
BARLANGNAPTÁR

A REFLEKTOR — a svájci barlangkutatók Basel- 
ben megjelenő folyóirata — fekete-fehér fotókból 
álló, 12 lapos barlangkutató falinaptárt adott ki.

Az 1984-es naptár képeire nemzetközi pályázatot 
írtak ki, s a pályaművek legjobbjai kerültek a naptár 
lapjaira. Négy svájci, négy francia, két romániai, 
egy mexikói és egy magyarországi témájú képet 
tartalmaz a naptár. Az utóbbi — a novemberi lap —

a bódvaszilasi Meteor-barlang egyik szép cseppkő
zászlóját ábrázolja (a képaláírás szerint ez a fotó 
a REFLEKTOR archívumából származik!).

A szép tipográfiájú naptár hiányossága, hogy 
a felvételeken látható barlangokról (pl. a képek 
hátoldalán) nem ad rövid ismertetőt.

Az évenként ismétlődő pályázaton érdemes lenne 
hazai barlangfotósainknak is indulni, ezzel is fel
keltve az érdeklődést hazánk barlangjai iránt!

Szablyár Péter

I N  M E M Ó R I Á M

ESTÓK BERTALAN 
(1909-1983)

Egykori tanítványai, a bükki barlangkutatók, 
természetbarátok és barlangkutató tevékenységén 
keresztül sokan mások szerte az országban ismerték 
és szerették Estók Bertalan gimnáziumi tanárt, 
a Nyugati-Bükk barlangjainak kitartó kutatóját, 
a terület geomorfológiai kérdései iránt élénken 
érdeklődő geográfust. Most is előttünk van derűs, 
mosolygós tekintete, fülünkbe csengenek megfon
tolt hozzászólásai.

A jó erőben élő és dolgozó Berci bácsit egyik 
napról a másikra nem láttuk Eger barokk házaitól 
övezett utcáin, s rövidesen megtudtuk a szomorú 
hírt, hogy elbúcsúzott tőlünk. 1983. jún. 4-én, 
74 éves korában rövid szenvedés után, súlyos beteg
ségben halt meg.

1909. március 27-én a Szabolcs megyei Mező- 
ladányban született. Elemi iskoláit szülőhelyén 
végezte el, majd gimnáziumi tanulmányait Kis
várdán folytatta. Az egyetemet Debrecenben, majd 
Budapesten földrajz-történelem szakon végezte igen 
nehéz körülmények között, nagy kitartással, akarat
erővel és nélkülözések közepette. Kevés földdel 
rendelkező, gazdálkodó paraszt családból szárma
zott, az első világháborúban édesapját elvesztette, 
így tanulmányait édesanyja szerény keretek között 
tudta csak támogatni. Csak két évvel a diploma- 
szerzés után kapott Nyíregyházán, majd Ungváron 
tanári munkát. 1942-től a hajdúdorogi tanítóképző 
szervezésére és igazgatására kapott megbízást, mely
nek 1949. szeptemberéig igazgatója volt. Az iskola 
államosítását követően Egerbe kérte áthelyezését, 
ahol 1955-ig igazgatóhelyettesként tevékenykedett. 
Mélyebb földrajzi érdeklődése arra ösztönözte, 
hogy felmentését kérje az igazgatóhelyettesi tevé
kenység alól. Sokat tett a gimnáziumban a korszerű 
földrajzi ismeretek tanításáért, lelkesedését számos 
földrajzi kiállítás bizonyította. 1955-től megkülön
böztetett érdeklődéssel fordult a karszt- és barlang- 
kutatás felé. Hogy mikor ment nyugdíjba, a leg
közvetlenebb munkatársai, hozzátartozói sem tud
ják. Tanított, sokat vállalt, aktívan dolgozott mind
végig. Iskola- és szakmaszeretete soha nem hagyott 
alá. Erre példa, hogy 1983—1984-es tanévre is 
komolyan gondolt és várta a szeptembert, az új 
tanév kezdetét. Diákjai kedvelték, szerették, hiszen 
jó kapcsolatot alakított ki velük nemcsak az órán, 
hanem a bükki barlangok mélyén is. Barátságos, 
jókedélyű vezető, idősebb tapasztaltabb munka
társként beszélgetett, vitatkozott, érvelt fiatal kutató 
munkatársaival a feltárásra váró barlang küszöbén 
vagy járataiban, karbidlámpa fényénél, az esti tábor
tüzek mellett. Magam nem voltam tanítványa, 
de a Bükkből, a karsztkutatással kapcsolatban jól 
ismertem, tiszteltem, sőt csodáltam az évtizedeken 
át folytatott kitartó szervező, feltáró tevékenységét.
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Derék, egyenes testtartása, a pipa, a rézfokos, 
az éles tekintet sokunk emlékezetében él. Nagyszerű 
v itapartner volt. Türelmesen megvárta, meghallgatta 
nlás véleményét, majd azt mondta — „lehet, hogy 
igazad van” — elgondolkodott, szinte érezni lehe
tett, hogy helyére teszi a vitapartner által elmondot
takat, majd folytatta a saját elgondolását, amelyeket 
rendszerint alapos bizonyítékokkal, megfigyelések
kel támasztott alá.

Karsztkutató tevékenysége a bükki Vörös-kő- 
völgy kutatásával kezdődött. A völgy és környéké
nek felszínfejlődéséről megalapozott elméleti tanul
mányt írt, majd Lengyel Gábor munkatársának 
vezetésével hozzáláttak a völgy időszakos és inaktív 
forrásbarlangjainak feltárásához. A Tar-kői kőfülke 
kutatása szintén egy régebbi forrásbarlang járatai
nak megtalálását célozta. Bízott és kitartóan dolgo
zott a Bükk-fennsík alatt feltételezett nagyméretű 
barlangrendszer forrásbarlangon keresztül történő 
feltárásán. Szakmaszeretetét és sokirányú érdeklő
dését, egyben segítőkészségét dokumentálta az a 
nehéz, fáradságos kutatómunka, amit diákjaival 
a Tar-kői-kőfülke őslénytani anyagának megisme
réséért végeztek, félretéve egy időre a forrásbarlang 
feltárást.

Elméleti elképzeléseit bizonyítva látta, amikor 
Felsőtárkány térségében megnyílt a Gyetra-völgy- 
ben az Esztáz-kői-barlang,melynek több teremből 
álló cseppköves üregrendszerét továbbkutatta és 
meghatározta a feltételezhető folytatás irányát.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatnak 
1958. évi újjáalakulása óta tagja volt. A Bükki 
Nemzeti Park megalakulását követően 1978. novem
berében a Nemzeti Park Baráti Körének vezetősé
gébe választották be, ahol a földtani szakcsoportot 
vezette. E társadalmi funkciójában is aktívan, sok 
újszerű ötlettel, a BNP területén kihelyezett szak
szerű magyarázó táblák szövegének megfogalmazá
sával segített.

Számos kisebb-nagyobb tanulmánya, közleménye 
jelent meg a helyi újságokban, a Hevesi tájak lap
jain. Részlet jelent meg tollából a Bükki Nemzeti 
Park című 1983-ban megjelent könyvben is. A publi
kált írásain kívül jónéhány naplószerűen lejegyzett 
geomorfológiai megfigyelés és azokból levonható 
következtetések maradtak ránk.

A magyar karszt- és barlangkutató társadalom 
számára nagy veszteség Estók Bertalan távozása, 
aki a Nyugati-Bükkben számos karsztgenetikai kér
dés ismerője, jónéhány barlang feltáró munkájának 
vezetője volt. A Nemzeti Park Baráti Köre aktív, 
fiatalos lendülettel dolgozó szakembert veszített el. 
A Bükk karszt- és barlangkutatói, volt tanítványai, 
kollégái és mindazok, akik a Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulat keretén belül megismer
hették, nagy tisztelettel és szeretettel gondolnak 
az Eger környéki barlangok neves kutatójára, 
emlékét nem felejtjük el.

Dr. Tóth Géza

KERTÉSZ TAMÁS 
(1936-1983)

Társulatunknak aktív tagja volt. Mint híradás- 
technikus hosszú éveket töltött a BHG Híradás- 
technikai Vállalat Klímalaboratóriumában, majd 
élete végéig a Postakísérleti Intézetben, ahol mun
kája elismeréseként 1981-ben Állami Díjat kapott.

Testi fogyatékossága ellenére 1960-tól kezdve 
nagy lelkesedéssel kapcsolódott be a Vám- és Pénz
ügyőrség kutató csoportjának barlangfeltáró mun
kájába. Szilvássy Andor és Szilvássy Gyula oldalán 
részt vett a Ferenc-hegyi-barlang több mint 1 kilo
méternyi új járatainak feltárásában és a Róka-hegyi- 
-barlang 34 méter mély aknájának első meghódításá
ban. Ott volt a Pénzpataki-víznyelőbarlang ostro
mánál, ahol a jeges vízfolyásban bőrig ázva, élet- 
veszélyes omladék között kúszva állt helyt fárad
hatatlanul. Részese volt annak a történelmi pillanat
nak, amikor Szilvássy Andor és társai az esztramosi 
Rákóczi-barlangokat felfedezték.

Szenvedélyesen fotózott. Neki köszönhető, hogy 
a Rákóczi-barlangcsoport csodálatos heliktitjei 
— amelyek később elpusztultak — legalább fény
képen megmaradtak az utókor számára. Hasonlóan, 
utólag elpusztult barlangi cseppkőkincset örökített 
meg a Róka-hegyi-barlangban és az ürömi kőfejtő 
több felszínre került üregében.

Élete utolsó éveiben a Delfin Klubban tevékeny
kedett. Hirtelen halálával űrt hagyott maga után.

Barlangi fotóinak végleges feldolgozása a volt kuta
tótársakra vár, de értékes képanyaga a Társulat 
egészének örökségét képezi. Szerénységére, humo
rára, baráti segítőkészségére szeretettel emlékezünk.

Kesselyák Péter
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CARLO FINOCCHIARO
(1917-1983)

1983. július 19-én elhúnyt — a Magyarországon 
is ismert és szeretett — Carlo Finocchiaro, a trieszti 
Eugenio Boegan Comissione Grotte elnöke, a nem
zetközi barlangtani konferenciák, találkozók min
denkori aktív résztvevője.

1917. január 7-én született Triesztben. 17 éves 
kora óta foglalkozott a Trieszti karszton barlang- 
kutatással. A II. világháború kényszerszünete után 
ismét folytatta a barlangkutatást. Először a Comis
sione Grotte (Barlang Bizottság) titkára, majd 
1953-tól elnöke volt.

Elnökségét számos nevezetes esemény fémjelzi. 
Ekkor épült ki a Trieszt melletti Grotta Gigante 
villanyvilágítása és a barlang bejárata melletti bar
langkutatási múzeum. Megindult az „Atti e Me- 
morie” c. tudományos folyóirat és a „PROGRES- 
SIONE” c. tájékoztató kiadvány. Számos barlang
ban kutatóállomást hoztak létre.

Anyaegyesületük (Societa Alpina della Giulia) 
csatlakozása az Olasz Alpin Club (CAI)-hoz meg
teremtette a lehetőségét, hogy a CAI keretében 
országszerte barlangkutató csoportok alakuljanak. 
Ezek központi irányítására egy bizottság alakult 
(„Commissione speleologica” ), melynek Finocchiaro 
lett az elnöke. Neki köszönhető az olasz barlang- 
kutató iskola megteremtése („Scuola Nazionale 
di Speleologia” ), melynek tevékenysége ma egész 
Olaszországot átfogja. Ő volt a VI. és IX. Olasz 
(nemzeti) Szpeleologiai Kongresszusok (1954, 1963 
Trieszt), a karszterületek hasznosításával foglalkozó 
első nemzetközi kollokvium, valamint a Friaul- 
Julisch-Venetien körzetek első barlangkutatási 
találkozóinak főszervezője (Trieszt 1973). A trieszti 
karsztvidék sorsát mindig megkülönböztetett figye-

Carlo Finocchiaro (jobbra) az elnöki asztalnál 
(fotó: Hegedűs Gy.)

lemmel kísérte, de fő feladatának a barlangkutatók 
nemzetközi együttműködésének fejlesztését tekin
tette.

1983 januárjában még jó egészségben részt vett 
a Latin-amerikai Barlangkutatók Kubában meg
rendezett I. Nemzetközi Konferenciáján. A világ 
minden tájáról összegyűlt barlangkutatók, barátai, 
utoljára májusban a Grotta Gigante bejáratánál 
felavatott barlangkutató emlékműnél üdvözöl
hették.

A Die Höhlében megjelent 
nekrológ alapján 

(34. évf. 1983/3. p. 108—109.)

GORDON T. WARWICK
Nagy-Britanniából érkezett a szomorú hír, hogy 

Gordon T. Warwick, a Birminghami Egyetem 
Földrajzi Tanszékének tanára, Társulatunk tiszteleti 
tagja, 1983. március 18-án szélütés következtében 
elhúnyt.

Warwick professzor a karszt- és barlangkutatás 
egyik legnagyobb tudós egyénisége volt. Egyetemi 
diplomamunkáját a Mendip körzet barlangjairól 
készítette, később doktori értekezésében a Dove- 
Manifold terület geomorfológiáját dolgozta fel. 
1946-ban lett a Birminghami Egyetemen a geomor
fológia előadója, s ettől kezdve egyedül vagy diák
jaival Európa számos karsztvidékét bejárta. 1975- 
ben felkereste hazánkat is és előadást tartott.

Aktívan részt vett a brit barlangkutatás szervezeti 
életében: 1949—50-ben elnöke, később tiszteletbeli 
titkára Nagy-Britannia sikeresen működő barlang- 
kutató egyesületének, a Cave Research Groupnak.

Ő képviselte hazája barlangkutatását az első Nem
zetközi Szpeleologiai Kongresszuson Párizsban 
1953-ban és a másodikon Bariban 1958-ban. A Nem
zetközi Szpeleologiai Unió (UIS) megalakulása 
után a szervezet Alapszabály Bizottságának elnö
kévé választották. Warwick professzor volt a fő
szervezője az 1977-ben Sheffieldben megrendezett 
VII. Nemzetközi Szpeleologiai Kongresszusnak. 
1981-ben az UIS tiszteleti tagjának választotta.

Warwick professzor szoros szakmai kapcsolatot 
tartott fenn a magyar karszt- és barlangkutatókkal 
is. Tudományos és szervezői érdemei elismeréséül 
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
az 1978. április 29-én megtartott közgyűlésén a Tár
sulat tiszteleti tagjává választotta.

Gordon T. Warwick professzor váratlan távozása 
a nemzetközi szpeleológia súlyos vesztesége.

Balázs Dénes
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