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EMLEKEZES BALAZS DENESRE 
1924 -  1994

B. Sprincz Vilma

„Népességkutatók állítják, 
hogy a huszadik századi magyar
ság egyik legszerencsétlenebb 
évjárata az 1924-es generáció.
Okét érte a legtöbb csapás: há
ború. elhurcoltatás, üldöztetés. A 
huszonnégyesekböl maradtak 
életben a legkevesebben.

Magam is ebben a balszeren
csés esztendőben láttam meg a 
napvilágot és osztoztam évjára
tom keserveiben, nyomorúságá
ban.

Gyermekkoromban merész 
terveket szövögettem: ha majd 
felnövök, bejárom kerek e világot!
S mire felcseperedtem, kitört a 
vérzivatar és elmosta álmaimat.

Székely vérem. Körösi Csornának átöröklött 
génjei nem hagytak nyugodni. Gyermekkori vá
gyaimtól nem tágítok! Csak azért is! -  ez lett éle
tem lüktető mottója."

E  sorokkal kezdte Balázs Dénes utolsó könyvét, 
életrajzi leírását, melynek az „Életem -  utazásaim" 
címet adta.

Egyszerű, szegény szülők egyetlen gy ermeke
ként 1924. szeptember 17-én Debrecenben szüle
tett. Édesapja a Csík megyei Kászonimpérből. 
édesanyja a felvidéki Rimaszombatból származott. 
Minden bizonnyal tőlük örökölte a természet iránti 
vonzódását és tudásszomját, de kitartó szorgalmát, 
akaraterejét és szerénységét is.

Már gyermekkorában kíváncsiságtól hajtva 
igyekezett megismerni szőkébb, majd tágabb kör
nyezetét. Rajongott a földrajzért, „expedíciókat" 
szervezett kis diáktársaival. A nyári vakációk idején 
kerékpáron beutazta az országot. Sorsa azonban 
úgy alakult, hogy nem élhetett kezdettől hiva
tásának. Korán elvesztette édesapját, ezért érettségi 
vizsgája után állást kellett vállalnia. A következő

csapás a hadifogság volt. Három 
és fél évet töltött a Kaukázusban 
kemény fizikai munkával, ember
telen körülmények között. 1 laza- 
térve. testben-lélekben megtör
tén. a természetben keresett 
vigasztalást. Közben sokat olva
sott. bújta az útleírásokat és 
gyarapította földrajzi ismereteit. 
Különösen a barlangok világa 
vonzotta.

Egy előadáson megismerke
dett jakucs László geológussal, 
akinek munkássága új korszakot 
nyitott a barlangkutatások törté
netében. 0  tudományos vizsgála
tokkal. a víznyelők és források 
vizeinek elemzésével határozta 

meg a mélyben rejtőző barlangok helyét. Az ő és 
munkatársai nevéhez fűződik a Béke-barlang fel
fedezése 1952-ben. Ez Balázs Dénest annyira 
fellelkesítette, hogy elhatározta, szabad idejében 
újabb barlang feltárásán fog fáradozni. Kitűnő 
szervező tehetségével lelkes kis csapatot toborzott, s 
1954-ben, előzetes tanulmányok után. az Agg
teleki-karsztvidéken hozzáláttak a feltáró munká
hoz. „Remények és keservek” — így jellemezte erő
feszítéseiket naplójában. A kezdeti kudarcok után 
hihetetlen kitartással és állhatatossággal 1954. no
vember 14-én társaival. Balázs Lajossal, Stefanik 
Györggyel, Csupor Istvánnal felfedezte az új bar
langot Égerszög határában. ..Csodálatos örömteli 
érzés egy- ismeretlen világba elsőként bejutni” — írta 
ekkor naplójában.

A Szabadság-barlang felfedezése azonban nem 
végcél, hanem a tudományos feltáró munka kez
dete volt. Az első összefoglaló vizsgálati eredmé
nyek a barlangkutatás szakmai kiadványában 
jelentek meg 1961-ben. A kutatások további ered
ményeit Balázs Dénes rendszeresen publikálta a



Balázs Dénes a Szalxn/ság- Ixirlang/xin első bejárásán, 
sárixm. lizben (1954)

karszt és Barlang hasábjain. Élete alkonyán pedig 
(‘Ihatározta, hogy a felnövekvő nemzedék számára 
megörökíti a Szabadság-barlang felfedezésének 
történetét. így született meg 1994-ben, 40 évvel az 
események után. eredeti naplójegyzetei alapján ,A 
csepegő kövek igézetében’ című könyve.

Nagy súlyt helyezett arra, hogy a barlangkuta
tások eredményei megfelelő nyilvánosságot kapja
nak. 1959-től Karszt- és Barlangkutatási Tájékoz
tató címen kiadványt szerkesztett. 1961-től elindí
totta és évtizedeken át szerkesztette a Karszt és 
Barlangot.

Szakmai ambíciói arra sarkallták, hogy a más 
természeti feltételek között kialakult barlangok 
vizsgálatával is foglalkozzék. Földünk legnagyobb 
karsztvidéke Dél-Kínában található. Itt a karsztos 
lepusztulás az évmilliók során csodálatos szépségű 
tájakat alakított ki. Ezt a vidéket akarta felkeresni 
első nagy külföldi utján 1958-59-ben. Számos 
bürokratikus akadállyal kellett megküzdenie, míg 
végül elérte célját. 0  volt az első magyar ember az 
idő tájt. aki nem hivatalos küldöttként, hanem sa
ját összekuporgatott pénzéből érkezett Kínába. 
Részletes kutatási tervet dolgozott ki még odahaza,

amelyben a felkeresni kívánt karsztterületek és 
barlangok szerepeltek. Csakhogy akkoriban a kínai 
hatóságok a külföldiek mozgását szigorúan ellenő
rizték. még a hivatalos küldötteket is. és csak a 
nagyvárosok meglátogatását engedélyezték szá
mukra. Az egyenesen elképzelhetetlen volt. hogy 
egy magányos kutató természeti objektumokat 
felkereshessen. Balázs Dénes szívós küzdelem árán 
elérte, hogy megnyíljanak számára Cuangxi. 
Cuizhou. Yunnan tartományok páratlan szépségű 
karsztvidékei, barlangjai, kő- és földerdői. Kínában 
akkor még nem volt szervezett barlangkutatás: a 
személyes biztonságára vigyázó rendőrök segítettek 
neki a barlangok feltérképezésében. Számos bar
langot elsőként tárt fel és gyűjtött bennük barlangi 
faunát. A kínai barlangokról készült dolgozatai ha
zai és külföldi szaklapokban is megjelentek. I lar- 
minc év elteltével. 1989-ben. amikor ismét (‘lláto
gatott a dél-kínai karsztvidékre, a guilini Karsztge- 
ológiai Intézet munkatársai nagy elismeréssel 
adóztak Balázs Dénes 1959. évi kínai barlangkuta
tási mun kásságá na k.

Amit ifjú éveiben a háború és hadifogság meg
hiúsított. azt felnőtt fejjel igyekezett pótolni. így 
emlékezett vissza életrajzában egyetemi éveire:

.A sors csapásai miatt az újabb továbbtanulási 
lehetőség csak 15 évvel később kínálkozott, amikor 
már 35  éves voltam. A hazai karsztkutatásban elért 
eredményeim alapján 1959-ben sikerült beirat
koznom az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
természettudományi karának földrajz szakára, az 
esti tagozatra.

Nehéz évek következtek. Munka napi k ét-h á - 
rom műszakban. I la jnalban  indultam a m u nkás
vonattal Pestre. Akkoriban m ég marhavagonokban 
utaztunk, nem volt ülőhely, sem világítás. Nyolctól 
fél ötig a hivatalban rostokoltam, utána rohanás az 
egyetemre. Bulla Béla. Láng Sándor, Székely 
\ndrás előadásait hallgattam  este nyolcig, aztán 
futás az állomásra, érkezés haza marhavagonok
ban este tízkor.

I lárom év után. 1962-ben kézhez vehette egye
temi diplomáját .A karsztok elterjedése és morfo
lógiai rendszerezése** címen készített szakdolgozata 
alapján. Ekkor már a doktori disszertációjához 
gyűjtötte az anyagot. Tém ája: karszt korróziós 
problémák, különös tekintettel a különböző 
klímaviszonvok alatti karsztos lepusztulás intenzi
tására. Erről így írt:

.Anyagát a hazai és külföldi terepi vízkémiai 
vizsgálataimból állítottam össze, de a tala j alatti 
korrózió alaposabb megfigyelése céljából otthoni 
szimulációs kísérleteket is végeztem. Osszehegesz- 
tett benzines hordókból olyan mészköved megtol-



töti tornyot képeztem, amelynek tetejére időnként 
különböző talajfajtákat helyeztem el. és a mestersé
ges esoztetés után nyomon követhettem a mész
kőben leszivárgó víz kémiai állapotváltozásait. Az 
opponensek megvitatták tézisemet, elfogadták 
értekezésemet, és az egyetem rektora -summa am i 
laude** fokozattal 1964. június 27-én kiadta a ter
mészettudományi doktori diplomát.**

Balázs Dénes most már minden erejét a karszt
kutatásnak szentelte. Merész terveket szőtt: expe- 
díeiót szervezett a Föld távolabbi vidékeire. Az 
indíttatást egy szakmai vita adta. 1963-ban 
Stuttgartban a Nemzetközi Földrajzi Unió által 
szervezett karsztszimpóziumon Szabó Pál Zoltán, a 
Magyar f  öldrajzi Társaság akkori elnöke és Balázs 
Dénes képviselték a magyar geográfiát. A fő vita
téma a trópusi karsztosodás hatékonysága volt. Két 
ellentétes nézet csapott össze: a francia Jean Corhel 
saját vizsgálati eredményei alapján azt állította, 
hogy a trópusi karsztosodás tízszer lassúbb folya
mat, mint a hideg égövi karsztfejlődés. A német 
I lerbert Lehmann viszont, aki a kubai Sierra de los
Organos karsztvizeit vizsgálta, a corbeli állításoktól 
eltérő eredményre jutott. .Jó  lenne, ha akadna vál
lalkozó. aki a sokkal jelentősebb dél-kelet-ázsiai 
trópusi karsztok vizeit is megvizsgálná” — mondta 
zárszavában I .ehmann professzor. Ez az óhaj éppen 
összevágott Balázs Dénes terveivel, aki ekkor már 
az Indonéziába irányuló expedícióját készítette elő.

Az 1960-as években magánemberként tudomá
nyos expedíciót szervezni lehetetlenségnek számí
tott. Erre semmiféle törvényi, vagy rendeleti sza
bályozás nem volt, ezért a hatóságok mereven 
elzárkóztak annak engedélyezésétől. Pedig Balázs 
Dénes anyagi támogatást nem kért az államtól, 
útitársával, a hódmezővásárhelyi I lorváth Mihály 
barlangkutató barátjával saját pénzükből fedezték 
az egész expedíció költségeit. Székely „csak azért 
is!** daccal azonban nem tágított elhatározásától, 
míg végül is megnyílt előttük az út az Indonéz
szigetvilágba. Csaknem egy évig tartó expedíciójuk
élményeiről és eredményeiről Balázs Dénes könyvet 
írt (1 lajóstoppal az Indonéz-sziget világban). Első 
könyvének megszületését nem csak öröm. de üröm
i> kísérte: a szakszervezeti I áncsics Kiadó kihagyta
belőle a szakmai ismeretterjesztő részeket. Szeren
csére a Karszt és Barlang hasábjain, majd a nem
zetközi szpeleológiai kongresszusokon tartott előa
dásain sikerült kutatási eredményeit közkinccsé
tenni.

Alighogy hazatért Indonéziából, ott véres láza
dás tört ki. Emberek ezrei estek áldozatul, köztük 
sok külföldi is. I la utazását későbbre halasztja, 
mint ahogy azt pártfogói tanácsolták, kutatási ter

vei minden bizonnyal meghiúsulnak.
Indonéziai expedíciója után választania kellett: 

vagy megmarad a hivatalnoki pályán, vagy a szí
véhez közel álló geográfusi hivatásának él. .A 
messzi Kászonból jövő hang szólalt meg bennem, 
talán Körösi Csorna Sándor üzenete: kövesd, amit 
a véred, székely génjeid diktálnak! A nyárspolgári 
kényelem helyett -  válaszd a kutatók gyötrelmét!” 
-  s ekkor végleg elkötelezte magát a geográfia 
mellett.

Újabb útitervet kovácsolt az afrikai kontinens 
megismerésére. Ez az expedíció nem annyira a 
karsztkutatásra irányult, fő célja a Föld legna
gyobb sivatagjának, a Szaharának megismerése 
volt. Két társa, a térképész Martinovieh Sándor és a 
fizikus Csekő Árpád mellé szerencsés véletlen foly 
tán sikerült egy lengyel társat is találni, a néprajz- 
kutató Dobieslaw \\ alknoyvskit. aki egy- terepjáró 
autót is szerzett kölesönképpen az expedícióhoz. 
Így vonult be az utazások krónikájába a magy ar
lengyel Afrika-expedíció 1967-ben. A kölcsönautó
hoz újabb véletlen meghívás járult a Tibeszti- 
hegység északi lábánál fekvő Bardai—oázisba, ahol 
német geomorfológiai kutatóállomás működött. Ez 
olyan új lehetőséget jelentett számukra, hogy a 
Szaharát a legismeretlenebb, legjáratlanabb helyen 
szeljék át. ahol még nem járt magyar kutató.

A Bardai—oázisban tett eredményes látogatásuk 
után nem sokkal véres lázadás tört ki a nomád 
tubuk és a föléjük rendelt katonaság között. A ku
tatóállomást fel kellett számolni. „Nekünk szeren
csénk volt. hogy még békében ismerhettük meg a 
I ibesztit és büszke népét... \ tubuk földjén aztán 

elszabadult a pokol... " — írta emlékiratában.
Sajnos a szerencse nem mindig szegődött az ex

pedíció mellé. Eredeti tervükről, az egyenlítői Af
rika nyugat-keleti átszeléséről le kellett mondaniuk
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Egy elefántteknős társaságálxui 
((kilapagos, /970.J

az országokban dúló belső villongások miatt. Az 
expedíció kétfelé szakadt: a kölcsönautót hajóra 
rakták, s vele egy ütt Walknowski és Martinovich 
Sándor hazatértek, míg Balázs Dénes Csekö 
Árpáddal sok viszontagság után repülőn jutott el 
Kelet-Afrikába, s megvalósíthatta teljes kutatási 
tervét.

Az afrikai expedíció sikere bebizonyította, hogy 
lehet résekei találni a hazánkat elzáró ..vasfüggö
nyön”. Újabb terveket szőtt amerikai, ausztráliai, 
óceániai expedíciókra, majd Föld körüli utakra. 
Minden tanulmányúját csaknem egy évig tartó 
gondos előkészítő munka előzte meg. Igyekezett 
kapcsolatot teremteni a külföldi szakmai intézmé
nyekkel: egyetemekkel, földrajzi és barlangkutató 
egyesületekkel, de külföldön élő honfitársainkkal is. 
L jabb útjaira már nem sikerült társakat találnia. A 
családi, munkahelyi kötöttségek miatt nem akadt 
vállalkozó, aki akár egy* évre otthagyhatta volna 
otthonát, állását. Következő útjaira ezért csak egye
dül. magányos vándorként indult súlyos hátizsák
jával. Poggyászának legnagyobb részét fényképe
ző- és filmfelvevő gépek, valamint nagy mennyi
ségű film tették ki. személyes holmija a 
legszükségesebbekre korlátozódott. Ahol csak te
hette. házilag készült egyszemélyes sátrában 
töltötte az éjszakát, luxusszállodát vagy luxus köz
lekedési eszközt nem vett igénybe.

Az 1969—70. évi egy személyes amerikai tanul
m ányújára merész elképzelésekkel indult. Korábbi 
expedíciói főleg a trópusokra irányultak, de szerette 
volna megismerni a hideg égöv alatti tájakat is. 
Amerika két pólusa: Maszka és fűzfőid erre kitűnő 
alkalomnak kínálkozott. Elhatározta tehát, hogy 
végigjárja az Újvilágot északról délre. Anyagi lehe
tőségei nagyon szűkösek voltak, mindössze öt 
dollárral vágott neki az útnak. Amerikában

azonban nagyon sok magyar él. ki-ki lehetősége 
szerint segítette, hogy eljusson az alaszkai indiánok, 
eszkimók közé. tanulmányozza életüket, szokásai
kat. Egy Ecuadorban élő magyar család pártfogá
sával juthatott el a Galápagos-szigetekre. Az ottani 
különleges állatvilág teljesen rabul ejtette.

„Mi, egymásra acsarkodó fehér és színes embe
rek, akik az állatvilágot is mindenütt elvadítottuk 
és magunk ellen ingereltük, sóvárogva gondol
hatunk arra. hogy van még ennek a sártekének egy 
kis foltja, ahol az állatok nem félnek tőlünk, mert 
még nem ismertek meg minket. Ahol a csúfolórigó 
rászáll az ember vállára, ahol az ölyvet majdnem 
meg lehet fogni kézzel, ahol az ember kis fókákkal 
játszadozhat...” — idézte később szeretett pro
fesszora. Dudich Endre szavait a Galápagos című. 
széf) kiállítású, nagy közönségsikert aratott köny
vében. Ez volt az első magyar nyelvű részletes 
tudósítás a Csendes-óceán „elvarázsolt szigeteiről**. 
Szeretett volna a későbbiekben még egyszer eljutni 
oda. de már nem volt rá lehetősége. A Galápagos- 
szigetek. az ottani endemikus állatvilág sorsát 
azonban továbbra is aggódó figyelemmel kísérte, s 
1994-ben rövidített változatban, de a szigetekről 
szerzett újabb ismeretekkel megtoldva saját kiadá
sában újból megjelentette könyvét (Galápagos, az 
elefánt lábúak szigetei).

Dél-Amerikában is sikerült pártfogókra lelnie. 
Chile akkoriban jó kapcsolatban állt a szocialista 
országokkal. így Magyarországgal is: a magyar 
utazó baráti segítséget kaphatott az egyetem geo
gráfus professzorától és a kutató geológusoktól. 
Ezzel megvalósult álma: eljuthatott Amerika cléli 
csücskébe, a zord szépségű fjordok világába és a 
szél v i 1 iá  r< >s Tűzföld re.

„Messzi földrészekre utazni csak értelmesen, 
hasznosan, csakis úgy érdemes!” — ez volt utazása
inak örök mottója. „Már az amerikai szárazföldi 
vándorlásaimon kipattant egy gondolat, hogy egy 
éghajlati övezeteket harántoló észak-déli szelvénvt 
a Csendes-óceán nyugati térségében is jó  lenne 
végigjárni — Japántól Üj-Zélandig”. Ez a gondolat 
fogalmazódott meg következő útjának előkészítése
kor. Tanulmányi témáit a karsztos és vulkanikus 
formakincs különböző klímaviszonyok alatti fejlő
désének vizsgálatára összpontosította, de terveiben 
szerepelt növény- és állatgyűjtés, néprajzi ismere
tek szerzést' is.

Balázs Dénest, mint a Japánba látogató első 
magyar barlangkutatót, kiemelt megbecsüléssel 
fogadták a szigetországban. A Japán Szpeleológiai 
Szövetség saját vendégének tekintette és gazdag 
programot állított össze részére. Ennek keretében 
megismerhette a Fuji-san különleges lávabarlang
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jait. de felkereshette Japán legnagyobb karsztvidé
két. az Akiyoslii-dait és több más karsztos szigetet 
is. Japáni tanulmány útjának ismereteit itthon a 
Földrajzi Közlemények és a Karszt és Barlang ha
sábjain publikálta. Utazásainak további állomásai
ról. a Fülöp-szigetekről. Pápua Új-Cuineáról. a 
polinéz szigeteken tett látogatásáról élvezetes 
útleírásokban számolt bt* a hazai olvasóközönség
nek. Ennek az utazásnak további eredménye az 
Ausztrália. Óceánia, Antarktisz című könyve, ame
lyet a földrajz szakos egyetemi hallgatók ma is 
tankönyvnek használnak.

Ausztráliai-óceániai utazásainak végső eredmé
nyét így summázta: magam elé tűzött célokat
elértem ... Közel fél mázsán)i kőzet-, talaj- és 
vízmintát gyűjtöttem vizsgálataimhoz... az út so
rán 290  tekercs fekete/fehér filmet és 161 tekercs 
színeset használtam el a több mint 15 000  felvétel 
készítésére. Nvolc országban -+8 helyen közel 15 
ezer tasak mohát gyűjtöttem és szárítottam. -  S 
ehhez még hozzá kell tenni: a magyar államnak és 
a tudományos intézményeknek ez egy fillérjükbe 
sem került, mert az utazás, gyűjtés összes költségét 
Balázs Dénes viselte. Az államtól soha nem kért és 
nem kapott anyagi támogatást.

Az 1975-ös esztendőre két külföldi szakmai 
meghívást kapott, egy iket egy törökországi karszt - 
hidrológiai konferenciára, másikat a Dél-Afrikai 
Köztársaságban rendezendő nemzetközi szpeleoló- 
giai szimpóziumra. Ez a két ország ..világutazási 
térképén** fehér folt volt még. ezért elhatározta, 
hogy a meghívásoknak eleget téve egy Ankara - 
Bagdad-Bombav-Maoritius-Jolumnesburg utat 
szervez. Ez lett életének legtragikusabb, ahogy ő 
fogalmazott: legfájdalmasabb, derékba tört uta
zása.

A kezdetben szerencsésnek indult vállalkozást 
félbe kellett szakítania. Indiában vesekővel meg
betegedett és kénytelen volt hazatérni, hogy gyógy
kezeltethesse magát. \ testi fájdalomnál is jobban 
kínozta azonban az a tudat, hogy a dél-alrikai útról 
le kell mondania, hiszen az apartheid politikát 
foly tató ország mégegy szer nem fog beutazási en
gedélyi adni egy szocialista országból jövő kutató
nak. Kemény elhatározással -  betegen -  még érvé
nyes vízumával útnak indult: bejárta a dél-afrikai 
bánt tisztáitokat. eljutott a Kalahári-sivatagba. fel
kereste az ott élő busman népcsoportokat. A sors 
úgv hozta, hogv végül a Kalahárihan szabadult 
meg az indiai útján keletkezett vesekövétől.

Újra egészségesen — ez a tudat megsokszorozta 
erejét. Újabb expedíciót készített elő. amelynek 
során körül akarta utazni Földünket. Korábbi út
jain elsősorban a karsztos lepusztulás mértékére és

intenzitására gyűjtött vizsgálati anyagokat és 
ezekkel hozzájárult a Corbel — Lehmann közötti 
szakmai vita tisztázásához. Érdeklődése most már 
a Föld karsztvidékeinek felmérése, rendszerezése 
léié irányult. Egy ilyen ..karszt lelt ár" elkészítéséhez 
azonban további hely színi vizsgálatokra volt szük
sége. Ezt célozta Föld körüli útja. amelynek egy ik 
állomása az angliai Sheffield városa volt. a VII. 
Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus színhelye 
1977 őszén. Itt nagy érdeklődéssel kísért előadást 
tartott "The geographical distribution of karst 
areas” (_\ karsztterületek földrajzi elterjedése”) 
címmel.

Földrajzi ismeretterjesztő munkássága azonban 
nem csak a karsztokra korlátozódott. Nagy tiszte
lettel adózott Cholnoky Jenő professzor foldrajzta- 
nító munkásságának, s őt tartotta követendő pél
daképének.

..Szakírói munkásságomban Cholnokv Jenő 
professzort igyekeztem követni. Először ő is útleí
rást készített. Kínát, a ..Sárkányok országát** mu
tatta be a magy ar olvasóközönségnek. Aztán ahogy 
sokasodtak tarsolyában a más földrészekről szer
zett ismeretek, tapasztalatok, egy-egy földrajzi 
témakört áttekintő globális méretű feldolgozásba 
kezdett. így születtek meg a sivatagokról, a tenge-

lia/ázs Dénes előadásai lórija a  7. Xemzetközi Szpeleológiai 
Kongresszuson (SheJJield. 1977.) Fotó: Hegedűs d u d a



rokről. a hegyekről és völgyekről, a jégvilágról szóló 
tanulságos könyvei. Eddigi nyolc utamon már vagy 
80  országban megfordultam és tekintélyes ismeret - 
anyagra tettem szert. Úgy vélem, ezekből össze
állíthatnék néhány szintetizáló míivet — főleg a 
földrajzot tanító pedagógusok számára.

Négy témakörre kiterjedő vázlatot készített: A 
sivatagok világa. Az őserdők világa, A jég világa, A 
karsztok világa. E  tervekből sajnos csak az első 
kettő valósult meg a Móra Kiadó szép kiállítású, 
gazdagon illusztrált kiadványaiban.

A Medicina Könyvkiadó ajánlattal fordult hozzá 
a Panoráma útikönyvek sorozatában megjelenő 
Ausztrália. Új-Zéland. Óceánia megírása céljából.
Balázs Dénes eleinte szabadkozott, hogy az úti
könyv-írás távol áll az ő szakterületétől, később 
azonban mégis vállalkozott rá. A könyv nagyon 
kedvező fogadtatásra talált, s ez arra indította, 
hogy későbbi útjain egy -egy újabb útikönyv anya
gát is összegyűjtse (KÖzép-Amerika és a Nyugat
indiai-szigetek: Argentína. Uruguay).

Világutazásai során több híres magyar utazó 
nyomában is járt. Első kínai útján a Széchenyi- 
IjÓczv expedíció útvonalán haladt egy darabig, 
ameddig azt a politikai helyzet lehetővé tette a 
tibeti határ közelében. Kenichel Sámuel és Bíró
Lajos gyűjtőhelyeiről tudósított Pápua Űj-Guinea 
című könyvében. Benyovszky Móric telephelyét és 
valószínű sírját kereste Madagaszkár szigetén.

Madagaszkárra harmadszori próbálkozással 
sikerült csak eljutnia. Szerencsés ismeretség útján 
egy ott élő magyar villamosmérnök, Szövik I amás 
társaságában járta be a szigetet. Emlékeit ..Bozót- 
taxival Madagaszkáron’’ című köny vében írta meg. 
melynek talán legizgalmasabb része az az apró
lékos kutatás, ahogyan Benyovszky hajdani telepét 
és tragédiájának színhelyét próbálták a jelenlegi, 
már sokat változott terepen rekonstruálni.

A nagy magyar utazó elődök nyomdokain ha
ladva Balázs Dénes szorgalmasan gyűjtögette a 
róluk még fellelhető dokumentumokat, emlékeket. 
I^assan-lassan megérlelődött benne a gondolat egy 
földrajzi múzeum létrehozására. Ebben össze 
lehetne gyűjteni és bemutatni a magyar utazók, 
földrajzi felfedezők relikviáit, amelyek nagy része 
bizonyosan elkallódik, megsemmisül, ha megóvá
sukért nem tesznek valamit, lelkes segítőtársakkal, 
többek között Gábris (Aulával, kubassek Jánossal. 
Móga Jánossal hozzákezdett a szerteszét hányódó 
muzeális értékek felkutatásához. \ Cholnoky csa
lád felajánlotta és átadta a majdani múzeum részé
re Cholnoky Jenő több szobát kitöltő teljes hagy a 
tékát. A nagy gond az elhelyezésből adódott. 
Múzeumi épületnek alkalmas lett volna az érdi

tanácsháza műemlék épülete. Ennek igényléséből 
azonban politikai vihar kerekedett, mire Balázs 
Dénes elhatározta, hogy saját telkén, háza átenge
désével építi lél a múzeumot. Saját erejéből hozzá
kezdett az épület megfelelő átalakításához, ám a 
meglévőhöz egv új kiállítási terem felépítése 
meghaladta anyagi és fizikai erejét. Ehhez társa
dalmi összefogásra volt szükség. \ múzeum ügye 
megtorpant.

„Es más miatt is szünet következett” -  írta. 
„Már régen elkezdtem egy nagy utazás szervezését 
Amazon iába. Engem odavártak a pusztuló őser
dők. a trópusi indiánok, hogy továbbítsam jajkiál
tásukat a világ fe lé ...”

Eredetileg azt tervezte, hogy beutazza Amazó- 
niát a forrásvidéktől a torkolatig. Ezt az utat tette 
meg Bretán Kárólv misszionárius is l?48-49-ben . 
A politika azonban ismét közbeszólt: a Peru és
Ecuador között kirobbant háború miatt kénytelen 
volt terveit megváltoztatni: a folyam torkolatától 
haladt felfelé egészen az Andok 4 -5000  méter 
magasságú medencéjében fekvő forrásvidékig.

Amazonjai utazásának végső tanulságát így fog
lalta össze: _\ világ környezetvédőinek vészharang 
kongatása nem alaptalan. Amazúnia őserdővilága 
valóban veszélyben van. Mint gazdátlan koncon, 
profitéhes vállalkozók, biológiailag éhes telepesek, 
terjeszkedő állatfarmok marakodnak, és korrupt 
politikusok, hivatalnokok ezt a folyamatot megállí
tani nem tudják, nem is igen akarják. Amazónia 
azonban olv erős. hatalmas természeti birodalom, 
hogy tönkretenni, megsemmisíteni máról holnapra 
nem lehet. Eközben remény van rá. hogy a felelős 
állatni vezetők közül egyre többen értik meg: \rna- 
zónia távlati gazdasági fejlesztése csak a természeti 
környezet ésszerű megóvásával oldható meg."

Amerikai útjáról hazatérve, Érd város személy i 
vezetésében történt változások a múzeum ügyét 
kedvező irányba terelték. Balázs Dénes kitartó erő
feszítése meghozta gyümölcsét: 1983. október 7-én 
ünnepélyesen megnyitották Érden, a volt tanács
háza épületében a Magyar Földrajzi Gyűjteményt, 
s benne Balázs Dénes forgatókönyve alapján 
kivitelezett ..Magyar utazók, földrajzi felfedezők” 
állandó kiállítást. ..Megvalósult egy álom! \/ állha
tatosság győzedelmeskedett!" — írta „édes gyerme
kéről". a megnyitott földrajzi múzeumról.

Miközben a múzeum megszületésénél bábás
kodott. más kutatási tervei egy újabb Föld körüli út 
megszervezésére késztették, főbb mint egy évig 
tartó útja során ismét végigjárta Észak- és Dél- 
Amerikát Kanadától .Argentína déli csücskéig. 
Sikerült eljutnia a I lúsvét-szigetre is. Eredetileg 
egv hétig akart ott maradni, ám kénytelen volt
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tovább uützási engedélyre várva egy hónapot ott 
tölteni. Kzt a kényszerű pihenést arra használta, 
hogy töviről hegyire bebarangolta a szigetet, meg
ismerkedett a Inlsvét-szigeti nép történetével és 
gigantikus méretű alkotásaival. Minderről évekkel 
később a Húsvét-sziget fogságában rímű könyvé
ben számolt be.

Uj-Zéland szigetén Magyarországról kivándo
rolt telepesek leszármazoltaira bukkant. Kzek az 
emberek már nem beszélik nyelvünket, de nagy 
szeretettel és tisztelettel őrzik azokat az emlékeiket, 
amelyek az óhazához kötik őket.

I old körüli útja során ismét ellátogatott Pápua 
Uj-Guineába. -Kíváncsi voltam, hogy az önállóság 
elmúlt tíz éve alatt hogyan változott m ega pápuák 
életi*. Az emberi társadalom egyik legnagyobb kí
sérlete zajlik a szigeten: átugrás a kőbaltás kor
szakból a komputeres civilizációba.

\mit látott, döbbenetes volt. \ függetlenség 
meghozta a civilizáció sok kényelmét, de sok átkát 
\>. főleg az alkoholfogyasztás szabadságát az alko
holhoz addig nem szokott őslakosság számára. \ 
Pápua-felföldön Balázs Dénes saját szemével lát
hatta azt az esztelen pusztítást, amit az egymással 
ellenséges nemzetiségek műveltek, s aminek elindí
tója rendszerint az alkohol volt. -A kőkorszaki em 
berek számára korai volt a demokrácia, a függet
lenség. A fejlett népek közösségének hosszabb távon 
több segítséget kellett volna nyújtania egy lassúbb 
átmenethez** — vonta le a végső következtetést pá
pua új-guineai látogatásából.

Az 1986-os esztendő vége felé ú jabb expedícióra 
készült, ezúttal Délkelet-Ázsiába. Minden készen 
állt az útra. már csak a repülőjegyért kellett volna 
elmennie. Kkkor hirtelen megbetegedett, kórházba 
került, s többször is műtéten esett át. Nem adta lel 
a küzdelmet, csaknem két évi kényszerű pihenő 
után megvalósította utazási tervét, melyben többek 
között két ..karsztos zarándokhelyet** keresett lel: 
Vietnamban a híres Ma Long-öbül karsztszigeteit. 
majd Borneó szigetén a Mulu-hegység barlangjait. 
Kkkor már 65. évében járt. Amikor búcsúra került 
sor. a Muhi Nemzeti Park felügyelője díszes emlék
lapot adott át neki. amelyben bizonyítja, hogy részt 
vett a DeerGave (Szarvas-barlang, a Kőid legtága
sabb barlangfolyosója) és Cleanvater Gave ( I iszta 
víz barlangja. Délkelet-Ázsia leghosszabb bar
langja) kutatásában. Gratulált teljesítményéhez, s 
megjegyezte, hogy Balázs Dénes a legidősebb 
ember, aki ezeket a barlangokat bejárta. -  . . .  ami 
a koromat illeti, valóban nem reméltem, hogy 65  
évesen Borneó vadonábán, trópusi hőségben 
sziklafalakat utászok és olykor nyakig érő vízben 
barlangokat látogatok** — vallotta be.

/ ízrnvlfi l j - (hunra szintén

\ ..megvalósult álom**, a földrajzi múzeum to
vábbra is szívügye maradt, levékenven részt vett 
tudományos előadások, konferenciák szerve
zésében. Mint ahogy évtizedekkel azelőtt a karszt- 
és barlangkutatás eredményeinek közkinccsé téte
lén* elindította a Karszt és Barlangot, most a Föld
rajzi Múzeumi Tanulmányok megalapításával 
szerzett fórumot a földrajz tudománytörténeti 
kutatásai számára. 1985-től 1993-ig 12 szám 
szerkesztését végezte, számos tanulmánya i> helyet 
kapott ezekben.

Tervbe vette a magyar földrajzi utazók, felfe-

I karsztos m észkohegyek fa la it cseppkörek díszítik (Muhi 
Xemzrti Park. Hornra)
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dezők életrajzi ismertetésének lexikonba foglalását. 
Nyolc társszerző közreműködésével el is készítette a 
kéziratot, de a könyvkiadás 1990-es években be
következett csődje miatt a könyv sorsa bizonyta
lanná vált, és csak keserves huzavona után került 
az olvasóközönség elé a Magyar Utazók Lexikona.

Balázs Dénes rendkívül fontosnak tartotta az 
ifjú nemzedék hazafias nevelését. Ugv vélte: ..a 
hiányos családi és hibás iskolai nevelés következté
ben eluralkodott a kilátástalanság érzete, a csak 
mának élek gyakorlata”. A nagy magyar elődeik 
példaképül szolgálhatnak a mai kor emberének. 
Ezért is szorgalmazta, hogy az ifjúság minél jobban 
megismerhesse a magvar tudósok, kutatók életét és 
munkásságát. A részükre készült Távoli tájak ma
gvar utazói sorozat is ezt a célt szolgálta.

Egész életében Orbán Balázs, a nagy székely 
országjáró szavai vezérelték: „ ...  mindnyájunknak 
kötelességünk -  ha csak egy homokszemet is -  
odavetni a nemzeti műveltségünk pompás épületé
hez...** Amikor 70 évesen, gyógyíthatatlan beteg
ségtől gyötörten végső számvetést készített s 
visszatekintett életútjára. a megvalósított és a meg 
nem valósult terveire, álmaira, ezt mondta: -Nyu
godt szívvel állíthatom, hogy lehetőségeim szerint - 
küszködve és bizakodással -  igyekeztem teljesíteni 
kapott, vagy önként vállalt feladataimat. Erőmből 
és tehetségemből ennyire futotta. Talán kitesz egy 
orbáni homokdarabkát, de egy porszemet bizonyo
san. Ezt döntse el az utókor értékítélete.**

Bízzunk benne, hogy élete és munkássága pél
daképül fog szolgálni sok magyar ifjú számára!

D k . Balázs D énes jelentő sebb  kitü n te té s e i

1962. márc. 24. Munka Érdemrend
1963. febr. 3 . Vass Imre érem
1976. ápr. 24. 1 lerman Ottó érem
1980. ápr. -A szocialista földrajzért** kitüntetés
1983. okt. -Szocialista kultúráért " kitüntető jelvénv
19&3. M TESz-díj
1984. júl. 3. Lóczv Lajos érem
1985. márc. 22. Kadié Ottokár érem
1986. aug. 20. Móra Ferenc emlékérem
1988. jún. 27. Körösi Csorna Sándor emlékérem
1992. aug. 20. Magv ar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje
1994. jan. 22. Szent-Györgyi Albert-díj

(Összeállította: 11. Sprincz Vilma)

I)r . D É N ES BALÁZS ZU M  G ED EN K EN  
( 1 9 2 4 -  1994)

Dénes Balázs vvurde. als Kind armer Éltem, 
zvvar in dér Stadt Debrecen geboren, doch 
betrachtete er sich, nach seinem aus Siebenbürgen 
stammenden Vater, im Geiste immer als einen 
Szekler. Bereits in seiner frühen Kindheit bekun- 
dete er reges Interessé für die Geographie. Nach 
einer 3,5-jáhrigen Kriegsgefangenschaft konnte er 
seine Lniversitátsstudien an dér Geographischen 
Fakultat erst als 35  jáhriger beendigen.

Bereits als junger Maiin gesellte er sich zu den 
I löhlenforschern. 1954 entdeckte er mit seinen 
Kamerádén die Szabadság- (Freiheits-) 1 löhle bei

dér Gemeinde Égerszög. 1958 erforschte und 
mappierte er, als eine Ein-M ann—Expedition, die 
I löhlen dér südchinesischen Karstlandschaft, wobei 
er auch Proben dér I löhlen fauna sammelte. lm 
Laufe seiner spáteren Reisen studierte er das 
Ausmafi und die Intensitát dér Karsterosion. so daS 
er zűr Entscheidung dér fachlichen Diskussion 
über diesen Themenkreis wesentlich beigetragen 
hat. lm Laufe seiner sich auf drei Jahrzehnte 
erstreckenden Expeditionen überqueite mit drei 
Gefálírtén die Sahara entlang einer Houte, die vor 
ihnen noch von keinem ungarischen Forscher
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beschritten wurde, durchwanderte Amerika mit 
einem Rucksack von Aiaska his zum Feuerland. 
wie auch Ozeanien von den japanischen Inseln bis 
Neuseeland, reiste zweimal um die Erde und drang 
entlang des Amazonas von dessen Mündung biz zu 
seinem Quellgebiet.

Seine wáhrend dér Reisen gesammelten Erfah- 
rungen veröffentliehte er in zahlrcichen wissen- 
schaftlichen Aufsátzen geographischen populár- 
wissenschaítlichen Büchern, Reiseskizzen sowie 
Diavortrágen. Er sammelte mineralische, Pflan-

zen- und zoologische Proben, brachte ein wahres 
Reichtum an Dokumentationen und ethnogra- 
phischen objekten nach I lause. Nach vielen 
Bemühungen ist es ihrn gelungen, in dér Stadt Érd 
(in dér Náhe von Budapest) das Ungarische 
Geographische Museum zu gründen. Er war auch 
Gründer und jahrzehntelanger Schriftleiter dér 
beiden Zeitschriften Karszt és Barlang (Karst und 
I löhle) und Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 
(Studien aus dem Geographischen Museum).

T H E  M EM O R Y O F l)r . D ÉN ES BALÁZS  
( 1 9 2 4 -  1994)

He was bőm as a child of poor parents in the 
town of Debrecen (Eastern I lungary). bút 
reminding the Transylvanian origin of his father, 
considered himself always as a Siculus. I le demon- 
strated keen interest fór geographical matters when 
he was a young boy. Altér having spent three and 
a half years at the end of the Second World War as 
war prisoner in the Soviet Union, he could 
graduate only in his age of 35 írom the Facultv of 
Geography.

I le got involved in speleology in his earlv years. 
In 1954, he discovered with his companions the 
Szabadság Cave near to the viliágé Égerszög. In 
1958. he undertook a one-man expedition in the 
karstic region of Southern China, mapping its 
caves and collecting species of the cave fauna. 
During his later journeys. he investigated the extent 
and intensity of karstic denudation contributing to 
the settlement of professional discussion on tliiese 
topic. I lis expeditions covered three decades. I le

crossed the Sahara Desert along a path never seen 
beidre by I lungarians, wandered with a rucksack 
through America front Aiaska to the Tierra dél 
Fuego, visited the South Sea Islands form Japan to 
New—Zeland, went twice around the Globe and 
walked along the Amazonas front its mouth to its 
spring.

I le published the experiences collected during 
his journeys in a number of essays. geographical 
books. itineraries and in síidé projections. I le 
brought ltomé a rich assortment as documents and 
ethnographical objects as well as rock. plánt and 
zoological samples. 1 le inadé great efforts to found 
a Geographical Museum and finallv succeeded 
establishing it in the town of Érd (near Budapest) 
He was alsó the foutider and fór a long tinié the 
editor of two I lungarian scientific journals, Karszt 
és Barlang (Karst and Cave) and Földrajzi 
Múzeumi Tanulmányok (Studies front the 
Geographical Museum).
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