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BÚCSÚ K E SSL E R HUBERTTŐL *

dr. Tardy János
Drága Hubert Bátyánk! Ismét összehoztál minket:
megszállott, olykor látványosan és fölöslegesen
marakodó, de végül is egyet akaró kis csapatodat:
barlangktitalokat, barlangászokat, természetvédő
ket, tudós karsztkutatókat. Rohanó, feszültségektől
terhes napjainkban minden eddiginél nagyobb
szükségünk volt, van és lenne derűs, kiegyenlítő,
atyai szerepvállalásodra. De nem erről volt szó,
drága 1 lubert bácsi!
Alig néhány hete, Margit Asszony féltő, szeretet
teljes gondoskodásával övezve, a Magad építette
„Kessler-palotábaiú* új kutatási programokról, haj
dani jósvafőí birodalmad leendő sorsáról, a Dunamenti termálforrások veszélyeztetettségéről, meg
mentésének esélyeiről szőttük terveinket. Szarkasz
tikus hunion >ddal fűszerezetten, mély, filozofikus
bölcsességgel, a sokat megélt és megpróbáltatásait
rendkívüli fegyelmezettséggel viselő ember toleráns
bölcsességével tártad elém a tízéves aggteleki
igazgatói működésedet követő, ma nevetséges és
elképesztő álpolitikai indokokkal kreált üldöz
tetésed epizódjait.
Megtudhattam, miként vált a sikeres barlang
igazgatóból villámhárítók szerelésével is foglalkozó
tudós tetőfedő, majd a M T I KI Karszt- és Forrás
kutató Osztályának vezetője, később az ALUI R Ö SZT Fiilidrcilógusa.
Páratlanul gazdag életműved — s ezt. úgy gon
dolom kevesekről jelenthetjük ki —páratlanul teljes,
kerek egész. Értékelése a mi feladatunk és a jövő
nemzedékének kötelessége.
Sokat, talán még FI sem fogottan sokat köszön
het Neked a magyar természetvédelem, a hidroló
gia. a hidrogeológia, a szpeleológia tudománya és
az egyetemes karsztkutatás.
Az Aggteleki Karszton, Alsó-hegyen végzett
nagyszabású barlangfeltáró tevékenységed, a
Baradla-Domica rendszer kutatásában elért soha
el nem évülő eredményed, a Jósvafőn és Aggtelken
Általad létrehozott és zseniálisan szellemesen
működtetett létesítmények, a Barlangszálló, a T en 
gerszem-szálló. az Igazgatóság mai épülete és az
egykori turbinaház teremtették meg a lehetőségét,

úgy is mondhatnám, történelmi előfeltételeit a
későbbi Nemzeti Park kialakításának.
Élénken emlékszünk, miként emelted fel szavad
az eocén-program erőltetett vízszint süllyesztése
által súlyosan veszélyeztetett budai termálvizek vé
delme érdekében. 1930-b an fölfedezted, ötven
esztendővel később, 1930-ban. a Barlangtani Inté
zet szaktanácsadójaként képletesen felavattad a
nyilvánosság számára kiépített Szem lő-hegyiba Hangot.
Fölfedezted a Ferenc-hegyi-barlangot, segítet
tél orvosolni I lévíz, Miskolc. Tirana és Tatabánya
vízellátási gondjait. Megalkottad a (Fiiért-hegyi
barlangban a Karszt megfigyelő Állomást, kiépí
tetted a Miskolctapolcai Barlangfürdőt, s ami talán
szívedhez a legközelebb állt: lelke, indító motorja
lettél a barlanggyógyászat ügyének, külhonban és
idehaza egyaránt. Nemzetközileg elismert apostola
voltál annak az egyik legösszetettebb barlanghasz
nosít ási. orvosi -egészségügy i. térií íészet tudomá nvos diszciplínának, amelynek részletkérdésein
várhatóan és remélhetően még sokan, sokféléről
elmélkedünk majd — miközben sokat szenvedett
beteg gyerekek ezrei nyerik vissza életkedvüket.
A Környezetvédelmi Minisztérium Természetvé
delmi I livatala. Barlangtani Intézete nevében
búcsúzom dr. Kessler Hűbéritől, a Pro Natura- és
M T E SZ -d íjas, I lerm an O ttó-, Vass Im re- és
Kadic-érmes karsztkutató polihisztortól. Búcsú
zom a század egyik legsikeresebb, legkiemelke
dőbb. legsokoldalúbb magyar barlangkutatójától.
F s búcsúzom az atyai jóbaráttól!
Büszke vagyok barátságodra, megtisztelő bizal
madra. amellyel kitüntettél!
Aludj, pihenj békességben drága I lubert bácsi!
A barlangászok Istene vigyázza álmodat.
Weöres Sándor szavaival köszönök el Tőled:
,Alszik az ősz bajnok, piheg, mint a gyermek,
álmainak habjai zengőn feleselnek
és palota épül a puszta beszédből,
ráfészkel a napfény, tornya égig ér föl.. . ”
Ámen.

* Dr. Kessler Hubert temetésén 1004. február 16-án a Farkasréti-temetőben elhangzott búcsúztatás.
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