IN MEMÓRIÁM
Egy elkésett megemlékezés

VÁRNAI BERTALAN
(1922-2014)
A rimaszombati polgári iskola elvégzése után 1950-ben szegődött a Dancza János által igazgatott Baradla-barlanghoz. A barlang villanyvilágítása
ebben az időben nagyon rossz állapotban volt, Dancza ezért kitaníttatta vil
lanyszerelő szakmunkásnak.
Jakucs László barlangigazgatósága alatt barlang-üzemvezető helyettes lett
és Jakucs kutatótársaként kutatta a Baradla- és Béke-barlangokat. 1961-ben
részt vett a faggyúfáklyás expedícióban és annak előkészítésében. 1969 novem
berében korát meghazudtoló energiával részt vett a bódvaszilasi Meteor-bar

langban történt mentésben.
Magyari Gábor és Baross Gábor barlangigazgatósága alatt is igazgató-helyettesként dolgozott, a Baradla-barlang hangversenytermében sok komolyzenei és beat koncert szervezője volt. Igazgatta a Baradlabarlangot és környezetét akkor is, mikor bányásznapokon 10 ezernél is több ember fordult meg a barlang
előtti téren. Első munkahelyéről, a szeretett Baradla-barlangtól ment nyugdíjba 1982-ben. Nagyon szigo
rú, de emberséges főnök volt.

Adamkó Péter
hajdani beosztott munkatársa

PAP LÁSZLÓ
(1920-2015)
Pap László, vagyis Laci bácsi 1920. január 27-én született Miskolcon, és
itt végezte tanulmányait is. 1945-1947-ig orosz hadifogságban volt. 1948.
március 15-én érkezett Szilvásváradra, és már 16-ától bányamesterként dol
gozott a kőbányában 1967. december 31-ig, a bánya bezárásáig.
Az itt előkerült barlang bejáratának megőrzését Pap Lászlónak köszön
hetjük. Együttműködésünk eredményeként lett a Myotis csoport tiszteletbeli
tagja, 1989-től az MKBT tagságát is az egyesület rendezte. Az ő iránymutatása alapján kezdődött meg ennek a barlangnak a kutatása a 80-as évek köze
pén. A kutatók a barlangot „László bányamester barlangja”-ként vezették be
az országos barlangnyilvántartásba, de egymás között csak „a Lacibácsi barlangja” néven emlegetjük.
70 méteres mélységével ez ma Szilvásvárad térségének legmélyebb barlangja.
A régészet iránti érdeklődése már Miskolcon elkezdődött. Elsősorban a Bükk barlangjait kutató ré
gészekkel került kapcsolatba, mindegyiknek tudott érdemben segíteni. Kiemelkedő volt Vértes Lász
lóval kialakult munka- és baráti kapcsolata a Szeleta- és az Istállósköi-barlang ásatása során, de azt
követően is. Először az ásatásnál felmerülő technikai problémák megoldásában, majd később rétegmin
ták gyűjtésével, új területek lejárásával, dokumentálásával, vagy pl. a Petényi-barlang medvetükrének
a megmintázásával nyújtott kiemelkedő. Alapjában véve ennek a barátságnak köszönheti Szilvásvárad,
hogy sokat tudunk a település múltjáról. Munkáiról és a talált anyagokról naplót vezetett és ez a napló
az alapja a falu 220 oldalas, 67 lelőhelyet dokumentált régészeti topográfiájának.
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Hiányoznak a tartalmas beszélgetések, az új eredmények iránti állandó érdeklődése, a régi tapasz
talatok, történetek, események, leletek átbeszélése, és a három generációt átívelő bölcsessége, melyet
az utolsó időszakig meg tudott őrizni. Reméljük, hogy jó helyre ment, és ha eljön az ideje, akkor talál
kozni fogunk a túlvilági lelőhelyeken, az ottani barlangokban is!
Addig is örök barátsággal a szívünkbe zárva emlékezünk!

Regős József

VÁRSZEGI SÁNDOR
(1933-2015)
Április 16-án meghalt Várszegi Sándor, a Bükk valaha volt legaktívabb
barlangkutatója. 81 évéből 64-et fordított barlangkutatásra, még alig néhány
éve is megragadta a vödör fülét, és aktívan benne volt a Marcel Loubens
Barlangkutató Egyesület (MLBE) kisfennsíki kutatásaiban.
Kitartó munkájának minden eredményét felsorolni nincs módunk, de szin
te minden nagyobb bükki barlang kutatástörténetében megtaláljuk nevét.
Pályafutását az idős Kadic Ottokárral a Kölyuk-barlangok feltárásánál kezd
te 1949-ben. Hihetetlenül aktív volt, és környezetét is olyan tettekre sarkalta,
amik mai szemmel is bámulatos teljesítménynek számítanak, mint a Szivárvány-barlang régi részeinek
feltárása, és a Bányász-barlang első aknájának teljes szelvényű kibontása 8 emelet mélységig.
Az 50-es 60-as évek szinte minden jelentős bükki feltárásában részt vett. Az ö irányításával értek el
áttörést például a Szepesi- és a Bányász-barlangban. De ha ő maga nem is arathatta le minden munkájá
nak gyümölcsét, még megérhette, hogy az újabb generációk megvalósítsák álmait. Velünk örült a Szivár
vány—Sebes-barlangrendszer megszületésének, vagy a bányász-barlangi újabb és újabb áttöréseknek is.
Csoportja, a Bányász Barlangkutató Csoport a 60-as 70-es években volt csúcson, sajnos az 1980-as
évek elején a helyi szénbányák bezárásával párhuzamosan széledt szét. Ez láthatóan fájt neki, de munka
kedvét nem vette el. Utolsó aktív éveiben, 2001-től Kiss Jánossal együtt tárták fel a Bükk egyik ékkövét,
a Bronzika-barlangot.
Munkáját az MLBE 1999-ben tiszteletbeli tagsággal, az MKBT pedig 1981-ben Vass Imre-éremmel,
2004-ben tiszteleti tagsággal ismerte el.
Jó Szerencsét Sanyi Bácsi!

Sűrű Péter
titkár
Marcel Loubens Barlangkutató Egyesület

VARGA KINGA
(1956-2015)
A Móricz Zsigmond Gimnázium és Leél-Össy Sándor földrajztanár úr
diákjaként ismerkedett meg a barlangok titokzatos világával. 1971-ben csat
lakozott a Vörös Meteor Vass Imre Barlangkutató Csoportjához, velük részt
vett a Mátyás-hegyi-barlang felmérésében.
1973-ban belépett az Óbudai Kinizsi Barlangkutató Csoportba. Több
ször résztvevője volt nagy vecsembükki expedícióinknak és a Nagy-oldalizsomboly feltárására rendezett jósvafői nyári táboroknak.
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1977-ben részt vett az angliai Sheffield városában rendezett UIS nemzetközi barlangász konferenci
án. Társaival rendszeresen túrázott a budai barlangokban, hétvégenként pedig a Gömör-Tornai-karsztvidék barlangjainál volt. Többször részt vett a kolozsvári barlangkutatók erdélyi barlangkutató táborain
is. 1980-ban az Amerikai Egyesült Államok Bloomington városában rendezett UIS nemzetközi barlang
kutató konferencia résztvevője volt.
1982-ben a Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató és Hegymászó Sportegyesület alapító tagja. Az 1984ben felfedezett József-hegyi-barlang kutatásainak adminisztrációját látta el évekig.
1985-ben hetedmagával részt vett az egyesület kéthónapos Mongólia-Kína-Tibet-Nepál expedíció
ján, melyről Bakonyi Péter „Kalandok keleten” címmel könyvet is írt.
A nyolcvanas évek vége felé már csak baráti barlangi találkozókra járt el. A Magyar Rádiónál négy évti
zedes munkaviszonyát - leépítésre hivatkozva - nyugdíjazás előtt megszüntették, bánata a véghez vezetett.
Május 3-án a József-hegyen tartott megemlékezésen érte is égtek a gyertyák.
Emlékét soha nem felejtve, nyugodjon békében!

Adamkó Péter

DR. DÉNES GYÖRGY
(1923-2015)
a Magyar Barlangi Mentőszolgálat megszervezője és tiszteletbeli elnöke,
a Barlangi Mentők Nemzetközi Szervezetének tiszteletbeli elnöke,
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tiszteletbeli elnöke,
a Meteor Természetbarátok Turista Egyesülete tiszteletbeli elnöke,
a Magyar Természetjáró Szövetség tiszteleti tagja,
a Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagja,
Aggtelek és Bódvaszilas községek díszpolgára,
Pro Natura-díjas és MTESZ-díjas,
geográfus, történész, jogász,
gyémántdiplomás, ny. tudományos tanácsadó,
számos hazai és külföldi tudományos elismerés és állami kitüntetés,
többek között
a Magyar Köztársaság Csillagrendjének,
a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének,
három Életmentő Érdemrendnek és
a Német Szövetségi Köztársaság Érdemrendjének birtokosa.
Dr. Dénes György szerteágazó munkássága kiterjedt a történelemtudományra, a nyelvészetre, de emel
lett egyértelműen a magyar barlangkutatás egyik meghatározó egyénisége volt.
Orosházán született és itt is végezte az alsó és középfokú iskoláit, majd 1942-ben felvételt nyert a pé
csi egyetem jogi karára. Életébe azonban közbeszólt a történelem — először munkaszolgálatos volt, majd
a bergen-belseni koncentrációs táborba került, így tanulmányait csak a 2. világháború befejezése után
tudta folytatni. Diplomájának megszerzése után jogászként, majd egyetemi oktatóként is dolgozott. Aztán
ismét közbeszólt a történelem - 1956-os szerepvállalása miatt oktatóként nem dolgozhatott, a Petőfi gim
názium gondnoka lett. Ebben az időben szerezte meg egyéni levelező hallgatóként földtudományi diplo
máját, melyet követően először a Budapesti Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani tanszékén karszttal
és vízföldtannal foglalkozó munkatársa lett, majd nyugdíjazásáig a Vízgazdálkodási Tudományos Kuta
tóintézetben dolgozott.
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A barlangok világával először 15 éves kora táján egy a Baradla-barlangot is meglátogató iskolai kirán
duláson találkozott. Az 1950-es évek elején már a Meteor turistáival járta a hegyeket és hamarosan a bar
langokat is. 1957-ben itt alakította meg a barlangkutató szakosztályt, 1958-ban pedig részt vett a magyar
barlangkutatás szervezeti kereteinek megújulásaként létrejött Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
megalakításában. Itt 1962-ben először titkárrá, majd 1963-ban főtitkárrá választják, mely posztot 12 évig
tölti be. Ezt követően az MKBT társelnöke, majd 1995-től tiszteleti elnöke.
Ezirányú tevékenységét nemzetközi szinten is elismerték. Aktívan részt vett 1965-ben a Nemzetközi
Barlangtani Unió Barlangi Mentő Bizottságának megalakításában. Ez a szervezet 1979-ben először tit
kárává, majd 1983-ban elnökhelyettesévé választotta. 1993-tól tiszteleti elnökként kísérte figyelemmel
a barlangi mentés nemzetközi ügyét.
Karsztokkal és barlangokkal kapcsolatos tevékenységét szinte megszámlálhatatlan tudományos és is
meretterjesztő cikkben publikálta. Hazai és nemzetközi oktatási intézmények, tudományos rendezvények
népszerű előadójaként is átadta felhalmozott tudását. Két alkalommal, 75. és 88. születésnapjára jelent
meg a munkásságát és a tiszteletére írt tanulmányokat összefoglaló kötet Tóth Almos szerkesztésében.
Dr. Dénes György maradandó nyomot hagyott a magyar karszt- és barlangkutatás szervezeti és tudo
mányos életében.

Hegedűs Gyula

DR. BÖCKER TIVADAR
(1931-2015)
Geológus mérnöki diplomáját 1954-ben szerezte a Soproni Műegyetemen,
majd egyetemi doktori, később kandidátusi fokozatot szerzett. Szakmai mun
kássága 1960-ban kezdődött az Alumíniumipari Tervező Intézetben, ahol a bau
xitbányászat aktív, termelés előtti víztelenítésével foglalkozott. Több szakcikke
is megjelent a karsztosodás és a tektonika összefüggése témakörében.
Az ALUTERV után kis kitérővel (Központi Földtani Hivatal) a Vízgaz
dálkodási Kutató Intézet Karsztvízkutatási Osztályának vezetője lett. Az itt
eltöltött 15 év számos elméleti és gyakorlati eredményt hozott hazai és nem
zetközi vonatkozásban egyaránt. 1981-től 1991-ig ismét az ALUTERV-nél
tevékenykedett, ahol elsősorban környezeti problémákkal foglalkozott, ezek között is első helyen a Hévízi-tó vízhozamcsökkenésével és annak elhárításával.
A Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége karsztos kőzetek hidrogeológiájával foglalkozó Állandó
Bizottságot hozott létre 1970-ben, melynek alapító és 1990-ig egyetlen magyar tagja volt.
1969-ben lépett be a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatba. Eveken át vezette a Karszthidrológiai Szakbizottságot. 1974-1979 között főtitkárként, majd 1981-től 1986-ig társelnökként tevékenyke
dett. Több nemzetközi karsztos rendezvényt szervezett, és ezekkel kapcsolatos kiadványok szerkesz
tésében vett részt. 1978-ban tudományos munkásságáért Kadic Ottokár-éremmel, 1984-ben a magyar
karszt- és barlangkutatás előbbrevitelét szolgáló kimagasló tevékenységéért Hermán Ottó-éremmel tün
tette ki a Társulat.
Méltósággal viselt, hosszú betegség után június 18-án hunyt el. Nagykőrösön a Református temető
ben helyezték örök nyugalomra július 3-án.
A Társulat halála után postumus tiszteleti taggá választotta.

F.N.
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DR. MÜLLER PÁL
(1935-2015)
Dr. Müller Pál geológus 1975-ben szerzett egyetemi doktori címet az ELTE-n. 1967-1975 között a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet Karszt
vízkutatási Osztályán tudományos munkatársként dolgozott, főképp a Dunán
túli-középhegység karsztrendszerének hidrogeológiai vizsgálatán. 1976-tól
1995-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig a Magyar Állami Földtani Inté
zet tudományos fomunkatársa volt. 1987-ben elnyerte a földtudományok kan
didátusa fokozatot, majd 2003-ban az MTA doktori címet is.
Több tudományterületen dolgozott, kiemelkednek karszthidrológiai, bar
langgenetikai és paleokarszt kutatásai. Mintegy száz tudományos közleményt
publikált hazai és külföldi szakfolyóiratokban. Közöttük számos karszttudományi vonatkozásút, többek
között a szén-dioxid karszt-korróziós hatásáról, a hévforrás-barlangok és gömbfülkék kialakulásáról,
a barlanggenetikai modellekről, a Budai-hegység karsztvízáramlási modelljéről, a bányászatnak a karsztforrásokra gyakorolt hatásairól és a magyarországi paleokarsztokról.
Társulatunknak 1971 óta volt tagja, részt vett a rózsadombi barlangok kutatásában is. Tudományos
munkásságának elismeréseként 2002-ben Kadic Ottokár érmet kapott.
Nyugdíjazását követően is bejárt a Földtani Intézetbe és folytatta alkotó tevékenységét. Kutatási pá
lyázatokat vezetett, és részt vett a megvalósításukban. Azután jellegzetes alakja egyre ritkábban jelent
meg. Egyre elhatalmasodó betegsége megakadályozta munkájának folytatásában.
Barátai, kollégái 2015. október 7-én vettek tőle végső búcsút a Farkasréti temetőben.

Titkárság

BERECZ LAJOS
(1933-2015)
Ajósvafői születésű fiatalember 1952-ben, 19 évesen lett hivatalos túra
vezető a Baradla-barlang jósvafői szakaszán. A barlangkutatás szeretetét már
fiatal korában magába szívta.
Jakucs László keze alatt nem csak barlangi túravezetö, hanem igazi bar
langkutató vált belőle. Az 50-es évek karsztkutatásának felívelő időszakán jelen
lehetett a Béke-barlang felfedezésénél. Részt vett 1960-ban a Baradla-barlangi híres faggyúfáklyás expedíción, amelyben azt bizonyították be, hogy
a barlangi ősember végig tudott menni a barlang főágában Aggtelektől Jósvafőig, oda és vissza. Erről a nagy kalandról Jakucs László 1962-ben nagysikerű
könyvet jelentetett meg.
Feleségét is a Baradla-barlangban ismerte meg: egy iskolásoknak általa vezetett túrán a Búbos ke
mence cseppkőalakzatnál megkérdezte, melyik lány süt neki kenyeret? Ica rögtön felelte, hogy ha befűti
a kemencét, ő bizony megsüti. Házasság lett belőle, és Ica is barlangi túravezető lett.
Lajos bátyánk barlangi anekdotái messze földön híresek voltak. Sokan tőle tanulták meg a barlangi
idegenvezetés rejtelmeit. A munkáltató intézményeinek neve ugyan sokszor változott, az IBLISZ-tól az Agg
teleki Nemzeti Parkig, de munkahelye mindig a jó öreg Baradla-barlang maradt, ahonnan mint barlangi
üzemvezető ment nyugdíjba. A barlanghoz kapcsolódó vonzalmát a Társulat Tájékoztatójában megjelent
szép versének részletével kezdő versszaka is bizonyítja:
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Az öreg Baradla titkot rejtő mélyén,
Hol cseppkövek ezrei ölelnek körül,
Néma áhítattal állj megfutó ember!
Itt évmilliók szólnak Hozzád örökül.
1988-ban a Társulat tiszteletbeli taggá választotta.
Sok-sok barlangkutató nevében búcsúzunk tőled Lajos bátyám.

Egykori tanítványod, későbbi túravezető társad:
Adamkó Péter

JUHÁSZ MÁRTON
(1954-2015)
Juhász Márton emlékére.
Kedves barátom Marci! Úgy mentél el közülünk, hogy sokaktól el sem bú
csúztál. Mi a legközelebbi barátaid sejtettük, hogy nagy a baj, és sajnos iga
zunk is lett, a betegség sokkal gyorsabban döntött le a lábadról, mint azt bárki
gondolhatta volna.
Jól emlékszem Rád gyerekkoromból. A lelkesedésed, tudásod, vezetésre
termett egyéniséged mindenkit — engem is - magával ragadott. Nagy részed
volt benne, hogy barlangkutató lettem. Barlangos életem legmeghatározóbb
élményei a 80-as évek veres-hegyi, pusztamaróti táborai, a Zsomboly bontá
sa éveken át, a külföldi kirándulások. Tudom, hogy Te a barlangoknak éltél. Utolsó napjaidig beszélget
tünk az éppen folyó kiépítésekről, vagy éppen a Bajóti Büdös-lyuk feltárásáról. Nehéz úgy emlékezni
Rólad, hogy gondolataimban most is valóságos „szereplő” vagy.
Az alábbi sorokat azoknak írom, akik nem tudják, ki volt Juhász Márton:
Juhász Márton, a szó legjobb értelmében vett barlangkutató volt. Nem pusztán szerette, de lelkese
dett a földalatti világért. Ahogy utolsó 15 évünk barátságában egyszer mondta: a barlangban soha nem
érheti rossz meglepetés, kellemetlenség, és itt csak azokkal találkozhat, akiket így vagy úgy, de mégis
csak kedvel. Ha tehette, mindig a barlangokba menekült a világi gondok elől. Érdes, nem rosszindulatú,
nagyon színes, sokoldalú egyénisége rendkívüli tudással és terepismerettel párosult. Nem csak a barlan
gok és azok lakói érdekelték, de komoly történelmi tudással is bírt, és bár sokan nem tudják, de fiatalon
tehetséges sakkozó is volt.
Ha cikkeit, kataszteri adatfelvételeit olvasom, rá kell jönnöm, micsoda tudás és precizitás volt Rá jel
lemző. De a szaktudáson túl ember is volt. Még azok is bármikor fordulhattak hozzá szakmai segítségért,
akikkel nem volt éppen jó viszonyban. O nem pusztán „barlangi hivatalnok” volt - ahogy egyszer saját
magát hívta -, de a barlangászok között érezte jól magát. Szakmai napok előadójaként, barlangnapok,
tanfolyamok szervezője és vezetőjeként is emlékszem Rá, és bizony nem egy dalos-mulatozós, csúfos
kimenetelű, mégis szép emlékű este is eszembe jut.
Búcsúzóul álljon itt néhány gerecsei barlang neve, melynek feltárása Önélküle nem valósulhatott vol
na meg, és amelyek nevének említésére mindig — talán valahol most is - felcsillant a szeme:
Jura-zsomboly, Tűzköves-barlang, Veres-hegyi-barlang jelentős része, Pisznice-zsomboly, Pisznicebarlang Palota-ág és Forrás-csatorna, Lengyel-szakadék, Hosszú-vontatói-víznyelő, Keselő-hegyi 2., 4.,
11. számú barlangok.

Polacsek Zsolt
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Juhász Márton 1974-től haláláig volt a Társulat tagja. 1986-tól lett választmányi tag, majd 1991-től
1995-ig elnökségi tagként, 1995-től 1999-ig titkárként aktívan tevékenykedett a vezetőségben. Hivatá
sos szakemberként előbb a Barlangtani osztály munkatársa, majd a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgató
ság barlangtani referenseként foglalkozott a barlangokkal. 2016. október 16-án, a tatabányai Síkvölgyi
Temetőben tartott búcsúztatásán a barlangkutatók népes gárdája kísérte utolsó útjára. (A szerk.)

DR. MÁRTON GYULA
(1928-2016)
Középiskolai tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumban végez
te. Rövid ideig bányában dolgozott, majd 1949-ben felvételt nyert az ELTE
geológus szakára, ahol 1953-ban szerzett oklevelet. Szakmai tevékenységét
a MÁFI-ban kezdte (1953-1956), majd 1956-1962 között bánya- és vízku
tató vállalatok főgeológusaként dolgozott. 1962-1988 között a MÁV főgeo
lógusa, majd főtanácsosa, ahol vasúti objektumok vízellátásának megoldása
volt a feladata. Közben 1966-1969 között részt vett az első mongol-magyar
geológiai kutató expedíció munkájában, 1972—1979 között pedig egyéni hid
rogeológiai szakértőként dolgozott Irakban, ahol többek között elkészítette
az ország hidrogeológiai atlaszát. 1988-ban történt nyugdíjazása után szakértői tevékenységet folytatott
itthon és külföldön, folytatta a dia- és videovetítéses népszerű tudományos előadások tartását, hazai és
külföldi szakmai tanulmányutak szervezését.
A barlangok iránti érdeklődését a bányászat, majd a geológia keltette fel. Egyetemista korában tár
saival bejárta a Budai-hegység és a Pilis barlangjait. Már ebben az időben végzett az ország különböző
területein (Bükk, Mecsek) forrásmegfigyeléseket. 1952—53-ban részt vett a Jakucs László által vezetett
bükki és Aggtelek környéki barlangkutatásokban, köztük az akkor feltárt Béke-barlangban is. A későb
biekben is - itthon és külföldön - számtalan barlangot keresett fel, vizsgált meg. így járta be a hazaiakon
kívül a Morva-karszt barlangjait és Irak, Libanon, Törökország számos barlangját. Szülőfalujában, Hajdúsámsonban 2006-ban egy állandó emlékkiállítást hozott létre, ahol úti élményeiből 4400 színes diát és
képet dolgoztak fel tablók formájában.
1972-ben lépett be a Társulatba, de külföldi munkavállalásai miatt tagsága hosszú ideig szünetelt, csak
2004-től újította meg ismét.
Temetése március 1-én volt a debreceni köztemetőben.

F.N.

TARJÁNYI LAJOS
(1954-2016)
A barlangász körökben csak „Mamut” néven ismert Tarjányi Lajos jósvaföi születésű gyerekként már ifjú kora óta ismerte a barlangászokat. A Kecsöszög legutolsó házában nevelkedett két testvérével, igen szegény körülmé
nyek között. Édesapja a Baradla-barlang teherautósofőrje volt, édesanyja
a Tengerszem szálló konyháján dolgozott. Nyáridőben Piri mama fagylaltot
mért a barlanglátogatóknak és köztük nekünk barlangosoknak is.
Lajos véletlenül került a barlangászok közé, de annál nagyobb lelkese
déssel barlangászon, és kapcsolódott be a Baradla csoport kutatómunkájába.
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Kedvence a Baradla- és Béke-barlangok voltak, munkahelye is az Aggteleki Nemzeti Parknál volt. Tú
rákat vezetett nagy élvezettel és lelkesedéssel.
Aggteleken házat épített magának és családjának. De sorsa szomorúra fordult, felesége és gyereke el
hagyta, megmaradt viszont a barlangok iránti szeretet. Elszegényedve és villanyvilágítás híján esténként
karbidlámpája fényénél olvasta el többször is az összes magyar nyelvű barlangos könyvet, míg súlyos
betegsége végleg le nem tetette vele.
Nyugodj békében, Lajos barátom!

Adamkó Péter

HEINZ HOLZMANN
(1945-2016)
Mint építőmérnök építésvezetője volt a kaposvári húsgyár rekonstrukció
jának, majd a budapesti Penta hotel építésének. Ez idő alatt kapcsolatba lépett
előbb a dél-magyarországi, majd a budapesti barlangkutatókkal, akikkel sok
magyar barlangot és karsztterületet járt be.
Hazatérése után a Bécsi és Alsó-Ausztriai Barlangkutató Egyesület kere
tében, melynek 1966 óta volt tagja - 1980 után - hét alkalommal szervezett
egyesületi utakat budapesti és aggteleki barlangok megismerésére. Ö szervezte
és „télapói” szerepkörben bonyolította le az osztrák egyesület hagyományos,
barlangban megtartott barlangi karácsonyünnepét, mely háromszor magyar
barlangban került megrendezésre (1986 Fertőrákos, 2000 Szelim-lyuk, 2014 Pál-völgyi-barlang). 1999 óta
részt vett a Társulat külföldi tanulmányútjain (4-szer Romániában, 2-szer Németországban, Franciaor
szágban, Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban. Lakásában rendkívül értékes gyűjteménye
volt régi és új barlangi irodalomból, metszetekből, festményekből, képeslapokból és bélyegekből. Ezek
segítségével több esetben rendezett kiállításokat. Számos barlangtani konferencián, rendezvényen vett
részt előadással, zömmel barlangkutatás-történeti témákkal (hazánkban: ALCADI ’92, Caves in Artrs ’96,
Barlangvilágítás 2000, ALCADI ’2006).
Szenvedélyes barlangászata mellett amatőr szobrászként is működött, vezetője volt egy 30 fős művé
szeti céhnek, akik sok kiállítást rendeztek barlangokat ábrázoló művekkel is.
A Társulat 2007-ben a Kessler Hubert-emlékéremmel tüntette ki, akivel hosszú ideig szoros kapcso
latot tartott fenn.

Hazslinszky Tamás

IOSIF VIEHMANN
(1925-2016)
Mi barlangkutatók, akiknek szerencséje volt vele kutatni vagy túrázni, csak
Pepinek szólítottuk. Német apától és román anyától született barlangkuta
tó barátunk, aki jól beszélte nyelvünket is, 91 éves korában végleg elhagyta
a barlangkutatók családját.
Geológusként Temesváron végzett, 1956-tól vezető kutató, majd igazga
tóhelyettes a kolozsvári Emil Racovi(a Barlangtani Intézetben. 1961-ben lett
egyetemi professzor, kiemelkedő tudományos kutatási területe a heliktitek
kristályformáinak alakulása és a barlangi gyöngyök keletkezése. Jelentősebb
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feltáró kutatásokban is részt vett, sokáig kutatta és térképezte Románia akkori legmélyebb barlangját,
a Radnai-havasokban lévő 461 méter mély Táu^oare-barlangot. A Bihar-hegység Száraz-völgyében,
a Vertopi-jégbarlangban megtalálta a „Vertopi ősember” leletet. Részt vett a Csodavár barlangjának fel
fedezésében és térképezésében is, ami a maga idejében nagy technikai eredménynek számított.
Az Aranyosföi (Szkerisórai)-jégbarlang és környéke volt legkedvesebb kutatási területe, a barlangról
több nyelven kiadott könyvet is írt. 81 éves korában egyedül öregkori élettani kísérletet végzett 10 napig
a Szelek barlangjában.
Egyetemi évei alatt 19 fős big bánd együttest alapított, élete végéig igen nagy volt a jazz zene iránti
vonzalma, két nemzetközi akadémia jazz tanszékén is oktatott.
2010-ben romániai akadémiai díjat kapott, 2004-ben Kolozs megye díszpolgára, 2014-ben Kolozsvár
díszpolgára címmel tüntették ki.
Legutoljára mi magyar barlangkutatók a Szelek-barlangjának 50 éves felfedezésének ünnepségén,
Sonkolyoson örülhettünk társaságának. Magyarországon is többször járt és bejárta hazánk jelentősebb
barlangjait. Szinte első külföldi vendégként látogatta meg a József-hegyi-barlangot. Isten nyugosztaljon,
Pepi!

Adamkó Péter

DR. DUDICH ENDRE
(1934-2016)
Kitüntetéses geológus diplomája és summa cum laude doktorátusának
megszerzése után kezdetben az ELTE Őslénytani Tanszékének tanársegédje
volt, majd a Bauxitkutató Vállalatnál a karsztbarlangok kutatásával és geo
kémiai vizsgálatával foglalkozott. Azután a Magyar Állami Földtani Intézet
információs csoportvezetője és Adattári Osztályának vezetője lett. Ezt kö
vetően a Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutatólaboratóriumá
ban dolgozott. 1978-ban elnyerte a földtudományok kandidátusa fokozatot.
Bauxitkutató munkát végzett Kubában és Maliban, majd hazatérve, 1981-től
a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatóhelyettese lett. Kiemelkedő nem
zetközi tevékenysége nyomán 1986 és 1992 között ENSZ tisztviselőként az UNESCO Földtudományi
Osztályán a Nemzetközi Földtani Korrelációs Program szervezötitkári tisztét töltötte be. Nyugdíjba vo
nulásáig a MÁFI Külkapcsolati Irodáját vezette. Több egyetemnek volt meghívott előadója, címzetes
docense, majd társprofesszora. Több hazai és külföldi tudományos társulatnak volt tagja, tisztségviselő
je, tiszteleti tagja. Társulatunk 2002-ben választotta tiszteleti tagjává. Tudományos közleményei között
18 foglalkozott hazai és külföldi karsztbauxitok kutatásával, geokémiájával és a kúpkarsztok genetiká
jával.
Dr. Dudich Endre 2016. november 3-án távozott közülünk.
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A Tánctermi-kürtő „ támasztása ”, és az indítóstand kiépítése (Fotó: Szabó Zoltán)

A magasságos Baradla-barlangrendszer felső járatainak kutatása (cikk a

113. oldalon)

Felmászás egy több mint húsz méter magasságú kürtőbe a Dancza-nyelő közelében (Fotó: Gulyás Attila)

A barlang egyik legimpozánsabb, 120 m mély aknája

In verse Everest expedíció (Cikk a 126. oldalon)
Az 1800-2000 m mélység közötti szakaszon sok kis medencén kellett átkelnünk

