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Születésnapra gyűltünk össze, az égerszögi Szabadság-barlang negyvenedik 
születésnapjára. Lassan vége felé közelednek eme jeles évforduló rendezvényei, 
de csak most került sor arra, hogy eljöjjünk az ünnepekhez és gratuláljunk neki.

Talán meglepően hangzik, hogy egy élettelen, sőt, sokak számára 
visszataszítónak tűnő sötét, nyirkos, földalatti világot tiszteletre méltóként 
megszemélyesítek, de a mi barlangkutató életünkhöz léte szorosabban 
kapcsolódik, mint nem egy munkahelyi kollégánk vagy ismerősünk 
"úgynevezett" barátsága. Sokunk gondolatait húzta maga felé és sokunkat 
csábított arra, hogy téli és nyári szabadságait, április negyedikéit és november 
hetedikéit ne otthonában, hanem itt, e titokzatos birodalomban töltse. Álljunk 
meg hát egy percre, és visszaemlékezve villantsunk fel néhány dolgot azok 
közül, amit számunkra e Dász-töböri kedves jelentett.

Tisztelt barátaim! Engedjék meg, hogy e visszaemlékezésnél saját 
élményeimből induljak ki. Magam sok sok évvel ezelőtt, még kisdiákként 
kapcsolódtam a Szabadság-barlangot kutató, akkoriban FTC-barlangász 
csoportként számon tartott közösséghez. Dénesünk, a csoportot alapító és 
összefogó Balázs Dénes akkoriban éppen afrikai tanulmányait folytatta, így 
helyettese, Stefanik György, egyik legkiválóbb tanárom vezette a kutatásokat. 
Rajta keresztül ismertem meg azt a szellemet, melynek akkoriban már mély 
gyökerei voltak a Szabadság-barlang kutatói körében. Megtanultam a közösségi 
élet alapszabályait, a csapatmunkában elengedhetetlen fegyelmet és önfegyelmet, 
megismertem a barlangfeltárás és barlangtérképezés elemeit. De mindezeknél 
sokkal lényegesebb, és későbbi életemre meghatározóbb volt az a lecke amit 
Gyuszi bácsitól kaptam: saját példamutatásával tudatosította bennem a 
különbséget a szeretnék és az akarok szavak jelentése között. Ha azt mondom: 
szeretnék valamit, akkor ezzel azt fejeztem ki, hogy örülnék, ha úgy 
alakulnának a dolgok, ahogy nekem tetszene, de ezért nem sokat teszek. Ha
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azonban azt mondom: akarok, akkor ezzel azt fejeztem ki, hogy testestől- 
lelkestől mindent bedobok azért, hogy vágyamat teljesítsem.

Nos, a Szabadság-barlangot kutató kicsiny csapatnak szinte valamennyi tagja 
magáévá tette ezt a gondolatot, és buldog módjára harapott az előtte álló 
feladatok megoldásába. Ez a jó értelemben vett buldog-természet indította 
csoportvezetőnket, Balázs Dénest innen a Dász-töbörből föld körüli karsztológiai 
utazásaira; ez az állhatatosság kötötte ide unokaöccsét Lajos-bácsit, aki 
nyugdíjazásáig gondozta-felügyelte a Szabadság-barlangot, és ennek a 
céltudatosságnak köszönhető, hogy sok, akkoriban csak a barlangokért lelkesedő 
ifjú később szakmájának kiváló mestere lett. Bizony elcsodálkoznának a 
barlangkutatás szépségeit nem értő "kívülállók", hogy hogyan lettek azokból a 
kissé félnótásnak tartott, szabad idejükben állandóan a föld alatt bujkáló, sárban 
hempergő fiatalemberekből kandidátusi, doktori fokozatokkal rendelkező híres 
vegyészek, matematikusok, geográfusok, mérnökök, akik ma tudomány-területük 
elismert személyei. A válasz pedig egyszerű: csak annyit mondtak: akarom, és 
terveik megvalósultak.

Ez az akarat tükröződött a Szabadság-barlang kutatásában is. Újra és újra 
ostromolták a barlang továbbjutással kecsegtető végpontjait, hol itt-hol ott 
bontottak meg egy-egy víznyelőt annak reményében, hogy sikerül bejutni a 
jelenlegi végponttól a Kecske-kütig terjedő, egyelőre még ismeretlen járatba, de 
a nagy, várva várt felfedezés még nem következett be. Hiszem, nem hiába 
idéztük oly sokszor vidám tábortüzeink mellett a Pitics-hegy szellemét kérve, 
legyen jó időnk, ne érjen minket baleset és találjuk meg e hegy gyomrában 
rejtőzködő, ember nem járta barlang bejáratát.

Kedves barátaim! Használjuk ki az időt, és most a Szabadság-barlang 
felfedezésének negyvenedik évfordulóján, akár a barlangtűra alatt, akár a 
környéken tett séta során gondoljunk vissza itt töltött barlangkutató éveinkre. És 
gondoljunk azokra, akik számára a Pitics-hegy további titkainak megismerése 
már csak örök remény marad, mert vagy már nincsenek az élők sorában, vagy 
hajlott koruk, egészségi állapotuk ideutazásukat nem teszi lehetővé. De ne csak 
hátrafelé nézzünk, hanem tekintsünk előre, sok sikert kívánva fiataljainknak, 
akik újra és újra segítségül hívva a Pitics-hegy (átvitt értelemben is vett) 
szellemét, talán egyszer felfedezik a Szabadság-barlang folytatását.
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