IN MEMÓRIÁM
GONCZOL IMRENE sz. SIVO MARIA
(1947-2009)
Már hosszabb ideje betegeskedett, de ez év tavaszán súlyosabbra fordult
az állapota. Szinte „erőszakkal” kellett bevinnem autóval a salgótarjáni me
gyei kórházba, ahol pár nap múlva, április 22-én - az orvosok számára is
váratlanul - vizsgálat közben meghalt.
1947-ben született Dunaszentbenedeken, de nagyobbrészt Kalocsán élt. Há
zasságkötésünk után Várpalotára jött, ahol nagyon „megfogta” a hegyek vará
zsa.
Egyik Tési-fennsíki kirándulásunk során feltűnt neki, hogy a víznyelők szá
mozva vannak, és némelyik alján munka nyomai láthatók. Mondtam, hogy itt
fehérvári barlangkutatók dolgoznak. Alig egy hét után - Eszterhás Istvánnal tör
tént véletlen találkozás eredményeként - már mi is tagjai lettünk az Álba Regia Barlangkutató Csoportnak.
Marika rövidesen szinte a kutatóház „háziasszonya” lett, de a laboratóriumi munkákból is kivette részét.
Részt vett az új barlangok bontási munkáiban is, szívesen túrázott és túrákat vezetett a barlangjainkba.
Az esti tábortüzek egyik nótafája is Ő volt. Ott voltunk a Vulkánszpeleológiai Kollektíva megszü
letésénél, bár ekkor már az egészsége kezdett megromolni. Az idő múltával messzebb került a barlangkutatástól, de lelkében mindvégig barlangász maradt - és ezt büszkén is vallotta.
Gönczöl Imre

DR. KOCSIS ANTAL
(1932-2009)
Kocsis Antal - barlangkutató társunk, Tóni bácsi - nyugodt, harmonikus,
még tervekkel teli életet élt. Halálhíre mindnyájunkat váratlanul ért és nagyon
megdöbbentett. Székesfehérvári otthonában éjszaka tört rá az alattomos halál,
és ragadta el hirtelen közülünk életének 77. évében. Vele egy nagyszerű egyé
niséget, kiváló szakembert és egy sokoldalú kutatót veszítettünk el.
Gyógyszerészként dolgozott a Fejér Megyei Gyógyszertári Központban,
ahol szakelőadói, majd nyugalmazásáig a főgyógyszerészi tisztet töltötte be.
Kezdetben mint magányos kutató tevékenykedett, később, néha elcsábította
fiát vagy valamelyik érdeklődő kollégáját segédkezni.
1972-ben lépett a Társulat tagjainak sorába, majd felismerve a közösségben rejlő értékeket és lehetősé
geket, hamarosan átigazolt az Álba Regia csoport táborába. Velünk való találkozása már önmagában sem
hétköznapi volt! Fejjel lefelé mászva mutatkozott be az odalent dolgozóknak a Tési-fennsík éppen feltárás
alatt lévő 10. számú barlangjának meredek járatában. Hozzánk csatlakozva az ő tudása volt az a biztos
szakmai háttér, amelyben eljutottunk a karszthigiéniás megfigyelésektől a barlangi mikrogombák vizsgá
latának világához. Útmutatásai alapján a csőszpusztai kutató állomás laboratóriumában olyan eszközöket
és módszereket dolgoztunk ki, ami amatőr berkekben akkoriban valóságos csodának számított. Lamináris
boksz, inkubátor, légexponáló... a steril mintavételtől egészen az identifikálásig, a mikroszkópi fény
képkészítéstől a dokumentálásig, amelyek csoportunk tudományos tevékenységének egyik csúcspontját
fémjelezték. Valójában minden érdekelte, igyekezett mindent a maga teljességében megismerni. Feltárást
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folytatott a víznyelőkben, kutatta a nagy gyógyszerész - polihisztor előd, Kazay Endre munkásságát, kataszterező terepbejárásai során felmérte a Vértes barlangjait, s ezekről ismertető füzetet adott ki. Évente
sok-sok terepi napot töltött a turista ösvényeken, mint természetőr, vigyázva megyénk természeti értékeit.
Barátai és jó ismerősei voltak a természetet járó emberek: erdészek, vadászok, gombászok, kiránduló
diákok és pedagógusok, és mindenki tisztelte, szerette őt.
A Vértes sziklái tövében megbúvó hétvégi tanyája a nyugalom szigete volt, ahová megtért felfede
ző útjairól, s ahol rendszerezte megfigyeléseit és a begyűjtött minták első elemzéseit végezte. Mindent
precízen jegyzőkönyvezett, feljegyzéseket és terepnaplókat készített. Klasszikus számba menő, szemet
gyönyörködtető kézírását ma is csodálattal olvassuk, amely szinte tükrözte tiszta, sallangmentes gon
dolkodását és őszinte jellemét. Az életet gazdag humorral és a maga tiszta egyszerűségében élte, és ezt
sugározta környezetére is. Mint gyógyszerészhez és mint emberhez is bizalommal fordulhattunk magán
életünk problémáival. Megnyugtató tanácsain túl közbenjárt egy-egy nehezen beszerezhető gyógyszer
ügyében, de erdélyi barlangász társainknak is sokat segített az egykori nehéz időkben.
Különösen nehéz most elhinni, hogy többé már nem lesz velünk, és nem ünnepeljük együtt csoportunk
fél évszázados jubileumát. Munkássága, élete mindnyájunk számára példa marad. Emlékét szeretettel
megőrizzük!
Szolga Ferenc

Dr. SZABÓ LEVENTE
(1969-2009)
1969. június 29-én született Erdélyben, Máramarosszigeten. Az orvosi
egyetemet Marosvásárhelyen végezte, itt avatták doktorrá 1993-ban. Közben,
még medikusként részt vett az 1989-es romániai forradalom sebesültjeinek
ellátásában. Nem sokkal doktorrá avatása után érkezett hozzánk, 1995-től
már bürokratikus értelemben is teljes értékű honfitársként. Észak-Magyaror
szágon keresett és talált állást, először Kazincbarcikán, később a Miskolci
Megyei Kórházban dolgozott baleseti sebészként. Először sebészetből, majd
traumatológiából szakvizsgázott le.
Nem mindennapi mozgékonyságának és tenni akarásának köszönhetően - nagy szerencsénkre - rövide
sen már a Baradla Barlangkutató Csoport tagjai között üdvözölhettük. Személyében egy kivételesen segítő
kész és zavarba ejtően szerény emberrel ismerkedtünk meg, aki megérdemelten rövid idő alatt vált a csoport
egyik - ahogyan manapság minősíteni szoktak - frontemberévé. Míg azt hittük, hogy az amúgy sem könynyü, szokásos orvosi leterhelés, a rendszeres vidéki ügyeleti szolgálat (Jászberényben és Sajószentpéteren),
a duplán bevállalt barlangi műszakok mellett majd lassan felőrlik energiáit, addig nála ez a szokásos rutin
részét jelentette. Számára egyértelmű és egyenes út vezetett a Barlangi Mentőszolgálathoz, az orvosi gya
korlatból és a nem mindennapi (lelki és fizikai) állóképességből pedig a Spider Különleges Mentőszolgá
lathoz. De helytállt a Barlangi Mentők Észak-Magyarországi Egyesületében is: részt vett a gyakorlatokon
és az éles mentéseken is. Emellett túrázott, síelt, sziklát mászott és búvárkodott is. Öröm volt Vele túrázni
akár barlangban, akár hegyen, akár síterepen. Mindig vidám volt. Az elhivatottsággal járó mély és őszinte
felelősségtudat inspirálta egyéb mellett a katasztrófa-orvosi szakképesítés megszerzésére is.
Semmi meglepő nincs tehát abban, hogy miután a kataklizmákat követő mentőakciók során megta
pasztalta a „harmadik világ” nyomorúságát és elesettségét, a 2006-2007. évfordulón egy svájci projekt
keretében már Afrikában, Etiópiában találjuk a Jimma Egyetemi Kórház Ortopéd-Traumatológiai Osztá
lyának vezetőjeként. Az pedig rávall, hogy amikor éppen nem gyógyított (az európai normákhoz viszo
nyítva elképesztő állapotok között), akkor tanfolyamokat tartott. És sajnos az sem meglepő, hogy nehezen
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viselve a barlangkutatás rapszodikus menetét, hosszas, „langyosvizes-dagonyás” időszakait, 2004-ben
komolyan hozzákezdett a hegymászáshoz is. Természetesen ezt sem kicsiben végezte, 2006-ban már
a Mount McKinley-t, a következő évben pedig az Aconcagua-t győzte le. Ezeket követte volna 2009-ben
a Manaslu. Nem csekély büszkeséggel vettük hírül, hogy ott van a csapatban. Aztán meg kellet tudnunk,
hogy május 16-án, számunkra megmagyarázhatatlan módon, meghalt. Akik ismerték, szerették és tisztel
ték őt, azok számára ez a vég igazságtalan és elfogadhatatlan.
Ez hát a szűkre szabott, negyven évnyi élet néhány legfontosabb, de csupán kiragadott pillanatfel
vétele. Mögötte ott van annak az embernek az emléke, akiről képtelenség beszélni. Akik ismerték, azok
mindig találnának fontos, feltétlenül elmondandó dolgokat róla, akik pedig csak felületes kapcsolatban
álltak vele, vagy nem találkoztak vele, úgysem hinnék el, milyen volt valójában. Tény, hogy Isten bő
kézzel osztogatva a hétköznapiságot, Leventéhez érkezve kifogyhatott a készletből, így a szabad helyekre
is előnyös tulajdonságokat kellett helyeznie. Önzetlensége és segítőkészsége közismert volt. Az „átlagon
felüli” és a „kimagasló” jelzőknek itt nincs különösebb értéke, hiszen ő képes volt különleges erénye
ket felmutatni olyan társaságokban, olyan emberek között is, akiket nem igazán lehet átlagos mércével
osztályozni. Egyéniségének legfőbb hajtóereje talán az a fáradhatatlan törekvés volt, mellyel igyekezett
minden körülmények között mások hasznára lenni. Tette ezt anélkül, hogy ezért bármilyen ellentételezést
vagy előjogot kért volna. Az ő története egyedi és megismételhetetlen. Mi pedig sokkal szegényebbek
lennénk „Levi” barátsága nélkül.
Dr. Gyuricza György-Dr. Riskó Ágnes

DR. MAROSI SÁNDOR
(1929-2009)
Dr. Marosi Sándor földrajztudós, akadémikus 1929-ben született Soltvadkerten. 1951-ben szerzett földrajz-történelem szakos tanári diplomát az Eöt
vös Loránd Tudományegyetemen. Szinte egész életét a földrajztudománynak
szentelte. Szerteágazó munkássága során elért titulusait, megbízásait felsorolni
is nehéz: az MTA rendes tagja, a Földrajztudományi Kutatóintézetnek két év
tizeden át tudományos igazgatóhelyettese volt, de nyugdíjas korában is aktív
kutatóprofesszorként dolgozott itt. Tagja volt az MTA Tudományos Minősítő
Bizottságának, majd a Doktori Tanácsnak (a földrajzi és a meteorológiai szakbizottságnak). Közben az MTA Földrajzi Tudományos Bizottságának és a Magyar Földrajzi Társaságnak is
az elnöke (1993-2001, két cikluson át), majd tiszteletbeli elnöke (2003-2009) is volt. De közben a Földrajzi
Értesítő alapító főszerkesztője, a Földrajzi Tanulmányok, Magyarország Tájföldrajzi sorozatának is szer
kesztője volt, dolgozott a Földrajzi Közlemények szerkesztő bizottságában. Az általa szerkesztett folyóira
tokban mindig szívesen fogadta és adta közre a karsztföldrajzi kutatások eredményeit, segítőkész és nyitott
volt Társulatunk felé. 1952-ben, amikor a Földrajzi Társaság újjáalakulhatott, alapító tagként vette ki részét
a munkából. Halálig ő volt Társulatunk és a Magyar Földrajzi Társaság között a legfőbb összekötő kapocs.
Tudományos kutatói és közéleti tevékenységét (több száz szakmai tanulmány szerzője) - többek kö
zött-A kadém iai Díjjal és Széchenyi Díjjal is elismerték. A Földrajzi Társaságtól is megkapta a Pro Geographia Emléklapot, a Lóczy Lajos-érmet, és 1989-ben a Társaság tiszteletbeli tagja lett, majd 2000-től
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat is tiszteleti taggá választotta. Aktívan részt vett mindkét
tudományos testület előadó- és vitaülésein, rendezvényein, akárcsak a Magyarhoni Földtani Társulat ren
dezvényein is.
Terepi munkássága nemcsak a Mezőföld és Belső-Somogy vidékére terjedt ki: aktívan bekapcsolódott
Társulatunk profiljába, a karsztos területek kutatásába is. 1952-ben Marosi Sándor Társulatunk egyik jog
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elődjének, a Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató Szakosztályának is egyik alapító tagja volt. Szint
úgy alapító tagja volt a Magyar Földrajzi Társaság kebelén belül működő Karsztkutató Bizottságnak is.
Néhány évfolyammal járt „lejjebb" szüleimnél, akikkel ő is, felesége is mindvégig szoros kapcsolatot
tartott. Gyerekkorom óta jól ismertem, hiszen fiatalabb éveiben számos közös barlangtúrát bonyolítottak
Édesapámmal is. Később is, amikor a táj kutatásban, tájértékelésben mélyedt el szakmailag, a karsztos
területek mindig kiemelt helyet kaptak munkásságában. Pl. az 1959-ben megjelent Budapest földrajza c.
monográfiában ő írta a Budai-hegység barlangjairól és felszíni karsztos formáiról szóló fejezetet.
Becsületes, tisztességes személye példamutató lehet minden tudományos kutató előtt. Minden fiatallal
szemben önzetlen segítséget tanúsított, a hozzá fordulókat sosem küldte el. Szegénysorból, paraszti csa
ládból származott, de a „létező szocializmus” éveiben sem volt hajlandó semmilyen előnyért párttaggá
válni. Mindent, amit elért, munkájával, akaratával érdemelte ki, az akkoriban szokásos párttámogatás
hátszele nélkül érte el.
Kedves Professzor, nyugodjék békében! Drága Sanyi bácsi, Isten Veled!
Leél-Össy Szabolcs

MIKOLOVITS VERA
(1974-2009)
Mikolovits Veronika 1974. február 19-én, Budapesten született. Az általá
nos és a középiskolát jeles eredménnyel végezte, már harmadikos gimnazista
korában C típusú angol nyelvvizsgát tett. Később spanyol és német nyelvet
is alapfokon elsajátította, és norvégül is megérttette magát. A Nemzetkö
zi Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetben 1996-ban végzett, majd
2000-ben az ELTE Gyógypedagógiai Tanári Szakán oligofrénpedagógiaipszichopedagógiai tanári diplomát szerzett. Ezzel párhuzamosan az ELTE
V>
Bölcsészettudományi Karán 2001-ben szakpedagógusi, 2004-2006 között
a Corvinus Egyetemen szakvizsgázott pedagógusi végzettséget is szerzett.
1996-tól dolgozott a Nemzetközi Pető Intézetben konduktorként, közben az Intézet egyesült államokbeli,
spanyolországi és norvégjai egységeiben is dolgozott konduktorként és csoportvezető konduktorként.
Pedagógiai tanulmányai során kezdett foglalkozni a speciálisan fogyatékos és ép gyerekek együttes
szabadidős foglalkoztatásával, sportolási lehetőségeivel. Szakdolgozatát is ebből a témából írta.
A barlangok világával is korán megismerkedett, 1991-ben az Óbuda SE-ben, ahol már 1992-ben letette
az alapfokú vizsgát, majd a technikai 2-t, és 2003-ban elvégezte a túravezetőit tanfolyamot.
Jó hangulatú túrák szervezésében, az emberekkel való kapcsolattartásban, az izgulósok megnyugta
tásában verhetetlen volt. Sokoldalúságára jellemző, hogy a barlangászain kívül belekóstolt a búvárko
dásba, a sziklamászásba, a hegymászásba, sőt a jégmászásba is, valamint vitorlás jogosítványt szerzett,
evezősversenyre készült, kétszer teljesítette a Kinizsi 100-at.
Megmászta az iráni Damavand (5671 m), a perui Ishinca (5530 m) és az Elbrusz (5642 m) csúcsait,
a paklenyicai, tátrai sziklákat. Sajnos utolsó vállalkozása, a kelet-himalájai Ren Zhong Feng meghódítási
kísérlete során 2009 októberében három társával együtt, mintegy 5000 m magasságban, örökre a hegy
foglya maradt.
Az acélmagnóliák női barlangászmozgalom egyik alapító tagjaként fontosnak tartotta, hogy a lányok
is tehetségüknek és felkészültségüknek megfelelően eljussanak a nagy túrákra, hogy teljesítményüket
a versenyeken is elismerjék. A csapatok, amelyeket ö erősített, nemcsak női, de vegyes mezőnyben is
bizonyítottak; elég csak a 2004-es barlangnap Marcel Loubens-verseny vagy a 2009-es Lakatos Kupa
dobogós helyezésére gondolnunk!

Tagja volt egy Gortani teamnek. Törékeny termete ellenére mindig állta a sarat, és ennek köszönhetően ki
is húzta a csapatot a slamasztikából, amikor másodmagával fért csak be a Csőgörények járatba, és térképezte
fel az új részt.
Mindig nagy hangsúlyt fektetett a tanításra. A Szabó József csoport tagjaként, oktatójaként a bivakolás
című előadásához mindig becipelte a teljes bivakos felszerelését, és a tanfolyamosok kedvükre próbál
kozhattak, hogy fér be legjobban, legpraktikusabban minden a bag-be.
A Társulatnak 1998 óta volt tagja. O hozta létre a Mozgás- és Élményterápiás Szakosztályt, amely ma
gatartászavaros, mozgássérült és látássérült gyerekeknek és felnőtteknek adott életre szóló élményeket.
Ezekkel a fiatalokkal nem csak a barlangban foglalkoztak, hanem mászófalon, vitorláshajón is.
A Szakosztály munkájáról, eredményeiről szakmai napokon 2006-ban és 2008-ban tartott előadásokat,
és beszámolt a Karszt és Barlang hasábjain is. A Szakosztály a 2008-as Cholnoky-pályázaton III. díjat
érdemelt ki.
Eredményes munkáját az Érembizottság 2007-ben a Mozgás- és Elményterápiás Szakosztálynak ado
mányozott Hermán Ottó-emléklap adományozásával ismerte el.
Méltán volt a Társulat egyik legismertebb és legkedveltebb tagja. Példát veszünk róla, és folytatjuk,
amit elkezdett.
Szilágyi Nóra-Szödy Ferenc

Dr. BARÁTOSI KÁLMÁN
(1943-2009)
Barátosi Kálmán Társulatunk munkájába 1961-ben, még középiskolás ko
rában kapcsolódott be. Édesapja Barátosi József, akkor társulatunk ügyvezető
társelnöke volt, aki újra létrehozta a Vár-barlang egy részében a Barlangtani
Múzeumot, melynek gondozásába, fejlesztésébe és a látogatók vezetésébe be
szervezte valamennyi családtagját, köztük a Petőfi gimnáziumban érettségije
előtt álló Kálmán fiát is. így lett Barátosi Kálmán 1961 elején Társulatunk
tagja, aki ettől kezdve, több mint 20 esztendőn át vett részt a Társulat Vár-barlang Bizottságának munká
jában. 1971-ig rendszeresen vállalta társaival együtt a Vár-barlangban és az ott berendezett Barlangtani
Múzeumban a látogatók vezetését, majd 1971-ben átvette édesapjától a Vár-barlang Bizottság vezetését,
és több mint 10 éven át ő szervezte, irányította a barlangban és a Társulat által vállalt feladatokat.
De nemcsak a látogatókat vezette a Barlangtani Múzeumban, hanem kutatta is a Vár-barlangot.
1968-ban ő figyelt fel a barlang forrásmészkö-mennyezetében egy mamut fogának lenyomatára és benne
a fog maradványaira is. Felfedezése nemcsak a barlang genezisének megállapításához, de kialakulásának
datálásához is fontos támpontokat nyújtott.
Közben a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta tanulmányait. 1966-ban földmérő mérnöki oklevelet
szerzett, és a Központi Bányászati Fejlesztési Intézet (KBFI) geodéziai osztályán mint irányító felmérő
dolgozott. Ez alatt a Műszaki Egyetem Mérnöktovábbképző Intézetének több szaktanfolyamát is elvégezte.
Azután levelező hallgatóként folytatta tovább tanulmányait és 1977-ben geodéziai automatizálási szak
mérnöki diplomát, majd 1980-ban műszaki doktori fokozatot szerzett. Utóbb a Miskolci Egyetemen tanult
tovább, ahol 1987-ben bányamémöki oklevelet is szerzett. Közben a KBFI generáltervezési osztályán lé
tesítményi főmérnökként dolgozott. Feladata bányászati nagyberuházások előkészítése és a kivitelezési
tervezés irányítása volt. 1992-től a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnál a tervezési osztály vezetője,
majd az ásványvagyon-gazdálkodási főosztály vezetőhelyettese lett, majd bányahatósági főmérnök.
Miután 1982-t követően a Vár-barlang bejárati szakaszát egy ott panoptikumot üzemeltető társaság
kapta meg, a Barlangtani Múzeum bemutatása gyakorlatilag ellehetetlenült, és ezzel Társulatunk Vár
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barlang Bizottsága is beszüntette munkáját. Barátosi Kálmán ezután társadalmi tevékenységét testvérszer
vezetünk, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület keretében folytatta, ahol a Bányamérő
Szakcsoport titkára , majd élete végéig elnöke volt. 1991-ben Barátosi Kálmánt a Nemzetközi Bányamérő
Egyesület elnökségi tagjává, 2000-ben alelnökévé, 2005-ben elnökévé választotta.
A barlangoknak és a bányáknak, a természetes és mesterséges felszínalatti üregeknek ez a rendkívül
nagy tudású és nemzetközileg is nagyra becsült, kiemelkedő szakembere, aki a tudományos munkásságot
a gyakorlati megoldásokkal oly mesteri módon ötvözte, ugyanakkor rendkívül szerény és mindenki irá
nyában mindig segítőkész ember volt. Elvesztése a barlangtudományok és a barlangkutatók számára is
szomorú veszteség. Emlékét szeretettel és nagyrabecsüléssel őrizzük meg!
Dr. Dénes György

ANTON MAYER
(1936-2009)
Tíz nappal 73. születésnapja előtt elhunyt az osztrák barlangkutatás
egyik kiemelkedő, érdekes életutat bejárt személyisége. Böröndös szakmát
tanult, de hosszú éveken keresztül postásként dolgozott. E mellett önkéntes
munkát végzett az 1963-ban alakult Bioszpeleológiai Munkaközösségben,
majd 1975-ben preparátor lett a bécsi Természettudományi Múzeum Emlösgyüjteményében, ahonnan egészségi állapotának romlása miatt 1990-ben
szakföfelügyelőként nyugállományba kényszerült. Itt az évek során olyan
denevér fajismeretre tett szert, ami párját ritkította, és széleskörű elismertséget szerzett számára.
A Bécsi és Alsó-Ausztriai Barlangtani Egyesület keretében a denevérkutatás mellett számos más te
rületen is eredményesen tevékenykedett, különösen nyugdíjba vonulása után. Aktív részese volt az alsó
ausztriai és burgenlandi kataszteri könyvek összeállításának. Publikációinak száma 200 fölötti, emellett
megszámlálhatatlan - lebilincselő stílusú - előadást tartott, mind szakmai, mind „laikus” közönség zömmel iskolák - számára. Hosszú éveken át volt barlangi idegenvezető Ausztria legjelentősebb dene
vérbarlangjában, a Hermannshöhle-ben, ahol legendás hírű vezetéseket tartott, ahol a látogatók részletes
információkat kaphattak a denevérek életéről, hasznáról. A nagyrészt általa létrehozott denevérkiállítás
az utóbbi évek alatt Ausztria különböző helyein volt megtekinthető.
Az Osztrák Barlangkutatók Szövetségének 2000 óta alelnöke volt, emellett Alsó-Ausztria és Burgenland denevérfelügyelöi tisztét is ellátta, melynek során komoly eredményeket ért el a denevérvédelem te
rületén. Munkásságát számos kitüntetéssel is elismerték, melyek közül a legjelentősebbek: Alsó-Ausztria
szolgálatáért kitüntetés 1992, Schöffel-díj 1997, Burgenland Környezeti díja és az Osztrák Köztársasági
érdem-érem 2005.
A magyar denevér- és barlangkutatókkal is szoros volt a kapcsolata. A Társulat meghívására 1984-ben
Budapesten tartott érdeklődést kiváltó előadást a Bioszpeleológiai Munkaközösség tevékenységéről.
Szenvedélyes barlangi képeslapgyüjtö volt. Egyedülálló - több mint 20 000 képeslapból álló - gyűjte
ményének egy kisebb részét az 1996-ban Jósvafön rendezett Barlangok a művészetekben konferencia
keretében rendezett kiállításra is rendelkezésünkre bocsátotta.
H. T.

Borító hátsó oldalán: Vacska-barlang legnagy obb cseppkögy’erty’ái (Kovács Richárdfelvétele)
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