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A Halai i rod ágé p - m íís/erész 
az 1930-as években már gyak
ran túrázott a Solymári-ördög- 
lyukban. 1948-tól főleg a Má
tyás-hegyi- és Ferenc-hegyi- 
harlangokat járta. 1952-től |>e- 
dig a Szemle?-hegyi-barlang lel
kes kutatója volt, ahová rend
szeresen szervezett barlangláto
gatásokat iskolák és érdeklődők 
számára, kik közül társadalmi 
munkásokat is toborzott a barlang kitakarítására. 
Megszervezte a Kinizsi Liga barlangkutató csoportját és 
azzal új járat részek feltárásához fogott. Más csoportok 
tagjai is gyakran csatlakoztak I légráth Gyula lelkes kis 
csapatához, és vezetése alatt több ponton is sikerült a 
Szemlö- hegy i - barlangban újabb részeket föltárnunk, 
többek között a Kúszoda járatait, a Pöttyes-foh'osót, a 
M eteor-folyosói. az Óriás-folyosó folytatásában a H alál 
omladékát és kutatásaink koronájaként a Föld szíré 
szakaszt.

1 9 5 6 -5 7 -5 8 -bán nyaranta az égerszögi Szabadság
barlang (lejáratánál álló kis kutatóház mellett szervezett 
nyári táboraiban főleg a Teresztenyei-barlang feltárása 
volt a cél. évről-évre lelkes munka folyt a víznyelőknél és 
a forrásnál egyaránt. A nyári táborok állandó résztvevője 
volt felesége, a már évekkel ezelőtt elhunyt Bölie mama 
is, aki a táborok egész népe számára főzte nap mint nap 
a töménytelen mennyiségű ízes ételeket.

( Riportjának heti összejövetelein, az Égerszögre ve
zető hosszú utazásokon, vonaton és autóbuszon, meg a 
kút alól ál k írok esti tábortüzei mellett gitárjával, szájhar
monikáival és tréfás jeleneteivel felejthetetlen hangulatot 
teremtett maga körül.

1958-ban I légráth Gyula megvált a Kinizsi Ligától, 
de a barlangkutatástól sohasem. Dolgozott a Pénzügyőr 
barlangkutatókkal Csillaghegyen, a Róka-hegyi-barlang 
feltárásiin. és több nyáron is a Déli-Bükkben. a I .atorúti- 
vízfő forrásbarlangjának kutatásán, de találkozhattunk 
vele az 1960-as években az F.sztramos barlangjaiban is.

I)t* nemcsak a kutatómunkák szervezésében jeleske
dett. hanem a harlangfotózásban is. Remek lém képek, 
diaképek és színes mozgófilmek sora került ki a keze alól. 
Lakásán olyan, a maga korában legkorszerűbb fotólabo
ratóriumot rendezett be. amelyben m áraz akkoriban in

dult színes technikával dolgozott. A kor jóformán minden 
számottevő barlangkutatója hozzá vitte színes filmjeit, 
mert tudtuk. Iiogv ő  gondosabban, meghízhat óbban és 
szebben dolgozik, mint a hivatásos műhelyek.

Az utóbbi években ugyan visszahúzódott, de kapcso
lata sosem szakadt meg a barlangkutatással és barlang- 
kutató barátaival. 199-t. szeptember 10-én hagyott itt 
bennünket. Nehéz szívvel búcsúztunk tőle a rákoskeresz
túri L j Köztemetőben, és szeretettel őrizzük emlékét.

I)r. Dénes 6’u'irgv

BORBÉLY SÁNDOR 
1915-1994

Borbély Sándor 1915. március 15-én született Szász
városban. A barlangkutatással 194? körül kezdett fog
lalkozni. Munkája kiterjedt a szervezői tevékenységre, a 
feltárásokra, a feltáró tevékenység feldolgozására, ismer
tetésére. a barlangok tudományos kutatására, különösen 

a karszt hidrológia területén. 
I livatali munkája is ez utóbbihoz 
kapcsolódott, a Borsodi Szénbá
nyászati Tröszt hidrogeológu- 
saként tevékenykedett. A Miskolci 
Zsombolykutató Csoport veze
tőjeként szorgalmazta a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató T á r
sulat létrehozását, amelynek 
alapító tagja, de volt társelnöke
(1 9 5 9 —1966) és választmányi 
tagja (1 9 6 6 -6 8 , 1 9 7 4 -7 8 ) is. 

Részt vett számos bükki barlang bejárásában és fel
tárásában. valamint aktív részese volt több bükki 
barlang nyomjelzéses vizsgálatának, melynek eredmé
nyeként javaslatokat készített karsztvíz hasznosítására és 
Miskolc vízellátásának javítására. Munkájának elis
meréseként >zámos oklevéllel és emléklappal. 1974-ben 
Yass Imre-éremmel tüntették ki. 1984-ben a Társulat 
tiszteletbeli tagjává választotta. A barlangkutatáshoz idős 
korában sem lett hűtlen, a miskolci üléseken mindig 
aktívan résztvett. és tanácsaival segítette a fiatal 
kutatókat.

1994. október 15-én hunyt el. temetésére 1994. 
október 28-án . szűk családi körben került sor.
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