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2 0 0  é v e  tö r fó ttf
Pozsonyban 1786-ban megjelent Korabinsiky 

János Mátyás „Geographisch-historisches und 
Produkten Lexikon von Ungarn” — Magyarország 
földrajzi-történelmi és gazdasági lexikona — című 
könyve.

A 883 oldalas könyv ábécé rendben a Magyar 
Királyság (Erdély és Horvát-Szlavónia nélkül) 
8300 helynevét, s azok legfontosabb adatait tartal
mazza.

150 é v e  tö r té n t
1836. február 29-én Bagonyán született nyáregy

házi Nyáry Jenő báró, császári és királyi kamarás, 
miniszteri osztálytanácsos, a főrendiház háznagya, 
a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja, 
több hazai és külföldi kitüntetés birtokosa, külön
böző tudományos társaságok elnöke, vezetőségi 
tagja, a Barlangbizottság tiszteleti tagja.

Nyáry Jenő (a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 
fotoarehi vumából)

Pesten bölcsészetet és jogot tanult, de már korán 
— nagybátyja Kubinyi Ferenc hatására — figyelme 
a régészet felé fordult. Első jelentős ásatását Nóg- 
rád megyei pillényi birtokán végezte, ahol nagy 
terjedelmű és igen gazdag őstemetőt tárt fel. Igen 
szoros barátság fűzte Rómer Flórishoz, aki gyakran 
tartózkodott Nyáry birtokán. Nemcsak komoly szak
mai vitákkal segítették egymás munkáját, de több 
közös ásatást is végeztek.

A Magyar Történelmi Társulat adatok gyűjtése 
céljából 1876-ban Gömör megyét választotta. A 
régészeti bizottság Nyáry vezetésével dr. Thallóczy 
Lajos és Töttössy Béla részvételével engedélyt kért és 
kapott a Baradla általa kijelölt helyein végzendő 
ásatásra. Nyáry véleménye szerint „Az emberi nem 
ősi történetét az iszaprétegek, folyók mentén elterülő 
völgyek, s a barlangok felkutatása után lehet csak 
tisztán megírni.” Abban az időben azonban „ha
zánkban a barlangokban. . .  vajmi kevés ásatás 
történt” .

A bizottság 1876. augusztus 23-án érkezett a 
helyszínre, s 60 munkás segítségével a Csontház 
felásását három napig végezték. Az ásatás ered
ményeiről, igen gazdag leletanyagáról Nyáry a 
Budapesten megrendezett VIII. Embertani és Ős- 
régészeti Kongresszuson nagy érdeklődést keltő 
beszámolót tartott, s jelentése írásban is megjelent.

Még az év szeptember második felében Péchy 
Jenővel újabb három napot töltött a Csontház to
vábbi kutatásán, valamint a Nagy Pitvar felásását 
végeztette. 30—40 munkás segítségével napi 14 
órát dolgoztak, s a munka igen eredményesen zárult. 
A feldolgozás során felmerült problémák megoldá
sára 1877. augusztus 16-án ismét a Baradlában ta
láljuk Nyáry Jenőt az első ásatás tagjaival, akikhez 
még Szukács Jenő csatlakozott. Először a bejárat 
előtti szabad teret ásták meg, majd amíg Nyáry a 
Temetkezési-folyosó felmérésével foglalatoskodott, 
kísérői a környék régészeti szempontokból érdekes 
üregeit tanulmányozták. Végül a Denevér-ág bejá
rását végezték el.

A három ásatás Ieletanyagának feldolgozását a 
kor legjelesebb hazai és külföldi szakemberei végez
ték el. Az ásatások eredményeit összefoglaló munka 
a barlang leírásával kiegészítve 1881-ben jelent meg 
az MTA kiadásában „Az Aggteleki-barlang mint 
őskori temető” címmel.

A 179 oldal szöveget 335 leletet 7 barlangrész
letet ábrázoló fametszet egészíti ki. A könyv végén 
a barlang alaprajza, hosszmetszetei s a barlang be
járatának képe található. Ez a Vass Imre-féle tér
kép Proché Ede által kiegészített változata.

Nyáry könyve már megjelenésekor nagy érdek
lődést keltett, Kossuth Lajos 1882-ben 40 oldalas 
tanulmányban elemezte a leírtakat, de ma is egyik 
legértékesebb tagja nemcsak a Baradla kutatás- 
történetének, de a szpeleológia fejlődésének is.
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1836-ban jelent meg Kolozsváron Fekete István 
könyve a Homoródalmási-barlang leírásával és 
alaprajzával.

Fekete személyéről nem sokat tudunk, neve nem 
szerepel Szinnyei lexikonában, ahol elvileg minden 
olyan személy életrajzi adata megtalálható, kinek 
hazánkban nyomtatott írása jelent meg. A Sieg- 
meth—Horusitzky barlangtani bibliográfiája
keresztnevét nem ismeri, könyvének címét pontatla
nul adja meg és a kiadás évét 1835-re teszi.

Tudjuk róla, hogy 1814 és 1830 között Csíkszéken 
volt földmérő, majd Udvarhelyre kerülve hallotta, 
hogy „az Almási Kőlikon Gyergyóig lehet búni” . 
1835 szeptemberében meglátogatta a barlangot, 
felmérte azt és részletes leírást készített róla. Az 
1836-ban nyomtatásban is megjelent 16 oldal ter
jedelmű munkájában ismerteti a barlang részeit, a 
„betses és nemes kőgyöngyöket” , a barlang mérete
it, képződményeit s a barlang lakóit: a mókusokat, 
medvét, denevéreket. De írt „nemes kő szemekről” 
is — kvarc, topáz, rubint — miket a barlangban 
talált.

Orbán Balázs több mint harminc év múlva meg
jelent „A Székelyföld leírása” c. könyvében közölte 
a barlang térképét és Fekete munkájáról így nyilat
kozott: „ ...m e rt Fekete mérnök pontos felmérése 
szerint ezen észak-kelet irányú hegyüreg 400 öl 
hosszúsággal bír. Fekete ki több időt töltött itten e 
barlang tüzetesebb tanulmányozásáért, számozta a 
barlang különböző osztályát és egy igen jeles alap
rajzot is készített.” 1936-ban a könyv megjelenésé
nek 100. évfordulója alkalmából a Székelység c. 
folyóiratban Bányai János méltatta.

Az eredeti könyv sajnos a Széchényi Könyvtárban 
nem található meg.

AZ
UJJ BECSES KOVÁCS
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ALMÁSI
NAGY BARLANG.
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NAGY KEDEI F E K E T E  I STVÁN
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AZ 5VÁNG. FEFORll.  K0LÉGY0II BETÜJ1YEL.

1 8 3.6.

1836-ban született Spöttl Ignácz bécsi akadémiai 
festő, lelkes Tátra-járó, a Magyar Kárpát Egyesület 
tevékenységének támogatója. Az 1860-as évektől 
kezdődően többször járt a Tátrában, majd 1879 
és 1885 között rendszeres vendége volt a Huszpark- 
nak. Ezekben az években járta be a Szádellői-völ- 
gyet, a Baradlát és a Dobsinai-jégbarlangot is. A 
Baradla vendégkönyvének tanúsága szerint Spöttl 
1879. június 14-én tekintette meg a barlangot. Az 
utazások során látottakat rajzolt, festett képeken 
örökítette meg.

A kezdeti nehézségekkel küzdő Kárpát Egyesüle
tet pénzadományokkal támogatta, majd a felkai 
és poprádi Tátra Múzeumnak egyaránt számos 
festményét ajándékozta. Az adományok közül a 
Dobsinai-jégbarlangról és a Baradláről készült képei 
közül néhány jelenleg a Liptószentmiklósi Karszt- 
múzeum tulajdona. Barlangok iránti vonzalmát 
— a képeken kívül — három barlang témájú cikke 
is mutatja.

1 0 0  é v e  tö r té n t
1886. március 6-án az erdélyi Csongván született 

Pávai-Vájná Ferenc geológus, a földtudományok 
kandidátusa, kit érdemei alapján a geológusok, 
hidrológusok, bányászok egyaránt a nagy elődök 
között tartanak számon. Közismert, úttörő munkája 
a hévizes barlangkeletkezés elméletének felállítása, 
azonban igen kevesek által ismert tény az, hogy 
Pávai nemcsak elméletileg, de fiatal korában gya
korlatban is foglalkozott barlangokkal, azok bejá
rásával, feltárásával, feldolgozásával, ismertetésével. 
Szerepet játszott a barlangkutatók szervezetének 
megalapításában is, melynek életében — valamilyen 
formában — mindig aktív részt vállalt.

A természet iránti vonzalma a nagyenyedi kollé
giumi évei alatt mélyült el, melyben valószínűleg 
nagy szerepet játszott az, hogy természet rajztanára, 
Szilády Zoltán zoológus, természettudományi író, 
korának közismert természettudósa volt. Szilády 
nagy elismeréssel nyilatkozott Pávai barlangkutató 
tevékenységéről, gyakran jártak együtt kirándulni, 
barlangba. 1905-ben az erdélyi Pilis-barlangban 
közösen gyűjtötték azt a vakbogarat, amit később 
Csíki Ernő — a meghatározó — Sziládyról nevezett 
el. Közös útjaikra emlékeztet a torockói Kő-köz 
Szilády-barlangja is.

Pávai barlangbejárásai során leírást, térképet 
készített, rovarokat, csontokat gyűjtött, amit a 
nagyenyedi kollégiumnak adott. Előfordult, hogy a 
továbbjutás lehetőségét is megkísérelte. így született 
a Pávai-barlang neve. Amíg ő az addig névtelen 
barlang végpontját elzáró törmelék eltávolításával 
volt elfoglalva, a barlang előtt várakozó társa a 
bejárat falára felkormozta: „Pávai-barlang” .

Amikor 1910 januárjában a Barlangkutató 
Bizottság megalakítása érdekében a szervezők a 
barlangok iránt érdeklődő szakembereket összehív
ták, a meghívottak között Szilády Zoltán mellett 
ott találjuk a 24 éves Pávait is.
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Kezdetben — 1910—12 között — bár nem volt 
vezetőségi tag, aktívan részt vett a Bizottság 
munkájában. Ott volt szinte minden ülésen, előadást 
vállalt és tartott, évekig ellenőrizte a Bizottság anyagi 
helyzetét.

A Bizottság egyik fő feladata a hazai barlangok 
összeírása volt. 1910 végére 230 barlang került 
nyilvántartásba. Pávai „mint a hazai barlangokat 
ismertető munka egyik írója” áttekintve az elké
szült anyagot, 1911 februárjában előadást tartott, 
bemutatva 22 — az irodalomban nem szereplő — 
erdélyi és dunántúli barlangot. Az előadás anyaga 
írásban is megjelent. 1911-ben egy közérdekű beje
lentés alapján a Várpalota melletti Katalinpusztán 
új barlang bejárását végezte el. 1912 decemberében 
pedig a barlangok és természeti üregek elnevezéséről 
tartott előadást.

A régi jegyzőkönyvek alapján megállapítható, 
hogy Pávai gyakran részt vett az előadóüléseken. 
Vitázó alaptermészete feltűnik, hiszen az előadás 
témájától függetlenül mindenhez hozzászólt, véle
ményt alkotott.

Amikor 1913-ban a Bizottság Szakosztállyá ala
kult, Pávai ott rendes tagként szerepelt. Míg a töb
bi — még aktív — alapító tag funkciót vállalt és 
kapott, Pávai neve vezetőségi üléseken többet nem 
szerepel, mint ahogy az 1926-ban megalakult Tár
sulat tagjai között sem.

A barlangoktól nem szakadt el teljesen, a kérdés 
foglalkoztatta, s ha kellett, nyilvánosság előtt fej
tette ki véleményét. így jelent meg cikke 1925-ben 
a Magyarságban, ahol a Baradlában uralkodó 
botrányos állapotokról írt.

Munkája, a hévízkutatás, barlangkutató tevé
kenységének is érdekes irányt szabott. 1928-ban a 
lillafüredi fúrásokat irányította, amikor Tapolcán 
járva felhívták figyelmét a fürdőépület mögötti 
üregekre. Több korabeli napilap augusztus 31-i 
számában olvashatjuk nyilatkozatát a Tapolcai- 
barlang jelentőségéről. Feltárta a hasznosítás lehe
tőségét, és sürgette annak kivitelezését. Amikor 
1958-ban a barlangfürdőt megnyitották a nagy- 
közönség számára, már talán senki sem emlékezett 
Pávai javaslatára, s arra, hogy a kiépítést elsőként 
ő kezdeményezte.

Pávai zseniális meglátásával a hévizes barlang
keletkezési elmélet megalapozásával nem kívánok 
foglalkozni, hiszen arról többen írtak, mindenki 
számára közismert a jelentősége. Ehhez kapcsolódik 
azonban az a tény, hogy Pávai elméletének szinte 
rabja lett, s minden barlangban hévizes eredetre 
utaló nyomokat talált. Kemény vitába szállt Schréter 
Zoltánnal az Anna-barlang keletkezéséről, s minden 
érv ellenére ragaszkodott ahhoz, hogy a mésztufa 
meleg vízből vált ki. A zsombolykeletkezési vitánál 
is kihangsúlyozta a hőforrások hatását. Annyira 
foglalkoztatta a barlang és a hévíz kérdése, hogy 
novellát írt a Szeleta-barlang ősemberének hévíz
ismereteiről.

Élete alkonyán, 1958-ban az újjáalakult Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat munkája elis
meréséül a Tanácsadó Testület tagjává választotta.

A szakmai munkától elszakítva, súlyos anyagi 
gondok között, egy hideg, vizes mázai bányász
házban töltötte élete utolsó éveit, s hunyt el Szek- 
szárdon 1964. január 14-én.

Hányatott életét, barlangkutató tevékenységét 
Széky Ferenc idézte fel lapunk 1964. I. számában.

A „mázai remete” születésének 100. évfordulója 
alkalmából megkapta azt, amit életében szinte min
denki megtagadott tőle: az elismerést, a megbe
csülést, a tiszteletet. A napilapok felidézték ered
ményeit, szenvedését. A rádióban kortársak szólal
tatták meg a múltat, s tevékenységének jelentős 
helyein — Szegeden, Hajdúszoboszlón — emlék
táblát avattak.

A Magyarhoni Földtani Társulat, az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, a 
Magyar Hidrológiai Társaság és Társulatunk közös 
emlékülést rendezett szeptember 15-én a Földrajz- 
tudományi Kutató Intézet tanácstermében. Csíky 
Gábor (MFT) Pávai életét és korát, Csath Béla 
(OMBKE) a szénhidrogénkutatásban elért ered
ményeit ismertette. Dobos Irma (MHT) mint hid- 
rológust. Székely Kinga (MKBT) mint barlangku
tatót mutatta be a megjelenteknek.

Pávai-Vaj na Ferenc kedvenc mondása volt az, 
hogy „nem nagyon szeretnek, de ezért teszek is” 
(az idézet nem pontos). Ez életében lehet, hogy ér
vényes volt, de a centenáriumi megemlékezés 
azt mutatja, hogy munkásságával — sajnos csak 
halála után — a legnagyobb elismerést vívta ki 
magának, s neve még sokáig fennmarad a tudomány 
világában.

* * *

1886. július 29-én elkészült a Baradla-barlang 
új térképe. A felmérést és a térkép kidolgozását 
Münnich Kálmán iglói bányaigazgató a Magyar 
Kárpát Egyesület felkérésére végezte el. A felmérés 
célja volt, hogy a térkép alapján Jósvafő közelében 
egy új bejáratot létesítsenek, ezzel a barlang hosz- 
szabb szakaszának látogatását biztosítsák.

Münnich Kálmán nem volt barlangkutató, a 
Baradla felmérését úgy vállalta el, hogy a barlang
ban előtte még soha sem volt, ” . . .  így csak akkor 
láttam, hogy milyen fárasztó és hosszadalmas 
munkára vállalkoztam, a midőn a felmérést meg
kezdtem és megismertem a barlangot” — vallotta 
egyik írásában.

A felmérést 1885. december 15-én kezdte meg. 
A felmérés segédmunkásait Dobsináról hozatta, 
miután pár napi munka után kisült, hogy az agg
telekiek a föld alatti munkát nem bírták és „cser
benhagyták” őt.

A felmérés igen kemény munkát igényelt. Napon
ta 16—20 munkás segédkezett, hordta be a faanya
got, építette ki a továbbvezető utat. Miután a mun
kások a barlangban való alvást nem vállalták, a 
hatékony munka érdekében Münnich a munkaidőt 
különleges módon oldotta meg. Reggel 3 órakor 
indultak a barlangba. A mérési ponthoz érve meg
pihentek, majd délig dolgoztak. Szalonnát, bort 
ebédeltek, majd tovább dolgoztak este 7—8 óráig.
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Vacsora után a munkát még éjfélig folytatták. 
A barlangból reggel 3—5 óra között értek ki. Míg 
a munkások következő nap reggel 3-ig szabadok 
voltak, Münnich csak délig pihent, s akkor Baksay 
Dániel vendégszerető házában a jegyzőkönyv ren
dezésével, a „huzagkönyv tisztázásával” foglalkozott.

A felmérés 80 teljes napja alatt 140 kg petróleu
mot és 69 kg gyertyát használtak fel. Münnich a 
barlangot kompasz és szögmérő műszerekkel, 
sokszögvonal vezetéssel mérte fel, 38 rögzített 
pontot — I—XXXVIII. számokkal, fehér mésszel 
a falra festve — alkalmazott.

A barlangot egyszer mérte fel, majd a barlangi 
poligonvonalat kitűzte a felszínen, kijelölve a 38 
fixpontot. A felszíni mérést „teodolittal való három
szögeléssel” ellenőrizte, s az eredményt minden 
tekintetben egyezőnek találta. A felszíni mérés pon
tosságából következtetve állt el a barlangi fel
mérés ellenőrzésétől, hiszen az még legalább 30—40 
munkanapjába került volna.

A térkép kidolgozását dobsinai irodájában végez
te el, s a 2*/4 m hosszú l */2 m széles eredeti térképet, 
valamint a felmérési jegyzőkönyvet, 3 füzet kézirajz
zal együtt a Magyar Kárpát Egyesület poprádi mú
zeumának adta át. A múzeum megszűnése után 2 
füzet a Liptószentmiklósi Karsztmúzeumba került, 
de a térkép és a többi jegyzet vagy elveszett, vagy 
valakinek a személyi tulajdonába került át.

A Baradla vörös-tói bejáratának helyére Münnich 
a felmérés alapján tett javaslatot, s az áttörésre 
irányítása mellett 1890-ben került sor.

* * *

1886. november 6-án Kézdivásárhelyen született 
Bányai János geológus, a Székelyföld kutatója, 
természeti kincseinek kiváló ismerője.

Több mint száz, különböző nyelven megjelent 
értekezése, tanulmánya, közel félezer ismeretterjesz
tő és honismertető írása közül több foglalkozik 
barlangokkal. „A Székelyföld természeti típusai és 
csodás ritkaságai” c. 1938-ban megjelent könyvében 
megyénként ismertette a barlangokat, nagy helyis
meretről téve tanúbizonyságot. A társzerzőkkel 
készített „A Székelyföld írásban és képekben” c. 
munka sem nélkülözi a barlangok ismertetését. De 
cikke jelent meg a Torjai-büdösbarlangról, a Sugó- 
pataki Kőlikról a Tolvaj-pataki-szurdokról s a 
mesterséges hargitai Opál-barlangról. Foglalkozott 
a Homoródalmási-barlang kutatástörténetével is, 
méltatva a barlangról 1836-ban megjelent első 
részletes leírást és térképet. Barlangokról szóló 
írásainak egy része az általa alapított és szerkesz
tett Székelység (1931 —1944) c. lapban látott nap
világot.

1971-ben bekövetkezett halála alkalmából a 
Karszt és Barlangban Schőnviszky László búcsúzott 
el tőle a barlangkutatók nevében. Most, születésének 
100. évfordulóján pedig dr. Csíky Gábor az „Év
fordulóink a műszaki és természettudományokban” 
c. kiadványban tekintette át életútját.

75 é v e  tö r té n i
1911. június 10-én a Barlangkutató Bizottság 

megbízásából Jordán Károly vezetésével Jordán 
Viktor, Bekey Imre Gábor és Scholtz Pál Kornél 
megkezdte az alsó-hegyi zsombolyok bejárását. 
Három nap alatt 12 zsombolyba ereszkedtek le, 
dokumentálták és fényképezték az üregeket.

Ugyancsak a Barlangkutató Bizottság megbí
zásából Strömpl Gábor bejárta a Gömör-tornai- 
karsztvidéket, ahol 77 barlang adatait vette fel. 
Ez volt az első szakember által végzett nagyobb 
területre kiterjedő barlangkataszterező munka.

5 0  é v e  tö r té n t
1936. január 7-én Pécsett aktív életének 47. évé

ben, szívroham következtében elhunyt Lambrecht 
Kálmán paleontológus.

1889. május 1-én Pancsován született. 1912-ben 
a Budapesti Tudományegyetemen természetrajz— 
vegytan szakos középiskolai tanári oklevelet szer
zett. Már egyetemi hallgatóként 1908-tól a Magyar 
Ornitológiái Központban gyakornokként dolgozott. 
1916-tól a Földtani Intézetben tevékenykedett. 
1918-ban részt vett a Természettudományi Szö
vetség megalapításában, melynek titkára lett. A 
Tanácsköztársaság ideje alatt a Magyar Nemzeti 
Múzeum őslénytárának vezetője volt. Ez később sok 
megpróbáltatást okozott és végül 1923-ban nyug
díjazták. Ez időben számos napilap munkatársa
ként, a Magyarság tudományos rovatvezetőjeként 
tevékenykedett. 1926-ban került vissza ismét a 
Földtani Intézetbe, ahol a Könyvtár vezetését bízták 
rá. 1933-tól haláláig a pécsi egyetem néprajzi tan
székének vezetője volt. 1935-ben indította meg s 
haláláig szerkesztette a Búvár c. folyóiratot.

Fő művei: „Az ősember” és „Az ősember elődei” 
(1926) valamint „Ősmadártan” „Hermán Ottó élete” 
(1933).

Barlangkutatói tevékenységének aktív időszaka 
1912-től a Tanácsköztársaságig tartott. A Barlang
bizottságnak 1912-ben lett tagja, amikor bekapcso
lódott a bükki kutatásokba. Szakterülete a fosz- 
szilis madarak kutatása, meghatározása volt. Ered
ményeiről főként a Barlangkutatásban és az Aquilá- 
ban számolt be, de publikált a Földtani Intézet 
Évkönyvében is. Főként a bükki barlangok (Szele- 
ta-, Puskakorosi-) fosszilis madárfaunáját írta le, 
de feldolgozta a Bajóti-öregkő, a pozsonyi Pálffy- 
barlang, a pilisszántói Orosdy-kőfülke és a Remete- 
hegyi-sziklafülke leleteit is. Több cikke Kormos 
Tivadarral közös publikációként jelent meg.

A Tanácsköztársaság után, valószínűleg személyi 
problémák miatt, majd más irányú elfoglaltsága 
következtében, eltávolodott a barlangkutatástól. 
Szerepet játszott ebben az is, hogy Kadic Ottokár
ral nem tudott együttműködni.

A barlangkutatás számára utolsó jelentős tevé
kenysége volt, hogy mint a Búvár szerkesztőjének,
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közvetlen szerepe volt abban, hogy a Franklin 
Társulat felkérte Kessler Hubertet, írja meg bar
langkutatói élményeit. A „Barlangok mélyén” 
című könyv Lambrecht Kálmán előszavával 1936- 
ban jelent meg, s lett az első barlangkutatást nép
szerűsítő könyv.

*  *  *

1936. április 17-én 64 éves korában elhunyt 
Bekey Imre Gábor, a Pál-völgyi-barlang egyik fel- 
tárója, az alsó-hegyi zsombolyok bejárására szer
vezett első expedíció tagja, a Barlangbizottság ala
pítója, több barlangi tárgyú cikk írója, a Magyar 
Turista Egyesület alclnöke.

Kívánságához híven haláláról csak temetése után 
értesültek barátai és munkatársai. Egykori aktivitá
sa, kiváló eredményei ellenére a Turisták Lapjában 
csak 15 soros kis megemlékezés jelent meg és a 
Magyar Barlangkutató Társulat nem búcsúzott el 
tőle.

Munkásságát 100. születésnapja alkalmából 
1972-ben a Karszt és Barlang hasábjain Schőn- 
viszky László idézte fel teljes részletességgel. A 
leírtakat talán csak egy mondattal kell kiegészíteni, 
miszerint sajnálatos az, hogy a Bekey — Kadic 
nevezéktani vita végül is úgy elfajult, hogy Bekey 
az 1926-ban létrejött Társulat munkájában már 
nem vett részt, nyíltan szakított Kadic-csal és az 
általa vezetett barlangkutatással.

A Bekeyt értékelő leírás egy különleges tulaj
donságáról nem adott áttekintést, mégpedig a fotó
zás terén elért eredményeiről. Túrái, barlangjárásai 
során sokat fényképezett, s felvételei nemcsak a 
Pál-völgyi-barlangról készült képeslapok alapjául 
szolgáltak, de több tájképe is képeslapként maradt 
meg az utókor számára.

Társulatunk Tudománytörténeti Tárának nagy 
értékét képezik a Barbie Lajos hagyatékából Tár
sulatunkhoz került Bekey-féle üvegnegatívok és 
6 x6-os diaképek, melyek főként az 1910-es évek 
barlangkutatásának eseményeit idézik fel.

* * *

A Magyar Barlangkutató Társulat 1936. november 
12-én rendkívüli jubiláns közgyűlésén a Magyar 
Tudományos Akadémia kistermében tiszteleti taggá 
választották Aggházy Kamill ezredest, a Hadimú
zeum igazgatóját, dr. Némethy Károly kormányfő
tanácsost, és Mottl János székesfővárosi műszaki 
főfelügyelőt, a Vár-barlang feltárása, kiépítése 
terén nyújtott elévülhetetlen érdemeikért.

* * *

1936. május 21-én ünnepélyes keretek között 
megnyitották a látogatóknak a Baradla-barlang 
felújított és villanyvilágítással ellátott szakaszát.

25 é v e  tö r té n t
1961-ben Társulatunk megindította Karszt- és 

Barlangkutató címen „középlapját” , mely az elmúlt 
25 esztendőben évente két alkalommal — néha össze
vonva — de töretlenül jelenik meg Karszt és Barlang 
cím alatt.

* * *

1961-ben életbe lépett a természetvédelemről 
szóló 18. sz. törvényerejű rendelet, mely a világon 
egyedülálló módon minden barlangot védelem alá 
helyezett.

* * *

Az MHSZ Könnyűbúvár Szakosztálya 1960. 
december 31-étől 10 napos expedíciót szervezett a 
Tapolcai-tavasbarlang ismeretlen vízalatti szakaszai
nak felderítésére. A búvármunka eredményeként 
300 m új szakaszt ismertek meg.

*  *  *

1961. április 30-án Ortutay Gyula egyetemi tanár 
átadta a nagyközönségnek a Vár-barlang felső 
pincéiben berendezett Barlangtani Múzeumot, mely 
a háború előtti kiállítás mintájára került berende
zésre.

* * *

1961. augusztus 6-án siker koronázta a Vörös 
Meteor Barlangkutató Szakosztály feltáró munká
ját, s az alsó-hegyi Kisvizes-töbör víznyelőjén ke
resztül bejutottak a Meteor-barlang rendszerébe.

* * *

1961. december 21-én Budapesten elhunyt Lux 
Kálmán építész, restaurátor. 1880. február 14-én 
Békésen született, mérnöki oklevelét 1901-ben sze
rezte a Műegyetemen.

Több mint egy évtizedig jeles műemlékeink 
(Vajdahunyadvár, kecskeméti Nagytemplom) res
taurálásával foglalkozott. 1914-ben doktorált, majd 
1917-ben magántanárrá nevezték ki. 1919-től 
magánépítészként működött.

A barlangkutatás számára két kiemelkedő mun
kája volt. 1926—28-ban az ő tervei alapján épült 
meg a lillafüredi Palotaszálló, melyhez kapcsolódva 
kiépítették s a nagyközönség számára megnyitották 
az Anna-barlangot. Ugyanebben az időben Lux 
tervei alapján, irányításával a Gellért-hegyi-bar- 
langot sziklakápolnává alakították. A lourdes-i 
mintára született sziklakápolna kialakítása, belső 
berendezése a legkisebb részletig csodálatosan 
simult a barlang természetes formáihoz, meghitt 
hangulatot árasztva a szemlélőre.

Sajnos a háború a kápolnát elpusztította, de 
néhány kép őrzi Lux Kálmán művészi munkáját.

Az „Évfordulók” rovat anyagát összeállította: 
Székely Kinga
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