
IN MEMÓRIÁM

DR. KARL MAIS 
(1940-2012)

Született 1940-ben Bécsben. Iskoláit Bécsben és Isztambulban végezte.
A bécsi egyetemen biotudományokat tanult, ahol 1969-ben diplomázott Né
hány Collemhola faj biológiája és ökológiája c. disszertációval.

1961 óta tagja a Bécsi és Alsó-Ausztriai Barlangtani Egyesületnek, majd 
a Salzburgi Barlangegyesületnek is. Már tanulmányai alatt részt vett külön
böző barlangi tudományos kutatóprogramokban, különösen barlangi ásatá
sokban, majd a mészkőalpok vízfestési kísérleteiben.

1970-ben lett a Barlangkutató Intézet (később a Természettudományi Mú
zeum Karszt- és Barlangtani Osztálya) munkatársa, ahol hosszabb időn át
különböző barlangok védelmének szakvéleményezése volt a feladata az ország egész területén; e mellett 
továbbra is szervezett ásatásokat. Rendszeresen tartott előadásokat az egyetemen, különböző barlangi 
tanfolyamokon. 1990-ben -  dr. Hubert Trimmel nyugdíjba vonulása után -  átvette az Osztály vezetését. 
1999-ben „udvari tanácsos” címet kapott.

Irodalmilag is igen termékeny volt, mintegy 200 tanulmányt, beszámolót, közleményt jelentetett meg. 
Rendszeresen részt vett nemzetközi konferenciákon, így állandó előadója volt a postojnai Karsztisko- 
lának, az ALCADI-szimpóziumoknak. Vezetője volt az UIS Tudománytörténeti Bizottságának. Számos 
magyar rendezvényen is részt vett, és baráti kapcsolatot tartott több magyar barlangkutatóval. 2009-ben 
az MKBT 38 fős, egynapos tanulmányúján végigvezetett bennünket a Természettudományi Múzeum 
legérdekesebb kiállításain, és bemutatta a Karszt- és Barlangtani Osztályt.

H. T.

DR. JUHASZ ANDRAS 
(1930-2012)

Született 1930-ban Sajósenyén. Sopronban szerzett bányamémöki diplomát 
1954-ben. Előbb a Dorogi Szénbányászati Tröszt hidrogeológusa, majd a Bor-

t

sodi Szénbányászati Tröszt főgeológusa. Évtizedeken át foglalkozott bányavi
zekkel, karsztokkal és karsztvizekkel, és e tárgykörben számos bükki tanulmá
nya jelent meg, több a Karszt és Barlang folyóiratban is. 1961-től a Miskolci 
Nehézipari Egyetem meghívott előadójaként hidrogeológiát, karszt-hidrológi- 
át oktatott, 1973-ban címzetes egyetemi docens címet kapott. A földtani tudo
mányok kandidátusa tudományos fokozatot 1965-ben nyerte el.

A Társulat alapító tagja, az újjászervezésben is tevékenyen részt vett. 1962-ben, majd 1974-1980 és 
1988-1990 között társelnök, közben elnökségi tag, az Érem Bizottság tagja, az Észak-magyarországi 
Területi Szervezet elnöke. A közgyűlés a Társulat érdekében végzett tevékenységéért 1977-ben Her
mán Ottó-éremmel tüntette ki, 1985-ben ugyancsak a Társulatban kifejtett munkássága elismeréseként 
MTESz-díjat kapott, 1997-ben pedig a közgyűlés tiszteleti taggá választotta. Különböző tisztségeket töl
tött be a Magyarhoni Földtani Társulatban (1961-től a Karsztvízkutató Szakosztály elnöke, 1968-1990 
alelnök, 1977-től szerkesztőbizottsági tag) és a Magyar Hidrológiai Társaságban (Területi Szervezet 
elnöke, majd tiszteletbeli elnöke, a Társaság választmányi tagja, társelnöke több ciklusban) is.

Titkárság (Foto: Mészáros Zoltán)
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MITRÓ SÁNDOR 
(1958-2012)

Barlangász pályafutását 1970-ben kezdte. Édesanyja kolléganője vitte le 
a Ganz-Mávag barlangkutató csoportjába. Itt hamar megkedvelték a 12 éves 
Sanyikát. Innentől kezdve részt vett a csoport munkájában. Ott volt a Ferenc- 
hegyi-barlang kutatásánál, Esztramoson és Latorban. 1973-ban kezdte meg 
középiskolai tanulmányait a Landler Jenő híradástechnikai és Gépészeti Szak- 
középiskola számítástechnikai tagozatán. Osztálytársai közül többeket elvitt 
barlangba, akik közül néhányan megszerették ezt a különleges világot, és 
a csoport tagjai lettek. 1977-ben lépett be a Társulatba, melynek haláláig

r

tagja volt. 1981-től az Újpalota Sportegyesület Szilvássy Andor barlangkutató csoportjának csoportve
zetője lett.

1987-ben Svédországba költözött és családot alapított. 1996-ban újra összeállt a régi csapat, amely
nek lelkes tagja lett ismét. 2000-ben alapító tagja lett az akkor alakuló Szilvássy Andor Barlangku
tató Egyesületnek. Az egyesület kutatómunkájában minden nyáron részt vett. Stockholmban belépett 
a Stockholms Grott-clubb-ba. Kapcsolatépítést kezdeményezett a svéd és magyar barlangászok között, 
vendégeket hozott pesti barlangok meglátogatására. 2011-ben közös tábort szervezett a SzABKE és 
a Grottclubb részvételével. 2013-as terveit megírta, de a december 5-én váratlanul rátörő alattomos 
infarktus legyűrte.

Búcsúzunk Tőled Micc és kérünk, hogy készítsd elő számunkra az égi barlangok bejárását. Találko
zunk a bejáratnál! Addig is vigyázz ránk!

Hopoczky László 
SzABKE

KECSKEMÉTI ISTVÁN 
(1964-2013)

Mély fájdalommal gyászoljuk barátunkat és kutatótársunkat, Sobit, aki nagy 
türelemmel és bátorsággal viselt hosszan tartó, súlyos betegség után 49 éves 
korában örökre távozott közülünk. Gyászoljuk mi barlangkutatók: a Magyar 
Barlangi Mentőszolgálat, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, a Ró
zsadombi Kinizsi Barlangkutató Egyesület és a József-hegyi-barlang felfe
dezői.

Barlangkutató pályafutását 1982-ben a BSE barlangász alapfokú tanfolya
mán kezdte, majd rögtön utána, 1984-ben együtt fedeztük fel a József-hegyi- 

barlangot. Sobi az elsők között láthatta meg a barlang kristálycsodákban gazdag hatalmas termeit és 
folyosóit, és most elsőként távozott közülünk az élők sorából. A kutatás egyik legaktívabb résztvevője 
volt. Később is, mindig, minden barlangos megmozduláson lehetetett rá számítani.

Együtt jártuk be Tibet és a Himalája rejtelmes világát, Libanont és Szíriát. Végigkalandoztuk fél 
Európát Spanyolországtól a Hebridákig. Együtt ismertük meg Erdély és a Felvidék föld alatti csodáit, és 
a Gömör-Tornai-karszt barlangjait, eldugott falvait. Együtt vettünk részt Aggtelken a Baradla, *88 föld
alatti expedícióban.

Barlangi mentőként számos emberi élet megmentésének volt részese az utolsó pillanatig, amíg ereje 
engedte. Bátorsága és helytállása mindnyájunknak példamutató volt.
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2011-ben a Társulat Felügyelő Bizottságának tagjává választották, ahol munkáját lelkiismeretesen 
végezte.

Példásan gondoskodó j ó  családapa volt, mélységesen szerette feleségét és két leányát.
Emlékére és tiszteletére halála után szeretett József-hegyi-barlangjánál gyertyát gyújtottunk. A zord 

időjárás ellenére is mintegy 70-80 barlangkutató emlékezett rá. A hangulathoz méltóan az esős időjárás 
is havazásba fordult át... Temetésén, Kistarcsán, több százan vettek részt. Többek közt kutatótársai:

rr

Adamkó Péter és Leél-Ossy Szabolcs mondtak beszédet a ravatalánál.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!

Rózsadombi Kinizsi SE
rr

Adamkó Péter-Leél-Ossy Szabolcs

VASS BÉLA 
( 1923- 2013)

r
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Megrendüléssel értesültünk a régtől közismert Vass Béla barlangkutató, 
volt csoportvezető barátunk március 12-én bekövetkezett haláláról. A pécsi 
kutatók korelnöke pótolhatatlan űrt hagyva maga után távozott sorainkból.

A Karszt és Barlang 2010-ben megjelent 2009.1—II. számában a „Köszön
tések” alatt olvasható, hogy Vass Béla 2008. augusztus 1-én ünnepelte a 85. szü
letésnapját... Az írás a barlangos tevékenységének rövid ismertetéseként 
készült. Ez évben, 137 nap múlva köszönthettük volna a kilencvenediken.
A Magyar Hidrológiai Társaság Baranya megyei Területi Szervezetének tit

kára, Sághiné Juhász Ildikó által írt „Vass Béla emlékére” című -  nekrológként értelmezhető -  március 
19-én kelt e-mail-ból kissé késve tudtuk meg a szomorú hírt.

A két hivatkozott írás részleteit mellőzve, csak néhány sorban kívánom méltatni az MKBT-nek 
'61 óta tagjaként (2000 óta tiszteleti tagjaként) számon tartott kollégánkat. Közismert, hogy a Baranya 
megyei Idegenforgalmi Hivatal égisze alatt 1957-ben általa alakított, és 1992-ben megszűnt barlang- 
kutató csoport működése során jelentős eredményeket tudhatott maga mögött. Ezekről előadásaiból és 
publikációiból értesülhettünk, de egyéb szerzők tollából is bő információ áll az utókor rendelkezésére. 
Az MKBT Dél-dunántúli Területi szervezetének vezetőségében, majd a Mecsek Egyesület újraszervezé
sét követően annak Barlangkutató Szakosztályát szervezte. Jóllehet a Tubesre tervezett radar létesítése

rr

ellen a Mecsek Egyesület sajnálatos módon nem lépett fel, viszont O a tiltakozó város mellé állt, bizo
nyítva a tervezett létesítmény karsztvizet (Tettyét) veszélyeztető voltát. Barlangkutatóként a Baranya 
megyei Tanács ÉKV Osztályán munkahelyi beosztásánál fogva tevékenysége a régió, de főleg Pécs és 
Komló vízellátási gondjainak enyhítését szolgálta.

Befejezéseként fenti írásom záró mondatainak ismétlését idézem, miszerint a „...visszaemlékezői 
szeretettel gondolnak a karizmatikus, délceg tartású, baritonjával mindenkit közvetlenül megszólító em
berséges vezetőre...” aki -  másik írásomból idézve -  „...a pécsi barlangkutatás ’50-es évek utáni újra- 
élesztője volt”.

Rónaki László
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WIEDERMANNÉ MOLNÁR ZSUZSANNA  
(1956-2013)

Valamikor a hetvenes évek végén, húsz évesen látogatott el először hoz
zánk, az Álba Regia Barlangkutató Csoporthoz a Tési-fennsíkra.

Megbízható, szorgalmas, szerény, de határozott egyéniségével hamar be
illeszkedett a számára új közösségbe, amelynek barlangkutatói tevékenysé
gét a szakmai munkán túl az erős csapatszellem, egymásra utaltság és egy
mással való törődés jellemezte.

Molnár Zsuzsa vállalta ebben az önkéntes közösségben az egyéni megmé
rettetést is, részt vett a komoly fizikai megpróbáltatást jelentő barlangi fel

tárásokon, helyszíni vizsgálatokban, de ha kellett, laboratóriumi elemzéseket végzett, dokumentációkat 
készített, takarított, vagy éppen a közös étel elkészítésében serénykedett.

Nagyobb rendezvényeink idején is biztosan számíthattunk rá, így a Tési-fennsíkon megtartott orszá
gos és nemzetközi szintű barlangász találkozókon, továbbá 1989-ben a X. Nemzetközi Barlangkutató 
Kongresszus területünkön zajló eseményein.

1986-ban átlagon felüli munkáját „ÁLBA REGIA EMLÉKÉREM”-mel ismerte el a csoport.
Barlangkutató társunk, Wiedermann Tibor lett a férje, majd felcseperedő gyermekük, Tamás is bar

langász lett, aki folytatva a hagyományokat, ma már az Álba Regia csoport megbecsült, felnőtt tagja. 
Molnár Zsuzsa is „albaregiás” maradt haláláig, pedig mindketten átigazolhattak volna közelebbi és ne
ves fővárosi egyesületekbe is.

Együtt voltunk 2011-ben a csoport megalakulásának 50. jubileumi találkozóján is, amelynek előké
szítésén és lebonyolításában a tőle megszokott derekas helytállással vett részt, pedig már megromlott 
egészségi állapotára panaszkodott. Arra azonban gondolni sem mertünk, hogy ez lesz utolsó látogatása 
közöttünk. Nemrég, mikor javuló egészségi állapotát láttuk, vele együtt bizakodtunk, hogy nyáron majd 
újra eljön közénk, de ez a remény most hirtelen szertefoszlott...

Búcsúzunk Tőled Zsuzsa, találkozunk az ég csillagösvényein.
Szolga Ferenc

BAGAMERI BÉLA 
(1922-2013)

Bagaméri Béla 1940-ben került kapcsolatba az Erdélyi Kárpát Egyesület
tel. Elvégezte Rotaridesz István EKE titkár, barlangász csoportvezető túrave
zetői tanfolyamát, ahol megismerkedett a barlangjárással és barlangkutatás
sal. Minden szabadidejében túrázik és a barlangok világátjárja.

1957. április 7-én Vársonkolyos határában egy öreg bányász útmutatása 
alapján rátalál egy szűk szelelő lyukra, amit a helyiek Szelek odújának ne
veztek. Hosszas erőfeszítés után bepréseli magát, és felfedezi a Szelek-bar- 
langját, mely napjainkban, több mint 50 km feltárt járatrendszerével a Kár
pát-medence leghosszabb barlangja. 1966-ban kezdeményezésére megalakítják a Kolozsvári Amatőr 
Barlangkutató Egyesületet, melynek elnökévé választják.

Több mint kétszáz barlangfeltárást vezet és irányít a térségben. Legemlékezetesebb feltárt barlangok 
a Vigyázó-hegy alatti Fehér köveknél lévő, montmilch-el borított Virfuras-barlang, Balogh Emő-bar- 
lang, Monolui-jégbarlang és a Hidak völgyének sok bejáratú barlangja.

A Király-erdőben a mi Béke-barlangunkhoz hasonló Ponorás-barlang mellett a Berna-zsombolyt és 
a Toaja-barlangot, valamint a Tutajos-barlangot említem meg, valamint az 1973-ban a Jád-völgyében
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feltárt Pobráz-zsombolyt, amely a feltárása idején Románia legmélyebb barlangja volt. Béla bátyánk ve
zetett tábort a Misid völgyében, Rosián, Brátkán, Dámoson és sok csodálatos karsztvidéken. Elválaszt
hatatlan volt az árnyas zöld erdőktől és a csalfa víznyelőktől. Az idők folyamán több száz barlangkutató 
nevelkedett kezei alatt és útmutatása alapján.

r

1967-ben budapesti EKME barlangkutatók felveszik a kapcsolatot a kolozsvári barlangkutatókkal, 
melynek eredményeként a 70-es évektől kezdve számos Bagaméri által vezetett barlangkutató expe
díción és táborban vesznek részt anyaországi barlangkutatók a Király-erdőben és a Bihar hegységben.

A barlangok világáról és eredményes kutatásairól több könyv is jelent megjelent. 1961-ben Bagaméri 
Béla dr. Dán Comannal és Tóth Kálmánnal közösen írt könyvet a Szelek-barlangja címmel; 1970-ben 
Orbán Ferenc tollából a Kockázat napjai című könyv a Kolozsvári Barlangász Kör Bagaméri által ve
zetett egyik expedíciója izgalmas történetét írja le; 1998-ban nagy vágya beteljesüléseként megjelent 
Lámpafényben a barlangvilág című könyve, melyet Márton Ilonával írt, melyben barlangi felfedezéseit 
összegzi kalandos formában. Számunkra megtiszteltetés, hogy sok magyarországi hajdani kutatótársa is 
szerepel ebben az írásban. A barlang felfedezésének 50. évfordulója alkalmából jelent meg többek tollá
ból, Béla bátyánk bevezetőjével és közreműködésével készült Szelek barlangja 50 év című színvonalas, 
sok szép fényképpel illusztrált könyv, melyet Sonkolyoson mutattak be, és amit a könyvben is szereplő 
kutatótársainak is dedikált.

Bagaméri Bélát 1997-ban a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteleti tagjának választotta. 
2007-ben Sonkolyoson, a barlang felfedezésének 50. évfordulóján a Társulat Vass Imre éremmel tüntet
te ki, melyben az Erdélyben folyó magas szintű barlangkutatást is elismerte. 2012 őszén Kolozsváron, 
a magyar konzulátuson átvehette a Magyar Köztársaság Lovagkeresztje állami kitüntetést, melyet a köz- 
társasági elnök nevében a kolozsvári konzul nyújtott át Béla bátyánknak. Eredményes életútját bizonyítja, 
hogy szerepel a 2005-ben Budapesten megjelent Magyar Hegyisport és Turista Enciklopédiában is.

Béla bátyám, búcsúzunk tőled a budapesti barlangkutató barátaid nevében. Te most megtértél halha
tatlan kutatótársaidhoz: Egri Laci, Kőmíves Emil, Csoltkó Lajos, Kerekes Karcsi, Daubner László, Gábor 
Feri, Fábián Sándor, Técsi Péter és Nagy István, valamint a budapesti Kérdő Péter, Gáti Tibor és Kecske
méti István közé, kikkel annyi hősies kalandot hajtottál végre.

Nem feledjük soha el, mikor a barlangok hűvös patakjában hosszú szárú csizmában, kezedben karbid
lámpával ott lépkedtél velünk, vagy amikor hágcsón ereszkedtünk társaságodban.

Isten veled Béla bátyánk!
A magyar barlangkutató társaid nevében:

Adamkó Péter

BORKA ZSOLT 
(1958-2013)

Az egyik legfontosabb élmény az ember életében egy közösséghez való 
feltétlen tartozás. Zsoltnak ez a közösség a barlangászok társasága volt. Ennek 
a társaságnak a belső szabályai (szabálytalanságai) feleltek meg leginkább 
az Ő természetkedvelő, a társadalmi kötöttségek ellen lázadó egyéniségének.
Választott szakmáját is összekötötte a barlangászattal.

Geológusnak készült, s a szakdolgozatát a Baradla-barlang és kömyeze-
n

tének földtanából írta. Bár a területen előtte már többen térképeztek, O volt 
az első geológus, aki szisztematikusan végigvizsgálta a barlang falának szin
te minden elérhető négyzetméterét. Rendkívül aprólékos munkát végzett, számtalan új, lényeges felfe
dezést tett. Azóta is az Ő leírásai jelentik az alapot, szakdolgozatát minden, a területen dolgozó geológus 
hivatkozta, hivatkozza ma is.
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Uborka tisztában volt az értékeivel, s amikor úgy látta, hogy nem megfelelően ítélik meg, nem tudta el- 
fogadni. így történt, hogy végzett geológusként, soha nem dolgozott a szakmájában. A családja és a mun
kája is a barlangászaihoz kötötte. Bár a munkáján kívül már nem járt annyit barlangászni, kapcsolata soha 
nem szakadt meg a Baradlásokkal.

Zsolt utálta a konvenciókat. Nem hagyta, hogy elbúcsúzzunk Tőle. Mikor megtudtam, hogy rövid
r

ideje van hátra, a telefonszáma napokig ott volt az asztalomon, de nem tudtam felhívni. Ereztem, hogy 
átlátna a szitán. Búcsúzkodás lett volna, ami soha nem az elmenőnek szól igazán, hanem a maradó nyug
tatgatja magát vele. Zsolt ezt nem akarta. A hiányát enélkül is érezzük.

A kép, ahogy guggolva ül a sarkán, támasztja az állát és mosolyog, örökre megmarad. Eggyel megint 
kevesebben vagyunk a földi listán...

Piros Olga

SÁFÁR CSABA 
(1971-2013)

Nézem a csillagokat felettünk. Zempléni-hegyek, Zemplén feletti csilla-
r r

gok. Élt 42 évet, és picivel több, mint egy hónapot. Evek, hetek, napok, nem 
számítanak. Ő van. Most mellettem, nézzük a csillagokat, együtt lélegezzük 
be a zempléni levegőt, mint régen egy szeptemberi napon, a patakvölgy men
tén, a tűz mellett. Ha valóságban csak kis részét járhattam be Vele a világnak, 
tudom, a világ a legteljesebb lett vele. Páfrányokat süt át a reggeli nap. Akár 
egy barlangbejárat közelében is lehetnénk. Bárhol. Csak a természetben. 
Mert mindene volt, kint lenni, aludni, ébredni, indulni, menni a gerinceken 

át, járni a barlangokat, vagy éppen vízre tenni a kenut. Eltolni a parttól, érinteni a vizet, lassan, húzni 
az evezővel, és messzire evezni.

A Társulatnak 1998 óta volt tagja. Barlangi túravezető és kutatásvezető. A bükki Pes-kő fal barlang
jainak kataszterezéséből írta a kutatásvezetői dolgozatát. A mai napig használjuk. De leginkább azt, amit 
úgy adott, hogy észre sem vette. Végtelen energia és életkedv. Kiapadhatatlan kútja a tetterőnek, a tenni 
akarásnak, a megismerésvágynak.

Dilatatív cardiomyopathia. Mintha csak egy mérleg másik serpenyője lenne, és győzne az a valami.
w r

Ebben az életben győzött, de a valóságban nincs se mérleg, se győzelem. Csak az, hogy O van. Es nézzük
r

a csillagokat, reggel a páfránylevelet a napfíirdőben. Es beszerelünk még jó pár barlangot, végigjárunk 
még jó pár gerincet. Sátorozunk még források tövében. Érintjük a vizet.

Két kedvenc verse, mert szerette: 
Szív éri János: Nyolc sor

rr

Vang an-si: Özek kertje

Könnyebb a dombról lefelé. 
És a dombon virág sincs, sem 
édes gyökér a kiéhezettnek.
A völgyben megpihensz. 
Sátrad mellett forrás bugyog, 
kénes páráját elnyomják 
a reggeli ködök. Mégis, csak 
fel a dombra, ha fáradtan is.

„embert az ember itt sehol se lát 
a visszhang súg csak titkos szavakat 
sötét fenyves itt-ott besüt a nap 
s citromsárgára festi a mohát”

Szlatki Gabriella
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SZABLYAR PETER 
(1948-2013)

Szablyár Péter december 9-én végleg elment közülünk. A barátom volt.
Miként lehetne egy rövid megemlékezést összeállítani egy olyan ember-

r

ről, aki csendben tette a dolgát. Es sok DOLGA volt.
Péter 1962 óta volt Társulatunk tagja, és bármilyen tisztséget is töltött be, 

mindig teljes odaadással és tisztességgel látta el vállalt feladatát. Munkabí
rása és példamutatása munkára ösztönözte környezetét is.

Kapcsolatunk igazán szorossá a társulati táborok (1987-88) szervezése 
közben vált. Ezek a táborok a nagy összefogás eredményeként igazán sikere
sek voltak. Még ő is elégedett volt. Talán az utolsó elsuhanó mosolyt is a „Francia-bánya” szóval sikerült 
az arcára varázsolnom végóráiban.

A felelősségtudat és a pontosság jellemezte munkáját minden téren, legyen az társulati élet, kutatásszer
vezés, publikáció, néprajzi kutatás, vagy az eredeti szakmájához közel álló fémhulladékok újrahasznosítása.

En már életében éreztem hiányát, amikor a főtitkári székben öt évre átvettem tőle a stafétabotot.
Társulati főtitkársága után, 1999-töl minden energiáját szerelmetes falujára, Jósvafőre „pazarolta”. 

Ettől kezdve csak a falunapok alkalmával találkoztunk, de mindig ott folytattuk, ahol egy évvel koráb
ban abbahagytuk. Nem volt ideje BUDAPESTRE.

Az általa alapított Tájháznak országos tekintélyt vívott ki, és lett a vezetője a maga szervezte Táj
ház Szövetségnek is. Munkája elismeréseként 2013 őszén Forster Gyula-emlékéremmel tüntette ki 
a Műemlékvédelem. Ügyvezető titkára volt a magyarországi fémhulladék-forgalmazók civil szerve
zetének, a Fémszövetségnek.

Aktív résztvevője lett Jósvafő kulturális életének. Színjátszó kört szervezett, régi anyagokat, történe
teket felkutatva, azokat helytörténeti füzetekben tette közkinccsé. Azért itt sem feledkezett meg legfőbb 
szenvedélyéről, a barlangokról, hisz Jósvafőt is a barlangoknak köszönhette. Még geológus technikus 
korában szeretett bele, és ide is tért vissza.

r

Könyveket írt a Földalatti Magyarországról, és rendszeresen publikált az Elet és Tudomány című 
szakfolyóiratban.

És végül még egy fontos dolog, ami tudom, hogy neki is sokat jelentett. 1993-ban a Szemlő-hegyi- 
barlang feletti parkban, a tátrai szimbolikus temető mintájára emlékkertet hozott létre balesetben meg
halt barlangász társaink emlékére. Mostantól kezdve a harang érte is szól.

Péter, emlékedet megőrizzük, tisztességed példaként álljon minden fiatal előtt.

Szablyár Péter társulati, természet- és környezetvédelmi tevékenységének legfőbb állomásai:
1962 MKBT tagság
1981 Líbiai expedíció
1987 Francia-bánya (MKBT tábor)
1987 Hermán Ottó-érem (MKBT)
1988 Jósvafő (MKBT tábor)
1986-90 MKBT főtitkárhelyettes
1989 Világkongresszus
1993 Barlangkutató Emlékkert alapítása

1994 Jósvafői Táj ház létrehozása 
1995-99 MKBT főtitkár 
1997 Jósvafő díszpolgára 
2005 Földalatti Magyarország c. könyv 
2007 Kós Károly-díj, Környezetünkért Díj 
2009 Papp Ferenc-érem (MKBT)
2013 Forster Gyula-emlékérem (Műemlék
védelem)

Börcsök Péter
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PROF. DR. HUBERT TRIMMEL 
(1924-2013)

2013. december 15-én, életének 90. évében váratlanul elhunyt dr. Hubert 
Trimmel, az osztrák és a nemzetközi barlangkutatás kiemelkedő alakja, Tár
sulatunk külföldi tiszteleti tagja.

A barlangokkal való kapcsolata már egyetemi tanulmányai idején kiala
kult. A háború után (1945-ben) megindította Höhlenkundliche Mitteilungen c. 
havi folyóiratot, mely ma is létezik. Tevékeny része volt 1949-ben az Osztrák 
Barlangkutatók Szövetsége létrehozásának, melynek első főtitkárává válasz
tották, mely tisztséget 1974-ig töltötte be, 1979-ig elnökhelyettes, majd halá
láig tiszteleti elnök volt. Kitűnő szervezőkészségének köszönhető, hogy 1961-ben Bécsben Nemzetközi 
Barlangkutató Kongresszust szervezhettek. Kidolgozta a Szövetség keretén belül végzendő dokumentáci
ós és kataszterező tevékenység rendjét, felépítését.

Diplomája (tennészettudományok és földrajz) megszerzése után 15 évig középiskolai tanárként műkő-
ff

dött. 1966-ban az O koncepciója alapján a Műemlékvédelmi Hivatal keretében létrehozott Barlangvédel
mi Osztály vezetője lett. Az osztály 1979-ben Barlangkutató Intézetként átkerült a Természettudományi 
Múzeum állományába, melyet 1987-ben Karszt- és Barlangtani Osztállyá alakítottak át. Valamennyinek 
vezetőjeként, igazgatójaként működött 1989 végén történt nyugdíjba vonulásáig. A bécsi egyetemen 1973 
óta oktat, 1982-ben rendkívüli egyetemi tanári címet kapott.

Szakmai tudását és szervezőkészségét nemzetközi szinten is nagyra értékelték, amit az is bizonyít, 
hogy a Nemzetközi Szpeleológiai Unió főtitkári tisztségét 1969-1989 között viselte, 1989-1993 között 
elnök, majd tiszteleti elnök volt.

Nyugdíjba vonulása óta is aktívan tevékenykedett, számos hazai és nemzetközi bizottságnak volt tagja, 
s az ő kezdeményezésének köszönhetően vált a Hallstatt-Dachstein régió a világörökség részévé.

A magyar barlangkutatással is szoros volt a kapcsolata, többször járt hazánkban, előadásokat tartott, 
több nemzetközi rendezvényünkön vett részt. A Társulat 1978-ban külföldi tiszteleti tagjává választotta. 
Utoljára 2010-ben, a magyar karszt- és barlangkutatás 100. évfordulója alkalmából rendezett SpeleoHungary 
100 rendezvényen köszöntötte a magyar barlangkutatókat, és adta át a Társulatnak az osztrák arany

r t

barlangi medve kitüntetést, melynek egyébként 1984-ben O volt az első kitüntetettje.

H. T

2014. január 18-án a késő délutáni órákban kaptuk a hírt, hogy Cimbó ba
rátunk, csoporttársunk, szinte családtagunk tragikus hirtelenséggel itthagyott 
bennünket. A szívinfarktus gyorsan és váratlanul jött.

1970-ben kezdett barlangászni. Ekkor a Vörös Meteor Természetbarát 
Egyesület éppen megalakuló Tektonik Barlangkutató Csoportjának alapító 
tagja lett. A Csoport kutatási területe ekkor és az ezt követő évtizedben az Al
só-hegy volt. Cimbó a kezdetektől aktívan részt vett minden munkában, túrá
ban és kutatásban. Eredeti szakmáját tekintve szakács volt, így a táborokban 

és a túrákon egy profi főztjét élvezhettük úgy a felszínen, mint a föld alatt. Bár az ország több barlangos 
vidékén részese volt több feltáró kutatásnak, a szíve csücske mindvégig az Alsó-hegy maradt. Sok

BOROS LÁSZLÓ 
(1954-2014)
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mindenen otthagyta keze nyomát, de talán a számára is legemlékezetesebbek a Bába-völgyi víznyelők 
feltárása és a Vecsembükki-zsomboly 1973-1974-es kutatásai voltak.

Fiatalabb korában szívesen mászott sziklát és szerette a nagy túrákat. Kezdetben itthon, Erdélyben, 
Lengyelországban és az akkori Csehszlovákiában túrázott, de élete későbbi szakaszában lehetősége nyílt 
igazi himalájai magashegyi túrákon is résztvennie. Az Antarktiszon kívül minden földrészre sikerült eljut
nia. Szeretett fényképezni, és élményeit igyekezett megosztani tágabb baráti körével is.

Az 1970-es évek vége felé az elsők között volt, akik az ipari alpin munkát választották megélhetésük for
rásának. Később, kora előrehaladtával szakmát váltott, és bútorasztalosként igyekezett megélni. Az utóbbi 
években visszahúzódva élt, sok időt szentelt kedvenc elfoglaltságainak, az olvasásnak és a modellezésnek.

Hirtelen távozása készületlenül ért mindenkit, és még mindig szinte felfoghatatlan, hogy itt a Földön 
már nem túrázunk együtt többet. Huncut mosolya, tréfára mindig kész egyénisége mindannyiunknak 
hiányozni fog.

Hegedűs Gyula

DR. MOZSARY PETER 
(1945-2014)

Hosszú, türelemmel viselt szenvedés után 2014. január 20-ra virradó éjjel, im
már örökre eltávozott közülünk régi barlangos társunk, Sir Prof. Dk Mozsáry 
Péter, aki a 60-as évek végén, 70-es évek elején kezdeményezője volt a bar
langi búvárkodás hazai meghonosításának. Az OSC barlangos szakosztályá-

/

nak vezetőjeként kezdte ezt a műfajt, később az AMFORA-sokkal folytatta. 
Nevéhez fűződik az első merülési kísérlet a Mátyáshegyi-barlang végponti 
a tavában, akkor még kezdetleges, otthon saját kezűleg összeeszkábált vé
dőruhában, poroltó készülékből átalakított palackkal. Később orvosi ismere

tei, figyelemre méltó műszaki intelligenciája, és minden kalandban legmegbízhatóbb állandó „fegyvertár
sa”, villamosmérnöknek készülő öccse jóvoltából a felszereléseket természetesen sikerült tökéletesítenie. 
A körülötte kialakult kicsi, de elszánt barlangi-búvár közösség azután megtalálta a lehetőséget a lényege
sen költségesebb professzionális felszerelések beszerzésére is, és a csapat kiváló eredményeket ért el ezen 
a veszélyekben bővelkedő, minden résztvevőtől higgadtságot és rendkívüli bátorságot követelő kutatási 
területen. Buvár-munkájuk elengendhetetlenül fontos része volt a Baradla-alsóbarlang feltárásának, s ők 
jeleskedtek pl. az erdélyi Csarnóházi-barlang szifonokon túli járatainak felfedezésében is. A lista hosszú 
lenne, ha mindent fel akarnánk sorolni, de ezeknek a hőstetteknek a felidézése majd egy másik teljesebb 
írás tárgya kell legyen.

Életútjának méltatását a továbbiakban néhány olyan részletezel szeretném gazdagítani, amelyek a bar
langos társadalom előtt talán kevésbé ismertek.

Péter szájsebész fogszakorvosként kezdte pályáját, később traumatológiai és aneszteziológiai szak
vizsgát tett, és a baleseti sebészetben jeleskedett. Valamikor (hajói emlékszem a 70-es évek végén) egy 
amerikai ösztöndíj után „kint felejtkezett”, és nemzetközi hírű plasztikai sebésszé nőtte ki magát. Tehet
sége, kreativitása, tudományos érdeklődése és -  részben családi örökségként kapott, részben barlangos 
múltjára visszavezethető -  eltökéltsége és munkabírása csakhamar a kutatói, majd az egyetemi oktatói 
pálya irányába terelték. A ’70-es évek második felében a NASA ún. „cosmos-team”-jének tagjaként ürbi- 
ológiai, csontfiziológiai és sejtkinetikai vizsgálatokat végzett. A ’80-as években a San Francisco-i Pacific 
School of Dentistry Mikrosebészeti Centrumának igazgatójaként, számos, nemzetközi érdeklődést keltő 
tudományos cikket írt az arckoponya, kivált az alsó állkapocs és az annak mozgatását szolgáló idegek 
sérüléseinek mikrosebészeti módszerekkel való korrekciójáról.
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Szájsebészeti, kozmetikai- és plasztikai sebészeti, valamint helyreállító sebészeti ismereteit igyeke
zett a világ legkülönbözőbb szakintézeteiben tett látogatásai során is gazdagítani. Jelentős eredményeket 
ért el az implantológia területén. Orvostudományi munkásságáért 1999-ben az angol királynő lovaggá 
ütötte (innen a „Sir” cím).

Tízegynéhány éve, hogy San Francisco-ból hazatelepült, s eleinte itthon is plasztikai sebészettel foglal
kozott. Sajnos a hazai hivatalos orvostársadalom egy része vonakodott befogadni újításait, pedig ő nagyon 
szerette volna átadni, amit odakint tanult/fejlesztett, hiszen azért jött haza, hogy nemzetének hasznára vál
jék. Mikor elérte a nyugdíj-korhatárt, felhagyott a praktizálással és visszavonult. Feleségével (Carol-lal)

f

Érden laktak, s boldogan éltek egészen addig, míg a betegség le nem terítette. Carol az utolsó percig önfel
áldozó szeretettel tartott ki mellette.

Sokunknak, akik még a régi barlangos-, OSC-s időkből emlékezünk rá, minden kalandra kapható, sőt 
kalandokat kieszelő, ugyanakkor a csapatért mindenkor felelősséget vállaló, a lehetetlent nem ismerő 
jóbarát volt, aki nem kerített nagy feneket a problémák megoldásának, de szinte mindent meg tudott oldani. 
Alapvetően romantikus, sokszor filozofikus beállítottsága a barlangos táborok esti tábortüzei melletti nó- 
tázások, beszélgetések során derült ki. Gondolatai barátaiban tovább élnek, jellegzetes „mozsáry”-humora 
máig visszacseng az egykori csapattagok egy-egy félmondatában.

Mindszenty Andrea 
egykori OSC-s barlangos-társ

BOLACSEKANDRAS 
(1954-2014)

1954-ben Rozsnyón született, és itt is halt meg 2014 januárjában. A kö
zépiskolát Tornaiján végezte. 1973-ban ismerkedett meg a barlangok titok
zatos világával. Főiskolai tanulmányai során a Kassai Műszaki Egyetem Bá
nyászati és Geológiai karán bányamérnöki képesítést szerzett. Itt alakította 
meg barátjával (Herényi Lászlóval) barlangkutató csoportját az egyetem 
hegymászó szakosztályán belül. Katonai szolgálatát Brnoban töltötte, itt el
távozásai alkalmával az ottani barlangászokkal túrázott. Az egyetem elvég
zése után Rozsnyón csatlakozott a Jaskyniarska Skupina „Speleo Roznava” 

barlangkutató egyesülethez, ahol nagy múltú és nagy tudású barlangkutatókkal együtt ismerhette meg 
a Gömör-Tornai-karszt északi oldalát. A kutatásban bányamérnöki képzettsége is nagy segítséget jelen
tett: szakmája és hobbija közel állt egymáshoz.

A civil életben 1978-tól a Siderit cég alsósajói vasérc bányájának pénzügyi vezetőjeként dolgozott.
A barlangászok között barátságos természete, sajátos humora révén hamar népszerű lett. 1980-ban 

tagja lett a Barlangi Mentőszolgálat Rozsnyó környéki egységének, valamint a térségben működő Bá
nyamentő szolgálatnak is. Több jelentős barlangász expedíción vett részt Szlovéniában, Ausztriában, 
Romániában (Erdélyben), Franciaországban.

A Jean Bemard barlangkutató expedíció tagjaként 1978-ban társaival Csehszlovákia barlangászai 
mélységi rekordját állította fel. Kiváló szervezőkészsége mind az expedíciók összeállításánál, mind a tú
rák alatti stresszes helyzetek megoldásában megnyilvánult. 1983-ban nagyszabású expedíciót szervezett 
a román és bulgár karsztvidék barlangjainak megismerése céljából. Ugyanebben az időben egyesületé
ben a régi kötélhágcsós technikát irányításával kiváltották az egyköteles technikával, és így a térségben 
lévő zsombolyok és barlangi aknák gyorsan és könnyen leküzdhetővé váltak
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1984-ben robbantómesteri vizsgát tett, és sok Rozsnyó környéki barlang járhatatlan szűkületét nyi
totta meg pl. a Buzgó-barlangban. Részt vett a sikeres 2002-es esztramosi búvármentésben is. 1988-ban 
lett a Rozsnyói Barlangkutatók elnöke, és ezt a pozíciót haláláig megőrizte.

r

Általa vezetett csoport szoros kapcsolatot tartott fenn cseh, magyar, lengyel, román, bolgár, szlovén 
és francia barlangkutatókkal.

Művészi tehetsége is volt: a Gombaszögi-barlang felfedezésének 50 éves évfordulójára a barlangot 
bemutató „Egyszer láttam” c. film forgatókönyv írója és rendezője volt. Két dokumentumfilmet forgatott 
a barlangászairól, a barlangkutatókról. Természetvédelmi őrként is tevékenykedett, és számos, turiszti
kai rendezvényen vett részt.

Temetésén, mint a Rozsnyói Barlangkutatók elnökét és Rozsnyó város alpolgármesterét Burdiga 
Pál, Rozsnyó polgármestere búcsúztatta. A temetésen részt vett a szlovákiai barlangkutatók elnöke is.

t!

A magyar barlangkutatókat Leél-Ossy Szabolcs, az MKBT elnöke, Adamkó Péter, Magyar Barlangi 
Mentőszolgálat riasztás vezetője és Gruber Péter, a mentőszolgálat Gömör-Tomai részlegének vezetője 
képviselte társaival.

er

Adamkó Péter-Leél-Ossy Szabóles—Sturmann Bertalan

SZEREMLEY SZABOLCS 
(1950-2014)

A jó Tanítvány túltesz Mesterén. Szeremley Szabolcs túltett. Valamikor 
az 1970-es évek dereka felé Társaival együtt lesegített az István-lápai-barlang 
fenekére. Abban akkor még nem voltak beépített vaslétrák. A bükki Kis- 
fennsík Örvény-kői (Barátság-kerti)-visszafolyójának szűkösen szűk beveze-
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tő járatát O kúszta végig először. Keservesen, makacsul. S ahová így bejutott, 
azt a csudát O nevezte el Szamentu-barlangnak. Mert kincses-nagy terembe 
jutott, és mert tudta, hogy az egyiptomiak legkincsesebb földalatti járatai
nak védő istene Szamentu (volt). S akijárhatott a Szamentuban, tudja, hogy
Szabolcs valóban csillogó kincses kamrákat tárt föl. Tanítványok -  Balás Anna, Ablonczy Pál, Márton 
Mátyás -  és Tanáruk, mértük a bükki források hőmérsékletét, s azt is, hogy évenként hány mm édesvízi 
mészkő válik ki belőlük. Jeles karszttudósunk, Jakucs László (1926-2001) figyelmét, s az enyémet is,
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O hívta föl arra, hogy a Blikkben két különböző magasságban elhelyezkedő töbrös szint van: a tető köze
li (függő)- és völgytalpi soros töbröké. Koruk kézenfekvő korkülönbségét is elsőként ismerte föl. Azóta 
tudjuk, hogy így van ez a Gömör-Tomai-karszton és a Nyugati-Mecsekben is.

Aztán az 1980-as évek elején családostul elment Mongolországba, mert az ottani földtani kutatá
sokhoz földmérő-térképkészítő is kellett. (Fölsőfokú tanulmányait a Miskolci Egyetem Bányamérnöki 
Karán, mint geológus kezdte, és a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán fejezte be.) 1983 késő-tava
szán jött távirat Tőle, hogy Nyugat-Mongóliában még nem járt, s végre még oda is szeretne eljutni, és, 
hogy jössz-e? Röpült az igen, aztán meg, Németh Ferenc növényésszel, én is. Láttunk az egyenlítői öv 
karszttomyaihoz hasonló sziklaalakzatokat, a Mongol-Altájban 2000 m tszf-i magasság körül meg kapus 
barlangmaradványokat. És együtt kapaszkodtunk -  életünkben először -  3000 m fölé; sajnos a 4204 m 
magas Monharhanra -  idő és illő fölszerelés híján -  nem sikerült följutnunk.

Egészsége akkor már romlóban volt. Valószínűleg még Mongolországban marta meg valamelyik go
noszul fertőző kullancs. Vagy lehet, hogy nem eléggé legyöngített hatóanyagot tartalmazó védőoltást 
kapott. Amikor -  családjával együtt -  hazajött, betegségét félreismerve, nagyon soká rosszul kezelték, 
s ennek következményeit évekig köllött elviselnie. Viselte férfiasán. Aztán egyre inkább a betegség ki
szolgáltatottjaként.
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Azokról a bükki barlangokról (sok tíz!), amelyikben valaha járt, minden részre emlékezett (szinlők, 
szifonok, barlangi gyöngyös-édesvízimészkő-lépcsős termek), leírta, lerajzolta formáikat, de kutatni már 
nem tudott.

Mongóliáról meséket írt a gyermekeinek és unokáinak. A karszttudománynak tanulmányt a szifonok 
keletkezéséről. Oroszul jól tudott, valamennyit mongolul is, így Mongolország földrajzáról, földtanáról 
könyvet tervezett.

Állapota 2012-ben válságosra fordult. Tele elképzelésekkel, tennivalókkal, amelyekről egyre inkább 
érezte, hogy nem tudja azokat megcsinálni, a kórházból, majd a szikszói öregek otthonából szökni szándé
kozva haza meg a Bükkbe, hol kínlódva, hol keserű vagányként viselte rémes nyavalyáit. Aztán Böjtmás 
havának kilencedik napján sikerült megszöknie... Már nem tudták, nem tudjuk visszahozni. Csak majd

tt #
-  egyetlen egyszer -  mi is utána megyünk, s akkor O fog végigvezetni minket az ott föltárt, kibontott 
kürtőkön, kuszodákon, a kincses, cseppkőcsapos, pásztorbot-cseppkőoszlopos, csillogó cseppkőgyertyás
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csuda-termeken. Úgy őrizzétek emlékét, hogy gondoltok Rá és sokat meséltek Róla.

Hevesi Attila

NAVRATIL GÉZA MARTON 
(1934-2014)

Navratil a Mecseki Karsztkutató Csoport (MKCs) tagjaként 1976-tól jelentős 
szerepet vállalt a térképszerkesztési munkák kivitelezésében. A szpeleológus 
kollégák csoportunk évi jelentéseiben, majd a Jubileumi Évkönyvünkben 
(1972-1997) találkozhatnak nevével és az általa rajzolt térképekkel. E könyv 
belső záró borítóján fényképen is látható személye a Mecseki Barlangku
tatók Első Találkozóján 1996-ból, a büdöskúti turistaház előtti tüzrakónál.

f f

E képen a Spirál-víznyelőbarlang bemutatása közben O tartja a 100 m mély
ségűnek megismert barlang lerajzolt szelvényét.

Navratil Géza csoporttársunk elévülhetetlen munkássága 40 éves jubileumunk alkalmára készített 
nyomdai kiadás alatt lévő írásomban is több helyen név szerint megjelenik.

Géza barátunk, végzett építészmérnök, már korábban elkötelezett turista volt, ennek során számos 
tájfutó térkép felvételezésében és szerkesztésében is tevékenykedett. Csoportunkba jelentkezve a Ma
gyar Karszt- és Barlangkutató Társulat (MKBT) Dél-dunántúli Területi Szervezetének 7 fővel szervezett 
forrás-kataszterező munkabizottságában kezdte el kiemelkedőnek bizonyult tevékenységét. Ennek ered
ményeként készült el a 144 oldalas Mecseki forrás-kataszter 1987. c. kemény kötésű könyv, Navratil 
Géza által rajzolt 98 darab tízezres méretarányú térképpel. (A szerzők használatára az eredeti A/3 mé
retarányban készített könyv -  a Természetbarát Szövetség számára is átadott -  példányain kívül A/4 és 
AJ5 kicsinyítésben is készültek.)

1988-tól tagtársunk belépett az MKBT-be, és betegsége kezdetéig (2002) fenntartotta tagságát. Cso
portunkban a karszt- és barlangkataszterezö munkához elengedhetetlen tízezres térkép alaplapok készí
tésében jeleskedett. Mindez rendkívül sok időráfordítást igényelt, ugyanis a Ny-Mecseki jelentős karszt- 
források vízgyűjtő területeit felölelő topográfiai és külön kataszteri lapjait készítette el (18 db A/3) kitűnő 
minőségben film-pauszra.

Hálával tartjuk meg emlékezetünkben csoporttársunkat, aki a Mecseki Karsztkutató Csoportban tér
képeivel felbecsülhetetlen értéket alkotott. A mindenben segítőkész, emberséges barátunkat utolsó útjára 
kísérve kívánjuk, hogy nyugodjon békében.

Rónaki László
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Részletek a Thénardier Galerie-ból (Foto: Jean-Yves Bigot)

Gipszkrumpli (Foto: Ernst Fischer)

SI

Mir ah i lite (Na2SÜ4 • l OH:0 )

A  C h a m o i s - b a i i a n g  ( c i k k  a  1 6 3 .  o l d a l o n )

A legutolsó leszállást élvezzük a Shadoksban. (Foto: Hajnal Ágnes)



Waitomo Gloworm Cave -  a világitó lárva, a glowworm vagy? parázsféreg pókhálószerü szálakat produkál 
mirigyeiben, amelyeket erősen ragadós, nyálkás cseppek borítanak (Fotó: Szentes Gv.)

Új-Zéland barlangjai ( C i k k  a z  5 7 .  o l d a l o n )


