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bányatelepen, ahol édesapja, a bányászból lett 
aknász dolgozott. A család rövidesen Pécsre került. 
Az első világháború eseményei miatt iskoláit késve 
kezdte, de mindjárt az elemi iskola 3. osztályában. 
A tehetséges fiút az elemi iskola elvégzése után a 
pécsi Nagy Lajos piarista gimnáziumba adták. 
Naponta 3 km-t gyalogolt az iskolába és vissza, 
mégis hamarosan osztályelső lett. 17 éves korában 
érettségizett, s a gimnázium ösztöndíjasaként került 
a soproni Bányamérnöki Főiskolára, amit jeles 
eredménnyel végzett el.

1935-től dolgozott különböző bányaüzemeknél 
Salgótarjánban és Pécsett, majd 1937-ben állást 
kapott a Gánti Bauxitbányáknál. 1938-ban meg
nősült. Egy év múlva főmérnökké nevezték ki a 
gánti bányák óbaroki bányaüzeméhez. Itt dolgozott 
a háború évei alatt is, becsülettel helytállva. Munka
társaival megakadályozták a visszavonuló németek 
terveit a bányaüzem felszereléseinek és embereinek 
elszállításában, s a felszabadulás után azonnal ter
melni tudtak az üzemek. Az új nyirádi bauxitbá
nyák igazgató-főmérnöke lett, ahol nemcsak a ter
melést tekintette fontosnak, de törődött a dolgozók 
szociális gondjával, kulturális és sportéletével. Ter
mészetszeretete folytán rendszeresen bebarangolta 
a környező vidéket, minden megismerhetőt meglátni 
igyekezett.

1951-ben a Tatabányai Szénbányászati Tröszthöz 
került főmérnöknek. 1956 tavaszán a Bányaműszaki 
Felügyelőség főmérnöke lett először Tatabányán, 
majd a dorogi Kerületi Bányaműszaki Felügyelő
ségen, ahol nyugdíjazásáig dolgozott.

Végtelen természetszeretete, emberiessége és fe
lelősségéi e minden és mindenki iránt egész életét 
meghatárc a. Korán megtanult csak a saját erejére 
támaszkodva élni. Főiskolás évei alatt ösztöndíjá
ból, nyári munkákból, egyéb munkák vállalásából 
fedezte saját iskolai költségeit, majd miután dol
gozni kezdett, igyekezett mindenütt a rászorulókon

is segíteni. Fiatal korától sportolt, de minden érde
kelte, ami körülötte történt. Aktív közéleti ember
ként bekapcsolódott a társadalmi szervek, a lakó
helye minden munkájába. Erre nevelte 3 gyermekét 
is.

Dorogra kerülve megismerkedett a terület külön
leges geológiai adottságaival és fiatalokat összefogva 
megalakította a Kadic Ottokár Barlangkutató Cso
portot. Részt vett a Társulat 1958. évi újjászervezé
sében. Kezdetben a választmány tagja, majd 1963- 
tól 1981-ig a Fegyelmi Bizottság elnöke, végül 1981- 
től 1986-ig ismét a választmány tagja volt. Egész 
életét önzetlenül a Sátorkő-pusztai-, valamint a 
környező barlangok feltárására, bemutatására, meg
óvására szentelte.

Miután egészsége megrendült, a dorogi Kadic 
Ottokár Barlangkutató Csoport mellett tanácsadói 
munkát végzett élete végéig. A csoport — vezetése 
alatt — elnyerte a Vass Imre-emléklapot, ő maga 
szervező munkájáért Hermán Ottó-érem kitüntetés- 
ban részesült a Társulattól. A munkába bevonta 
környezete minden érdeklődő tagját, akik közül 
sokan egy életre a barlangok szerelmesei lettek. Ha
tártalan természetszeretete szívós, kitartó munka
bírással, kiváló szervezői egyéniséggel párosulva 
sikeres tevékenységet eredményezett. Egyénisége, 
megnyerő, mindig mosolygó embersége hatására 
mindenki szeretete kísérte munkáját.

Sajnos az átélt évtizedek viharai nem vonultak el 
felette nyomtalanul. A megfeszített munkának kitett 
szív három ízben is figyelmeztette, de szívós, erős 
szervezete még évekig küzdött a baj ellen. Betegségei 
után is tovább dolgozott, és széleskörűen szolgálta 
a barlangkutatás ügyét. Amikor az agyvérzés végleg 
megállította aktív tevékenységét, a sors csapásaként 
elvesztette feleségét, aki társa volt minden munkájá
ban. Hiába kötötte a betegség ágyhoz, amit tudott, 
ezek után is megtett, míg 1987. december 3-án 
megálljt nem parancsolt mozgalmas életének a halál.

B. A.

LÁSZLÓ ÁRPÁD (1940—1987)
Az FTSK Barlangkutató Szakosztályának tagja

ként vett részt a barlangok kutatásában. A barlang- 
járás és feltárás minden mozzanata érdekelte. Fel
tárások és túrák során, nyakig sárosán, agyagosán 
is vigyázott a legkisebb képződményre. A felszínen 
a kemény munka után is észrevette a völgyben úszó 
párát és az erdőbe betűző napsugarat.

Tiszta szívéből szerette a természetet. Ennek a sze
retetnek a melegsége, családi életének harmóniája 
sokunknak adott erőt és reménységet, ötleteivel, 
kiváló konstruktőri és technikai tudásával nagyon 
sokat segített a magyar barlangkutatásnak. Részt 
vett a barlangjáró és feltáró technikai eszközök,

barlangtérképezési műszerek fejlesztésében, lelke
sen fotózott és korszerű technikai színvonalat terem
tett a barlangi fotózásban.

Az utolsó percekig reménykedett. Csillogó szem
mel nézte a táborról készült fotókat. Szeretett volna 
ő is eljönni, de már nem tudott. Alig egy hónappal 
47. születésnapja előtt, 1987. december 21-én, két 
évig tartó szenvedése megszűnt, és örökre eltávozott 
körünkből.

Nagyon nehéz elhinni, hogy Csupi nincs többé. 
Igaz emberségére, őszinte barátságára mindig szere
tettel emlékezünk.

Gazdag László
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