vastag betonfallal elzárt Iván-barlangba. 
A hátsó teremben 2 harminc méter mélységű fúrás
sal sikerült az eocén mészkőben vízvezetőjáratokat 
harántolni, mely alapjául szolgált a termálkarsztvíz 
rendszeres megfigyeléshez. Az Intézet fokozatosan 
— kihasználva a barlang adottságait — egy jól fel
szerelt, irodával, műhellyel, raktárral kiegészített, 
modern karszthidrológiai észlelőállomást alakított 
ki. Sajnos az igen hasznosnak ítélt, eredményes 
munka felügyeletváltás után lassan elsorvadt, s az 
állomás megszűnt. A barlang jelenleg a Fürdőigazga
tóság raktáraként szolgál.

Az „Évfordulók” rovat anyagát összeállította:
Székely Kinga

Társulatunk 25 éves törzsgárdája

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak Prágai Albert 
1962 óta folyamatosan, tehát 25 éve tagja: Rill Attila

Benedek Attila Sohár István
Berényi Üveges István Szablyár Péter
Lorberer Árpád Zentai Ferenc
Mikola Gábor
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Köszöntjiik a 80 éves dr. K essler H űbériét!

Dr. Kessler Hubert 1907. november 3-án született 
Nagyszebenben. Budapesten műegyetemi hallgató
ként ismerkedett meg a Budai-hegység barlangjaival.
1927- től tagja a Magyar Barlangkutató Társulatnak,
1928— 1934 között a BETE Barlangkutató Osztá
lyának elnökeként tevékenykedett. Meghatározó 
szerepet játszott a Budai-hegység föld alatti labirin
tusainak, a Szemlő-hegyi- és a Ferenc-hegyi-barlan- 
gok feltárásában. Az ő irányításával teljesedett ki 
az Alsó-hegy zsombolyainak feltárása. 1927-ben 
eredményes kutatóexpedíciót vezetett a Vecsem- 
bükki-zsombolyba és az Almási-zsombolyba. 1932 
augusztusában Sandrik József barátjával kockázatos 
szifonúszással fedezte fel a Baradla-Domica össze
függését. 1935-től tíz éven át dolgozott az Aggteleki 
Baradla-barlang idegenforgalmának fejlesztéséért. 
1949-től 1965-ig a Vízgazdálkodási Tudományos 
Kutató Intézet (VITUK1) karsztvízkutató osztályá
nak vezetője volt. Eredményes kutatóutakat vezetett 
Erdélybe, a Bihar-hegység forrásbarlangjainak fel
tárására, s számottevő szpeleológiai tanulmányok
kal gazdagította a szakirodalmat a Jád völgyére, 
a Homoródalmás környéki karsztokra és a révi 
Sebes-Kőrös szurdokának barlangjaira vonatkozóan.

Kiemelkedő elméleti munkásságot végzett a 
karsztvíz kutatása és kitermelése, a karsztból tartó

san kitermelhető vízmennyiség és a beszivárgási szá
zalék meghatározása témakörében. Oroszlánrésze 
volt az országos forrásnyilvántartás elkészítésében, 
Magyarország karsztvízkészletének felbecsülésében. 
Fontos megállapításokat tett a bányavíz távlati 
hasznosítása, az ivó és ipari vízellátás kérdéskörei
ben. 1958-ban eredményes kutatóexpedíciót szerve
zett Albániába, s hasznos javaslatokat tett Tirana 
vízellátásának fejlesztése ügyében. Sokoldalúan 
foglalkozott a bauxitbányászat aktív vízvédelme so
rán fakasztott karsztvizek gazdasági hasznosítási 
lehetőségeivel. Fáradhatatlanul dolgozott a hazai 
karsztvíz-megfigyelőhálózat kialakításáért. Az 1960- 
as években felhívta a figyelmet a magyarországi 
barlangok klimatológiai sajátosságaira és számos 
terápiái vizsgálat lehetőségét világította meg. 1966- 
tól 1972-ig a Magyar Alumíniumipari Tröszt fő- 
hidrológusaként tevékenykedett. Nyugdíjba mene
tele után a Magyar Állami Földtani Intézet és az 
Országos Természetvédelmi Hivatal szaktanács- 
adójaként dolgozott. 1958-tól 1975-ig a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat társelnökeként 
vett részt a hazai szpeleológiai közéletben. Gyakran 
képviselte hazánkat a különböző nemzetközi szim
póziumokon, kongresszusokon.

Munkásságának és egyben a magyar barlang- 
kutatás eredményeinek nemzetközi elismerése, hogy 
1969-ben megválasztották a Nemzetközi Szpeleoló
giai Unió Barlangterápiai Szakbizottságának titká
rává. 1978-ban lett az MKBT, 1983-ban a Magyar 
Hidrológiai Társaság tiszteletbeli tagja. Tudomá
nyos közleményei mellett számos ismeretterjesztő 
cikket, és több nagysikerű könyvet írt. Legismertebb 
művei a két kiadást megért „Barlangok mélyén” , 
az 1957-ben megjelent „Az örök éjszaka világában” 
és az 1961-ben kiadott „Föld alatti ösvényeken” . 
Dr. Kessler Hubert a magyar barlangkutatás egyik 
legkiemelkedőbb egyénisége. Több mint fél évszáza
dot átívelő termékeny munkásságának egy-egy 
mérföldkövét felvillantva további jó erőt, egészséget 
kívánunk neki!

Dr. Kubassek János

DR. RÁDAI ÖDÖN 60 ÉVES
Egyéniségére talán saját szavajárása világít rá 

legtalálóbban: „Sok mindenben cserélnék másokkal, 
de az érdeklődésemet senkivel nem cserélném el.” 
Tegyük hozzá, hogy ami érdekelte, azt rögtön csi
nálta is, méghozzá úgy, hogy eredmény kerekedjen 
ki belőle.

Már gyerekkorában szívesen épít repülőmodelle- 
ket, amelyeket dobozsárkánnyal húz fel a magasba. 
Alig ér véget a második világháború és Rádai bará
tunk egy csapat lelkes fiatal társaságában a vitorlá
zórepülőtéren tevékenykedik: újjáépítik a roncs 
gépeket és megkezdik a repülést.

A repülési lehetőségek beszűkülésével érdeklődése 
az akkor még jórészt ismeretlen vízalatti világ felé 
fordul: ő lesz az első magyar békaember. Cousteau 
kapitány sikerein felbuzdulva ő maga barkácsolja 
össze a szükséges felszerelést, többek között a víz
alatti fényképezőgép és filmezőgép tokját. És nem
sokára elhangzik a Rádióban az első vízalatti riport 
a tatai Fényes-forrás kráteréből.

1958-ban részt vesz a VITUKI Kessler Hubert 
által vezetett albániai expedíciójában, melynek célja 
Tirana vízellátásának megoldása volt. Megkedvelte 
a vadregényes országot és ezután még évekig járt
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gyűjtőutakra az albán tengerpartra búvártársával, 
Máriával, későbbi feleségével. Ezek a vízalatti 
gyűjtőutak a vietnami Ha-Long-öbölbe vezetett 
búvár-expedícióval zárulnak, ahonnan a Nemzeti 
Múzeum számára hoz haza kollekciót a dél-kínai 
tenger gazdag élővilágából.

Az expedíciók között továbbra is a V1TUKI 
Karsztvízkutató csoportjában tevékenykedik. Kess- 
ler Hubert legközelebbi munkatársaként részt vesz 
a Kossuth-barlang feltárásában, számos alapvető 
hidrológiai vizsgálatban, vízfestésekben. Forrásokat 
kutatva járja az országot.

Terepi munkái meggyőzik arról, hogy a karszt
kutatásban nélkülözhetetlen a légifotók alkalma
zása. Mivel a repülés és a fotózás egyaránt szerepet 
játszik benne, rövidesen ez is hobbyjává válik.

Könyvet ír a témáról, majd részt vesz a légifotó 
interpretáció világviszonylatban is elsőrangú hol
landiai továbbképző intézetének tanfolyamán. Ezt 
követő munkái meghozzák számára a nemzetközi 
elismerést: számos külföldi kongresszuson és mun
kabizottságban tölt be megtisztelő rangot.

A 70-es évek elején Észak-Vietnam-ban talál
juk: az itteni karsztvidékek vizsgálatával foglal
kozik. Néhány évvel később Laoszban dolgozik, 
hasonló megbízás keretében. Élményeiről ismét 
könyvet ír.

Kívánjuk neki — és magunknak — e szép kerek 
évforduló alkalmából, hogy még hosszú évtizedek 
során örvendeztessen bennünket anekdotáival, ra
gyogó humorával és mindezeket megalapozó ko
moly tudásával.

KÖSZÖNTJÜK A 60 ÉVES NEPPEL FERENCET
A felszabadulás utáni — a hazai barlangkutatást 

újraszervező — generáció tagja, s mint ilyen, 
Társulatunknak is alapító tagja. Barlangkutatói 
tevékenységét a sokoldalúság jellemezte. A Kinizsi 
Barlangkutató Csoport keretében vett részt számos 
feltáró kutatásban. Később a Társulat Nominológiai 
Szakbizottságában tevékenykedett, ebben a tárgy

körben a Karszt és Barlang hasábjain is többször 
publikálta gondolatait, véleményét.

Sajnos hivatali és családi elfoglaltsága miatt az 
utóbbi évtizedben a barlangkutatói és társulati 
munkája háttérbe szorult, de tagságának fenntartása 
is jelzi, hogy lélekben még mindig köztünk van.

KÖSZÖNTJÜK A 80 ÉVES WATSON MONROE-T

Watson H. Monroe 1907. december 1-én született 
az Amerikai Egyesült Államokban található nyugat
virginiai Parkersburgban. A George Washington és 
a Johns Hopkins egyetemeken végzett földtani és 
természeti földrajzi tanulmányai befejezése után 
1930 júniusában került az USA Geológiai Szolgála
tához. C. Wythe Cooke professzorával együtt részt 
vett Georgia állam tengerparti területeinek és a 
Mississippi Jackson körüli területének geológiai 
térképezésében. Első figyelemre méltó szakmai dol
gozatát a felszín alatti vizek erdőtüzek oltásában 
való hasznosítási lehetőségeiről írta. Az 1930-as 
években New Jersey, Virginia, Észak- és Dél-Karo

lina geológiai térképezésén dolgozott. 1934-ben ne
vezték ki a Long Island, New York Vízkutató Szol
gálatának vezetőjévé. 1939-től a stratégiai jelentő
ségű ásványkincsek feltárási és hasznosítási prog
ramján dolgozott.

A bauxitkutatás révén került kapcsolatba a mész
kővidékek karsztjelenségeivel, s érdeklődését any- 
nyira megragadta ez a téma, hogy az elkövetkezendő 
években szinte minden szabad idejét Amerika 
karsztjainak megismerésére és kutatására fordította. 
Számottevő földtani és karsztmorfológiai tanulmá
nyokat végzett, és sok cikket publikált Oklahoma, 
Ohio, Alabama, Texas, Pennsylvania, Kentucky 
karsztvidékeiről és barlangjairól. Különösen Puerto 
Rico trópusi karsztformáinak megismerésében kö
szönhet sokat a tudomány Watson Monroe-nak. 
Két évtizedes munkával alapos feldolgozást készí
tett Puerto Rico felszíni és felszín alatti karszt
jelenségeiről. Munkái a trópusi karsztvidékekről 
szóló szakirodalom alapvető építőköveivé váltak. 
Watson Monroe megőrizte szellemi és fizikai frisses
ségét. 1986-os személyes találkozásunkkor Reston- 
ban örömmel elevenítette fel a különböző nemzet
közi konferenciákon a magyar szakemberekkel foly
tatott eszmecseréit. Különösen dr. Láng Sándorhoz, 
az MKBT egykori elnökéhez fűzték a megbecsülés 
és a barátság szálai.

Születésnapja alkalmából szeretettel köszöntjük 
és további jó egészséget kívánunk munkájához!

Dr. Kubassek János
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