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In memoriam Berecz Lajos (1933-2015) 
 

Tavaly, 2015. szeptember 6-án eltávozott közülünk – elment a minden élők útján – 

Berecz Lajos bácsi, az idős jósvafői generáció nagy alakja. 1933. szeptember 18-án 

született Jósvafőn, s itt is nevelkedett egy négygyermekes család legidősebb 

gyermekeként. Iskolai évei után már 18 esztendősen a Baradla-barlang túravezetője, 

majd később barlangüzem-vezetője, egészen nyugdíjba vonulásáig. Egész élete a 

Baradlához és a környékbeli barlangokhoz kötötte. Tagja volt a Béke-barlangot 

Jakucs László vezetésével feltáró csapatnak, s számos további barlangkutatási és 

feltárási munka mellett részt vett a „faggyúfáklyás expedíció” néven ismertté vált 

rekonstrukciós kísérletben. Felelősségteljes, komoly, de ugyanakkor segítőkész, a 

világ eseményei felől tájékozott emberként emlékezhetünk rá. 

 

Emlékét kegyelettel és szeretettel megőrizzük, alakját e helyütt most egy róla készült 

fiatalkori fotóval, valamint „Baradla” című versének közlésével idézzük meg. 

 

 
 

Berecz Lajos fiatal túravezetőként az „Aggtelek-Jósvafői Baradla Cseppkőbarlang” 

jósvafői bejárata előtt (1950-es évek eleje) 
(Székely Kinga archívumából) 
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                        Baradla 

 

Az öreg Baradla titkot rejtő mélyén, 

Hol cseppkövek ezrei ölelnek körül, 

Néma áhítattal állj meg futó ember! 

Itt évmilliók szólnak Hozzád örökül. 

 

Ahol egykoron még ősapáink jártak 

Faggyufáklyák vörös lángjai alatt, 

Most reflektorfényben sziporkázik minden, 

S százezer arcon ül döbbent csodálat. 

 

Földalatti tavak csillogó tükrén 

Villan fel a titkok ezerféle arca, 

A Természet vall benne időről és térről, 

S örök rabja marad, aki egyszer látja. 

 

A rejtelmes barlang ezernyi cseppköve 

Mintha hívogatva intene feléd… 

Jöjjél hozzám ember, hallgasd meg titkomat, 

Járjad ismeretlen méhem rejtekét! 

 

Előre hát… tovább! Kutatók előre! 

Tárjuk fel e világ csodás útjait! 

Előre világít karbidlámpánk fénye, 

A vén Baradla várja szerelmeseit! 
 

Berecz Lajos 

az Aggteleki-Cseppkőbarlang túravezetője 

(1959) 

 

 

 

(Lajos bácsi verse eredetileg a Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató 1959. évi 

decemberi számában jelent meg, de később bekerült a Hazslinszky Tamás által 

2002-ben szerkesztett, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Cholnoky-

pályázatára készült „Barlangok a szépirodalomban I. Költemények” című 

összeállításba is.) 

 

 

Szmorad Ferenc 

 

 


