
1956 októberében fegyverrel a kezében védte a 
XIX kér pártbizottság épületét, majd a Partizán- 
szövetségben jelentkezett szolgálatra, ahonnan az 
első csoporttal vonult be a BM karhatalomhoz. 
Ott előbb főhadnagy, utóbb századosként a pán
célos század, majd más alakulat parancsnokának 
politikai helyettese és egyben a zászlóalj pártbizott
ságának tagja, majd agitprop. titkára volt. 1958 
márciusától az Uránércbánya Tervező Irodájához 
helyezték át.

Az 19 5 8  —59-ben újjászerveződött Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulatnak haláláig elnökségi 
tagja volt. Munkájára, higgadt ítéletére a Társulat 
mindig bizton támaszkodhatott. A Vörös Meteor 
Természetbarát Egyesület Barlangkutató és Hegy
mászó Szakosztályainak volt tevékeny tagja, de a 
barlangkutatók szerte az országban ismerték, tisz
telték és szerették a kevés beszédű, de sokat dolgozó, 
szorgalmas és segíteni mindig kész embert. Gyakran 
meghívták kutatótáboraikba, és ő mindig szívesen 
ment, és fáradhatatlanul dolgozott, segített, feltáró 
munkában és felmérésben egyaránt.

Amikor megszerveztük a Barlangi Mentőszol
gálatot, készséggel állt közénk, és számos barlangi 
mentésben vett részt tevékenyen.

Az MKBT-ben vállalt feladatai mellett éveken át 
vezette a Magyar Természetbarát Szövetség Barlang 
Bizottságának munkáját is.

A feléje irányuló megbecsülést számos kitüntetés 
jelezte. Munkásmozgalmi érdemeiért a Szocialista 
Hazáért Érdemrenddel, a Munkás-Paraszt Hata
lomért Emlékéremmel és a Magyar Partizán Em
lékéremmel tüntették ki. A természetbarát mozga
lomban évtizedeken át végzett kimagasló munká
jáért a Magyar Népköztársasági Sport Érdemérem 
ezüst fokozatával tüntette ki az Elnöki Tanács. 
A barlangkutató munka terén elért eredményeiért 
az MKBT közgyűlése a Vass Imre érmet adomá
nyozta részére. Az eredményes barlangi mentésekért 
pedig a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt 
Kormány Életmentő Érdeméremmel tüntette ki.

Sok-sok munka állt e kitüntetések mögött. Nemigen 
van hazánknak és a szomszédos országoknak olyan 
karsztvidéke, ahol Révész Lajos nejárt, ne kutatott 
volna. Otthon volt a Budai-hegyek barlangjaitól a 
Mecsek és a Bükk karsztjáig mindenütt. De a 
legtöbb munka és élmény mégis az Aggteleki- 
karsztvidékhez: a Baradlához, a Béke-barlanghoz 
és az Alsó-hegyhez fűzte, ahol annyi szép és ered
ményes kutatómunkának volt részese. Ez a gyönyörű 
gazdag út most végétért, de értelmes, tartalmas, szép 
életút zárult le.

A magyar barlangkutatást Révész Lajos távo
zásával nagy veszteség érte. Egy hallgatag, de fá
radhatatlanul munkálkodó vezető tagjától búcsúzik 
az egész magyar természetbarát és barlangász tár
sadalom. Búcsúzik az MKBT elnöksége és tagsága, 
búcsúzik a sok-sok barlangkutató és hegymászó, 
akikkel együtt dolgozott, küzdött, túrázott a föld 
mélyén és a hegyek ormain. Szeretettel őrizzük meg 
szerény, mindig segítőkész egyéniségének nem hal
ványuló emlékét.

Dr. Dénes György

FODOR GÉZA (1954-1979)

1979. július 14-én a Szalajka-forrás vízalatti 
járatának felderítése során vesztette életét Fodor 
Géza, az MHSZ Debreceni Könnyűbúvár Klub 
műszaki vezetője.

A könnyűbúvár sporttal 1972-ben ismerkedett 
meg, a barlangkutatással pedig 1974-ben. Lelkes, 
kitartó és céltudatos munkával a klub legjobb 
búvára, majd műszaki vezetője lett.

A vízalatti barlangkutatás terén jelentős volt a 
Miskolc-tapolcai termálforrás 20 méteres vízmély
ség alatti járatainak feltárása, melyet sokáig csak ő 
egyedül ismert. Több bükki karsztforrás kutatásá
ban is fontos munkát végzett.

Tragikus halálával egy fiatal, lelkes barlangkutató 
búvár pályája szakadt meg.

Czakó László

ELHUNYT ROSTA MÁRTA
A dorogi Kadic Ottokár barlangkutató csoport 

tagjaként 1962-től 1976-ig tevékenykedett a Sátor- 
kőpusztai- és a Strázsa-barlang feltárásánál. „Dö- 
nizke” jó kedvével és lankadatlan szorgalmával 
példát mutatott a csoport tagjainak és elnyerte 
mindnyájunk szeretetét. Aktívan részt vett az MKBT 
életében is mint Számvizsgáló Bizottsági tag.

A kutatócsoport fájó szívvel búcsúzott el tőle, 
amikor az élet rendje szerint férjhez ment és 1976-ban 
férjével együtt Nyíregyházára költözött. Onnan ér
kezett a megdöbbentő hír, hogy Rosta Márta 
hosszú szenvedés után, életének 36. évében elhunyt. 
Élete teljéből két kicsi fiát hagyta hátra, akiknek 
rövid ideig boldog és gondos anyjuk volt.

Emléke bennünk él és azt mindig őrizni fogjuk.
Madaras Istvánná 

a kutatócsoport vezetője 
és a csoport minden tagja
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