
IN MEMÓRIÁM

MARCEL LALKOVIC 
(1944-2016)

Mindnyájunkat megdöbbentett a hír, hogy 2016. december 20-án, agy
vérzés következtében váratlanul elhunyt Marcel Lalkovic, a szlovák barlangi 
történetírás legkiemelkedőbb alakja. Személye nem volt ismeretlen a magyar 
barlangkutatók előtt sem, hiszen hosszú éveken keresztül szoros kapcsolatot 
tartott fenn az Országos Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézet mun
katársaival, legutóbb pedig ő írta meg a 2014-ben kiadott Baradla-Domica- 
barlangrendszer monográfiájának Domica történetéről szóló fejezetét.

Halálával a szlovák és a nemzetközi barlangkutatás Anton Drappá eltávo
zása után (2013. július 13.) további nagy alakját veszítette el.

Marcel Lalkovic Selmecbányán született 1944. január 27-én, de még gyermekkorában Sároskőszegre 
(Kysak) került, ahol középiskoláit is végezte. Főiskolai tanulmányait a kassai Műszaki Főiskola Bányá
szati Karán fejezte be, ahol 1967-ben bányamérnökké avatták. Rövid kassai tartózkodás után a liptószent- 
miklósi Szlovák Karsztmúzeumban helyezkedett el, amely megfelelt barlangok iránti orientáltságának. 
Később a múzeum dokumentációs osztályának vezetője lett, bányamérnöki képzettségét kamatoztatva 
pedig számos barlang felmérését is elvégezte. Már 1970-ben tagja lett az egy évvel korábban újjáalakult 
Szlovák Szpeleológiai Társulatnak, ahol rövid időn belül különféle tisztségeket töltött be (titkár, pénz
tárnok, dokumentációs bizottság elnöke). Múzeumi munkásságának tökéletesítéseként 1974—1977-ben 
a brünni Purkyné Egyetemen posztgraduális muzeológiai tanulmányokat végzett, majd 1990-ben a kas
sai Bányászati Karon kandidátusi fokozatot szerzett. 1988-tól 2001 -ig a múzeum igazgatója volt (közben 
a múzeum neve többször is megváltozott). Marcel Lalkovic 1973 és 1983 között tagja volt a Nemzetközi 
Barlangtani Unió (UIS) bibliográfiai, majd topográfiai és kartográfiai bizottságának, 1986-1989-ben pe
dig a barlangi mérési bizottság elnöki tisztségét töltötte be. Számos szlovákiai barlangos, muzeológiai 
és természetvédelmi szakfolyóirat szerkesztőbizottságának és szakbizottságnak volt tagja. Több egye
temen is előadott muzeológiával, múzeumtörténettel kapcsolatos tárgyakat (a brünni Masaryk Egyetem 
Bölcsészeti Karán, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Bölcsészeti Karán és a besztercebányai Bél 
Mátyás Egyetem Természettudományi Karán). Rendszeresen előadott tudományos konferenciákon, szá
mos kiállítást rendezett, több száz tanulmánya és ismeretterjesztő cikke jelent meg. Legismertebb kö
tete a Domica-barlang felfedezőjéről, Ján Majkoról írt életrajz (2001). Lalkovic költőként is ismert volt, 
több verses kötete került kiadásra. Sokoldalú munkásságát számos oklevéllel, emlékplakettel ismerték 
el (Szlovák Szpeleológiai Társulat ezüst plakettje, a Cseh Barlangok Igazgatóságának Díja, Rózsahegy 
polgármesterének díja stb.). A rózsahegyi temetőben helyezték örök nyugalomra. Halálával a szlovák 
barlangi történetírásban hatalmas űr keletkezett.

Isten nyugosztalja!
Gaál Lajos

193



TÉGLÁS JUDIT
(1941-2017)

Téglás Judit édesapja Taksonyban volt állomásfőnök, így Judit a termé
szet közelében nőtt fel, és olcsón tudott utazni. Fiatal korában került kap
csolatba a barlangászokkal. A MÁV Tervező Intézetben dolgozott, helyileg 
az Északi Járműjavítóban, ahol igen komoly turistaélet folyt, időnként bar
langkutató csoport is működött (Lokomotív, később Törekvés).

Judit részt vett a Bükk barlangjainak kutatásában Lénárt László csoport
jában. Fontos feladatot látott el 1970-ben Szenthe István ún. „Nagy Vecsem 
táborában” is.

Tíz évig a Mecsek barlangjainak kutatásában vett részt, ahol műszaki rajzolói képességeit kamatoz
tatta a barlangok felmérésében, térképezésében, valamint a barlangi és a regionális térképek elkészíté
sében. Itt történt, hogy születésnapján egy új zsombolyt fedezett fel (Születésnapi-zsomboly). Későbbi 
munkahelyei: ELTE Alkalmazott Földtani Tanszék, majd a Magyar Állami Földtani Intézet.

Nyugdíjazása után édesanyjával vidékre költözött, ahol sokan meglátogatták régi ismerősei.
Jó humora, lelkesedése, precizitása mindannyiunknak példát mutatott. 
Hosszú betegségét türelemmel viselte, hiányát sokan érezzük.

Fónyad Béla

KORNIS GÁBOR
(1961-2017)

A barlangkutatást 1981 -ben a B SE barlangkutató szakosztályában kezdte, 
de 1982-ben átigazolt az újonnan alakult Rózsadombi Kinizsi Barlangkutató 
és Hegymászó Sportegyesületbe.

1984-ben mint a felfedező csapat aktív tagja, részt vett a József-hegyi- 
barlang felfedezésében, és évekig aktív kutatója volt a barlangnak. Számos 
új részben ö volt az első bejáró.

Évekig aktív tagja volt a Magyar Barlangi Mentőszolgálatnak is.
Több alkalommal is helyezést ért el a Marcel Loubens és a Kinizsi kupá

kért folytatott barlangversenyeken.
Barlangkutatóként több európai barlangos túra résztvevője volt.
Ott volt egyesülete 1985-ös, híres mongóliai-kínai-tibeti-nepáli expedícióján is, melyről a Kalandok 

Keleten című könyvet írta Bakonyi Péter újságíró.
Az utóbbi években egészsége megrendült, vidéken visszavonulva élt. Bár a barlangjárást, barlangku

tatást már régen abbahagyta, minden évben részt vett csoportjával a József-hegyen a barlang felfedezé
sének évfordulóján tartott megemlékezéseken.

Emlékét a József-hegyi barlangkutató ház falán lévő emléktábla is őrzi.
Isten nyugosztalja Gabikát, barlangásztársunkat.

Adamkó Péter-Leél-Ossy Szabolcs
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MÁTYUS KÁROLY 
(1935-2017)

1964-ben lett tagja az Óbudai Szeszgyár Kinizsi Sportegyesület Termé
szetjáró Szakosztály Barlangkutató Csoportjának, ugyanekkor belépett a Ma
gyar Karszt és Barlangkutató Társulatba is.

Aktívan járta, kutatta társaival a budai barlangokat, de legtöbbször a Szemlő- 
hegyi-barlangban járt és kutatott.

1967 februárjában nyolcadmagával harminc napot töltött társaival a Szem- 
lő-hegyi-barlangban. Ennek az expedíciónak nemcsak a barlang további fel
táró kutatása volt a célja, hanem komoly élettani kísérleteket is végeztek.
Bokodi Béla tévé-riporter, újságíró hetente háromszor tudósított az expedícióról. Ugyanebben az évben 
megjelent Bokodi könyve {Harminc nap a föld alatt).

Karcsi gyakran járta az Aggtelek és Jósvafő környéki barlangokat is. Aktív tagja volt az 1966-ban 
a Révész Lajos és dr. Dénes György által vezetett Baradla-barlangi térképezésnek is.

Szakmája villanyszerelő volt. Magától értetődően részt vett a Pál-völgyi- és Szemlő-hegyi-barlangok 
villanyvilágításának kiépítésében is.

Munkahelye a KÉV Metró vállalat volt, amely akkortájt még a Fehér út és Deák tér között műkö
dött. Rendszeresen túráztatott minket éjszaka üzemidőn kívül az épülő új alagút-szakaszokban. Sokan 
élményszerűen éltük át barátunk jóvoltából a Duna alatti alagútfúrás munkálatait.

Nehéz örökséget hagytál rám, mikor 1975-ben utánad átvettem a Kinizsi barlangászok vezetését. 
Isten véled Károly barátom és hajdani kutatótársam.

Adamkó Péter

GYURMÁN CSABA
(1947-2017)

Régész akart lenni, ugyan vágya nem teljesült, de kutatott a közelebbi és 
távolabbi múltban. Ásatásokon vett részt régészek mellett és barlangokban, 
könyvekben és emberek fejében, hogy az emlékezetet valósággá varázsolja. 
Szeretett bejutni olyan helyekre, amit ő lát először... Különlegeset elénk tár
ni, kinyitni az idő kapuját, bármilyen messze is van tőlünk az, ami akkor tör
tént, amikor az keletkezett. Lebontani a téveszméket, amit az egyszerű ajkai 
bányászok gondoltak a fold természetes titkairól. Tanítani a kicsiknek a feltá
rásról, a térképezésről és a fotózásról. A dokumentálás fontossága, a katasz- 
terezés unalmassága, hosszú körmölése sem tántorította el. Ha úgy hozta ki 

a lépés, akkor egyedül is ment víznyelőket vizsgálni, amikor olvadt a hó. Sátorozva, tábortűz mellett, 
majd a Sárcsi-kúti házban, később a Kab-hegyen mindig ő volt az Öreg! A bölcs, a tapasztalt, a munkabí
ró. A kitartása igazi példa minden fold alatt járó barlangkutató számára.

A barlangászattal 1976-ban ismerkedett meg. Kis baráti társaságával a Kab-hegyen található Ménes- 
akol-árok egyik víznyelőjét kezdték el kutatni, de belekóstoltak több más, később is kutatott és feltárt 
barlang bontásába is. Később a siófoki központú Cholnoky Barlangkutató Csoport tagjai lettek 1978- 
ban, és egyben ekkor lett a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tagja is, egészen haláláig.

A csoport fő kutatási területe a Hárskúti-fennsík, valamint a Kab-hegy környéke volt, kiemelten 
a Macska-lik. Minden évben nyári táborokat szervezett, sok esetben működtek együtt más csoportokkal 
is, mint például az Álba Regia Csoporttal, a Tapolcai Bauxit Barlangkutató Csoporttal és a Veszprémi 
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Egyetemi Csoporttal. A nyolcvanas évek végén, a Sárcsi-kúton kialakításra kerülő barlangász kutatóház 
létrejötte is a nevéhez köthető, amely a korábbi barlangász pincét váltotta fel Ajka központjában. Nagy
részt az ő érdeme volt, hogy sok-sok barlangász itt ismerkedett meg a barlangi kutatómunka alapjaival, 
és lett a szerelme sokunknak ez a nem mindennapi tevékenység és életstílus.

A Bakony Csoport - létszámának drasztikus csökkenése miatt - a második évezred elejére megszűnt, 
és a maradék kis csoport tagjai Csabával együtt a Bakonyi Barlangkutató Egyesületek Szövetségének 
égisze alatt folytatta munkáját. Betegsége ellenére is, minden kutatótáborban és barlangász összejövete
len megjelent, és tevékeny részese volt az elvégzett munkának. 2017. május 17-én dobbant szíve utoljá
ra, és szerettein - elsősorban lányán és unokáján - kívül a bakonyi barlangászok közössége könnyezte 
meg utolsó útján. Ha a hegyen járunk, minden szikla, minden barlang, minden fa a nevedet suttogja... 
Minden barlangteremben a te nevetésed visszhangzik... Távozott közülünk az Öreg, a Kab-hegy bar
langásza, irdatlan űrt hagyva maga mögött... Csaba, nagyon hiányzol nekünk...

A „bakonyos” barlangász társaid nevében
Józsa Balázs

ZSÓLYOMI ZSOLT
(1966-2017)

’Frédi’ elment... Sajnos nem váratlanul, de szomorúan kell tudo
másul vennünk, hogy Zsólyomi Zsolt barátunk, akit mindenki csak 
Frédi néven ismert, nincs többé.

Barlangász pályafutását a 90-es évek elején kezdte, beiratko
zott egy az MTSz által szervezett technikai tanfolyamra. Látványos 
technikai fejlődésen ment keresztül, és a barlangászat vált életének 

talán legfontosabb tevékenységévé. Elsősorban túrák, expedíciók szervezésével foglalkozott az FTSK 
oszlopos tagjaként, és sok nagy európai barlangba jutott le magyarok között elsőként. Különösen a ma
gashegyi, komoly nehézségű barlangok bejárásában volt úttörő szerepe, Ö szervezte az első magyar 
expedíciót a Lamprechtsofenbe, az ugyancsak ausztriai Schneeloch-ba, az olaszországi Monté Lepini 
barlangjaiba, oszlopos tagja volt a Gortani-teamnek, járt a Pireneusok neves barlangjaiban, vezetője volt 
számos spanyolországi nagybarlang expedíciónak.

A barlangi sikerek mellett a kanyontúrák szervezésében, népszerűsítésében elsők között volt Ma
gyarországon, extrém kanyonutat az ő vezetésével teljesített először magyar csapat. A szervezésen kívül 
a legnehezebb feladatokban, a be- és kiszerelésben, a felszerelés szállításában a csoport komoly hasznát 
vehette. Hatalmas lelkesedése, ereje és állóképessége lenyűgöző volt. 1993-ban Rose Gyurival párban 
a negyedik helyen végeztek az Első Pireneusi Játékok nemzetközi barlangversenyén két francia és egy 
belga csapat után.

Anyagilag is támogatta a barlangi expedíciókat, kutatásokat, a BMSz-t, sok barlangba beépült felsze
relést neki köszönhetünk. Tavaly ősszel ünnepelhettük volna 50-edik születésnapját, de ez már megrom
lott egészségi állapota miatt elmaradt. Halála végtelenül megrázó és igazságtalan.

A 61. Barlangnapot Frédi emlékének ajánlottuk.
Németh Tamás
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Dr. ZÁMBÓ LÁSZLÓ 

(1936-2017)

Hajdani tanítványaként, későbbi főtitkáraként, úti- és szerzőtársaként, és 
talán barátjaként búcsúzom Zámbó Lászlótól az egész magyar karszt- és bar
langkutató társadalom nevében.

Zámbó László 1936. októberében Szekszárdon született. Élete végéig meg
őrizte a két világháború közti családban szerzett tulajdonságait: puritán mó
don a tudománynak, közelebbről a karsztkutatásnak élt, a világi élet hívságai 
egyáltalán nem érdekelték. Szerény és csendes maradt akkor is, amikor tudo
mányos eredményei, tanszékvezetői beosztása és nemzetközi hírneve alapján 
lett volna mire büszkének lennie.

Az Eötvös Loránd tudományegyetemen 1961-ben szerzett biológia-földrajz tanári oklevelet. Már 
az egyetemen kitűnt szorgalmával, a karsztok iránti érdeklődésével. Ennek eredményeként Bulla Béla 
professzor, a Természetföldrajzi Tanszék nagy tekintélyű vezetője 1963-ban odavette a tanszékére. Attól 
kezdve nyugállományba vonulásáig oktatott a tanszéken előbb tanársegédként, majd adjunktusként, vé
gül docensként, és 1991-1994 között ő lett a tanszék vezetője is. Kutató geográfusok, földrajztanárok és 
geológusok, geofizikusok nemzedékeit tanította generációkon át. Legszívesebben szűkebb szakterületét, 
a talajtant, valamint Magyarország földrajzát oktatta.

Nála a kutatás és az oktatás szoros kapcsolatban állt. Fő kutatási területe a talajhatás vizsgálata volt 
a karsztosodás folyamatára: méréseit Aggtelek-Jósvafő vidékén, elsősorban a Béke-barlangban és annak 
felszínén folytatta, ahol egyedülálló, saját ötlete alapján, hihetetlen ügyességgel és találékonysággal ki
vitelezett észlelökertet épített ki. Sportolói múltjának köszönhetően nem ijedt meg a fizikai munkától, 
a nehézségektől. A barlang fölötti töbör tetejében és oldalában több helyen, valamint a töbör természetes 
feltöltésének aljában kiásott 10 m mély (!) gödörben (melyet petróleummal átitatott vasúti talpfákkal 
támasztott ki, ami a nedvességnek is ellenállt: így a gödör ma is bejárható) beszivárgás-mérőket és egyéb 
műszereket helyezett el. Tanúsíthatom, hogy Japántól Kanadáig nemzetközi hírű professzorok jöttek hoz
zá, köztük Derek Ford, a karsztkutatók doyenje is személyesen szemlélte meg a Béke-töbri észlelöker
tet, és nagy elismeréssel nyilatkozott róla. Mindenki ámulattal tanulmányozta, hogyan tudja megmérni 
a nyílt sziklafelszínen, vékonyabb és vastagabb avar- és talajtakaró alatt a különböző meredekségű lej
tőkön a kőzet oldódását. Ehhez több évtizedes kitartó munkára volt szüksége.

Szívesen tartott terepgyakorlatot kutatási területén: 1981-ben magam is részt vettem egy ilyen gya
korlatán. Lenyűgöző volt lelkesedése, kutatói alázata. Saját példájával tanított, nevelt bennünket: ő kelt 
föl elsőnek, bevásárolt, volt, hogy főzött is a tanítványoknak. Nem volt szigorú, de azt elvárta, hogy 
mindenki becsülettel végezze munkáját, egyéni feladatait. Mindenkivel külön foglalkozott. Tanítványai 
szeretettel is voltak iránta. A mérésekbe, amiket már akkor elkezdett, amikor ez a hazai földrajztudo
mányban még nem volt szélesen elterjedt, önzetlenül bevonta hallgatóit is. Egy bulldog szívósságával 
harcolt a szűkös egyetemi lehetőségek között, hogy megteremtse a vizsgálatokhoz elengedhetetlenül 
szükséges pénzügyi hátteret, pl. a talaj levegő szén-dioxid tartalmának in situ mérési lehetőségét. Mint 
az én tanszékem hajdani rekonstrukciós felelőse, jól emlékszem, hogy az ezredforduló előtt, az új egye
temi épület tervezésekor az egyetemi vezetők többször is visszautasították kérését az esőztető akna lé
tesítésére. Végül mégis megépítették, és így úttörő módon mérni tudta a különböző talajminták azonos 
méretű mészkődarabokra gyakorolt hatását.

Nem elégedett meg az egyetemen szerzett tudással: már felnőtt fejjel, egyetemi oktatóként is újabb 
egyetemi szakokat végzett el. 1983-ban hidrológusi, 1986-ban talajtani szakmérnöki végzettséget is szer
zett. Már 1969-ben nagy sikerrel védte meg egyetemi doktori értekezését. Aggteleki kutatásait soha sem 
tartotta lezártnak, mindig elégedetlen volt, újabb és újabb adatokat gyűjtött: 16 évig készítette kandidátusi 
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disszertációját, ami olyan jól sikerült, hogy bírálója az akadémiai doktori fokozat odaítélésére is méltónak 
tartotta. 1988-ban ezért a munkáért megkapta a Kadic Ottokár-érmet.

Méréseit számtalan kiszállás során végezte: magam is többször vele tartottam, amikor laptopjára „le
szívta” az elmúlt hónap mérési adatait a barlangban. Azt mondta, 9,5 millió adatot gyűjtött össze: ebből 
akarta a nagydoktori értekezését megírni. Sajnos, ez nyugdíjazása és többek féltékenysége miatt nem 
sikerülhetett.

Viszonylag kevés cikket írt, de tanulmányai széles körű nemzetközi érdeklődésre tarthattak számot. 
Derek Ford meghívta Kanadába vendégelőadónak, és közösen keresték fel a Föld számos karsztterületét. 
Hosszabb időt tölthetett Japánban is Kazuhisa Yoshimura professzor vendégeként, ahol tanulmányoz
hatta a trópusi és szubtrópusi karsztokat. Emlékszem, közös ázsiai tanulmányutunkon is mindenhonnan 
talajmintát hozott. Sok mintája feldolgozására nem maradt ideje: számtalan anyagminta várt vizsgálatra 
a szívének oly kedves Kisorosziban, ahol valóságos menedékhelyet épített ki magának és családjának 
végtelen szeretettel: nem véletlen, hogy ott is akart végleg megpihenni.

A karszttudomány nagy és pótolhatatlan vesztesége, hogy kutató munkáját nem tudta befejezni.
Zámbó László 1991 és 1995 között Társulatunk elnöke volt, munkáját nagy szakmai hozzáértéssel, 

mindenki megelégedésére végezte.
Nyugodjék békében!

Dr. Leél-Ossy Szabolcs

BERHIDAI GYULA
(1932-2017)

Testvér öccsét, Gézát követve kezdte el a barlangok világát járni. Híres 
története volt az 1953-ban, a Pénz-pataki-víznyelőnél (Jakucs László által ve
zetett kutató táborban) történt balesete. Itt egy hatalmas felhőszakadás a bar
lang foglyává tette egy időre: fél napot várt, hogy a felszínen az ideiglenes gát 
beüzemelésével átmenetileg csökkenjen a barlangba ömlő víz mennyisége.

A tábor végeztével kiszerelték a barlangból a beépített segédeszközöket, kö
télhágcsókat. Kincses Jutka karbidlámpája a hágcsón kialudt, és ennek követ
keztében Jutka visszazuhant a róla elnevezett 18 méteres aknában. (Szeren
csésen túlélte a balesetet, társai félig eszméletlen állapotban kiszállították 

a barlangból, és teljesen felépült számos csonttöréséből). A csoport második fele, köztük Gyula is, kifelé 
jövet egy omladékos részen eltévedt. A járatlan szakaszon Gyula egy olyan kőre támaszkodott, ami ki
mozdult alatta, és az egész omladékhegyet megindította. Hatalmas mennyiségű kő omlott rá, a felszerelés 
egy részét örökre maga alá temette. Gyula ki tudott mászni az omlás alól, és kisebb sérülésekkel meg
úszta: az omladékot megkerülve, vérző fejjel, saját lábán ment ki a barlangból. Ezt a kalandos történetet 
Jakucs László Felfedező utakon a fold alatt című könyvében színesen leírja.

A kettős baleset évtizedekre visszavetette a barlang kutatását, és nagyon rossz hírét keltette a frissen 
felfedezett nagy barlangrendszernek.

Mindez nem vette el kedvét a barlangkutatástól. Az EKME barlangkutató csoportjában járta tovább 
a barlangokat. Csak sorkatonai szolgálata miatt nem vett részt a Vass Imre-barlang 1954. évi feltárásá
ban. 1958-től a Vass Imre-barlang mellett épült karsztkutató állomás első gondnoka lett. 1960-ig voltak 
feleségével, Mártával Jósvafőn, és csak gyermekük születését várva váltak meg állomáshelyüktől, mert 
akkor még se víz, se villany nem volt bevezetve a szolgálati lakásukba. Első gyermekükből, Tamásból 
szintén neves barlangkutató lett, és húga Mariann is gyakran járta a barlangok világát. Unokája (Tamás 
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fia), Berhidai Gergely pedig néhány éve tragikus körülmények között szenvedett halálos barlangi balese
tet Szlovákiában.

Berhidai Gyula nagyon jól ismerte a budai barlangokat is. Amikor a Budapesti Műszaki Egyetemen 
35 év után - kibővítve - újra kiadták a nagy sikerű Schafarzik-Vendl könyvet (Geológiai kirándulások 
Budapest környékén), ebbe és az 1964-es megismételt kiadásba ő írta a “Budapest barlangjai” c. fejezetet.

Adamkó Péter

HORVÁTH GYŐZŐ 

(1950-2017)

Fiatal korától kezdve aktívan búvárkodott a Meteor TTE (VMTE) Nau- 
tílus Vízalatti Barlangkutató csoportjában, melynek hamarosan vezetője lett. 
A csoport, 1975-től kiválva a barlangkutató szakosztályból, vezetése alatt, 
mint önálló szakosztály folytatta munkáját. 1967-től irányításával sziszte
matikusan kutatták és térképezték a Tapolcai-tavasbarlang vízzel telt járat
rendszerét. Több száz méter addig ismeretlen vízalatti járatot úsztak be mind 
a Tavasbarlangban, mind a Kórház-barlangban.

Horváth Győző nevéhez fűződik több sikeres feltárás és szifonátúszás 
a Baradla Rövid-Alsó-barlangjában. Egyik szervezője és irányítója volt a 80- 
as évek talán legnagyobb és hatalmas műszaki erőforrást is igénybevevő, végül sikerrel záruló Rövid- 
Alsó-barlang feltárásnak. A munkálatok eredményeként sikerült 16 szifonon keresztül egy kilométer 
hosszan megismerni és feltérképezni a járatrendszert.

Győzőt nem csak a barlangok vizének mélye vonzotta, számos tengeri expedíciót szervezett és veze
tett az Adriától a Karib-tengerig. Búvár munkásságának jelentős eredménye a városligeti Illés-kút fel
tárása és újjáépítése, melyet évtizedeken keresztül szívós kitartással végzett. Munkájára a korona 1991. 
augusztus 3-án került fel, az újjáépített kútház átadásával.

Megalapítója és évtizedekig irányítója volt az MKBT keretén beül 1977-ben létrejött Vízalatti Bar
langkutató Szakbizottságnak. 1984-1991 között a Meteor titkára, majd ügyvezetője volt. Életében szinte 
minden nehézséget és akadályt le tudott győzni, de a betegség sajnos erősebbnek bizonyult.

Nyugodjon békében!

PECZE IMRE
(1959-2017)

Pecze Imre, barlangi túravezető, az Aggteleki Nemzeti Park munkatársa, 
2017. november 20-án, tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Középiskolai tanulmányai elvégzése után szülőfalujában, Színben kezdett 
dolgozni kereskedőként, de - évekkel az Aggteleki Nemzeti Park megala
kulása előtt - 1981-ben már barlangi túravezetőként dolgozott, először Jós- 
vafőn, majd Aggteleken. Egész életét az Aggteleki-karszt barlangjai bemu
tatásának szentelte. Habár nem volt hivatásos barlangkutató, mégis a karszt 
összes bejárható barlangját jól ismerte, az érdeklődő látogatók nem tudtak 

Végh Zsolt
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olyan kérdést feltenni neki, amire ne tudott volna részletekbe menően válaszolni. Minden barlanggal 
kapcsolatos könyvet elolvasott, a barlangvilág nemcsak a munkáját jelentette, de hobbija, érdeklődése 
is leginkább ide kötötte. Tudását, hatalmas ismeretanyagát, szakmai tapasztalatait nem tartotta meg ma
gának, az évtizedek során túravezetők generációi nőttek fel a „keze alatt”. 36 évi munkája és töretlen 
lelkesedése látogatók százezrei számára tette a barlangtúrákat izgalmas felfedezéssé, valódi élménnyé. 
Rengeteg látogató tért vissza az évek során, aki ragaszkodott ahhoz, hogy kizárólag az Imre által vezetett 
túrán szeretne részt venni. Munkáját nemcsak a látogató közönség, de a szakma is példaként tekintette és 
értékelte. Három alkalommal részesült miniszteri elismerésben.

Másik hobbija a festészet volt, azonban itt sem tudott elszakadni szeretett barlangjaitól. Témáit leg
többször a fold alatti csodavilág és a karszt felszíni különlegességei adták. Kollégánk nemcsak szakmai
lag volt kiváló, de embersége, empátiája, segítőkészsége is kivételes volt. Tudását bárkivel megosztotta, 
az aggteleki 1 órás barlangtúra ritka esetben fejeződött be 1,5 óránál hamarabb. A túrák végén abbaha
gyott ismertetést a kijárat elhagyása után is többnyire beszélgetéssel folytatta a leglelkesebb látogatók
kal. Mindenkihez volt egy kedves szava, humoros megjegyzése. De ez fordítva is így volt. A kollégák és 
a látogatók is keresték vele a lehetőséget egy baráti beszélgetésre.

Hiánya pótolhatatlan.
Gruber Péter

LENDVAI ÁKOS
(1946-2017)

A mai fiatalabb barlangkutatók már nem nagyon ismerik Lendvai Ákos nevét, pedig egykor a gere- 
csei barlangok kutatásának egyik meghatározó személye volt.

1964-től tagja volt Társulatnak, majd hosszú évekig a Választmánynak is. Barlangos értekezleteken 
kutatási területét mindig emlékezetesen harcosan védte. A hatvanas években csatlakozott a kőbányai 
székhelyű Vasútépítő Törekvés Barlangkutató Csoporthoz, aminek rövid időn belül egyik meghatározó 
embere, majd vezetője lett, amely később Fényes Elek Barlangkutató Csoportként működött. Legutol
jára a Kőbányai Hegymászó és Barlangkutató Szakosztály vezetőjeként tevékenykedett.

Csoportjával számos helyen kutatott. Legfőbb kutatási területük mindig a Gerecse és a Pilis hegység 
barlangjai voltak. Legnagyobb szerelme a Lengyel-barlang kutatása volt, ahol jelentős eredményeket 
ért el. Az Ajándék-barlang kutatása annak idején szintén az ő vezetésével kezdődött. Nevéhez fűződik 
a pilisi Desottó-víznyelő, a bükki Viktória-barlang és a gerecsei Bányász-barlang feltárása. Életének leg
főbb maradandó írásos emléke a 4630-as barlangi kataszteri egység feldolgozása volt Az általa vezetett 
csoportok jelentései a természetvédelem.hu-n olvashatók.

A magashegyi túrázást is kedvelte és gyakorolta. 1983-ig igen aktív barlangkutató és barlangvédő 
volt. Emlékét legjobban egy gerecsei vagy pilisi barlang újonnan feltárt, róla elnevezett szakasza őrizné 
meg örökre.

Adamkó Péter és Polacsek Zsolt
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GÖNCZÖL IMRE 
(1942-2018)

2018. január 28-án hosszú betegség után elhunyt Gönczöl Imre barlang
kutató.

A barlangok vonzásába 1977-ben került, ahova családja, felesége és két 
leánya is követte. Kezdetben az Álba Regia Barlangkutató Egyesületben tevé
kenykedett a Tési-fennsík barlangjainak feltárásában, megismerésében. Ezen 
közösségben 14 évet töltött el. Szerteágazó elfoglaltságokat vállalt. Bontott 
és fényképezett a barlangokban, részt vett az egyesület kutatóházának folya
matos felújításában, a barlangkutatáshoz szükséges műszereket (huzatmérö, 
vakuszinkronozó stb.) tervezett és készített. Egyik alapító tagja volt az első 
Bakonyi Barlangi Mentőszolgálatnak. Tevékenykedett a két tési barlangnap és a 10. Nemzetközi Barlang
kutató Kongresszus bakonyi rendezvényein. Szívügye volt az ismeretterjesztés. Sok felszíni és barlangi 
túravezetést vezényelt le, és számos barlangokról szóló előadást tartott úgy a laikus érdeklődőknek, mint 
a szakközönségnek. Munkavégzését minden területen az igényesség, a precizitás jellemezte.

1992-ben alapító tagja volt a Vulkánszpeleológiai Kollektívának. Ettől kezdve a barlangos tevékeny
ségét lóként a nemkarsztos barlangok megismerése és megismertetése tette ki. Tizennyolc ún. Vulkán
szpeleológiai Tábor munkájának volt aktív részese. Ott volt a nagyobb Pulai-bazaltbarlang, a Halász Ár
pád-barlang, az Arany-barlang és még nagyon sok kisebb vulkánbarlang feltárási munkáinál. A táborok 
elengedhetetlen programja volt a majdnem minden esti tábortűz, ahol Imre nóta- és hangulatfelelősként 
is remekelt. Hazánk nemkarsztos barlangjainak kataszterezése során bejárta a jelentősebb nemkarsztos 
barlangvidékeket a Kőszegi-hegységtől a Tokaj i-hegységig, ahol térképezett, fényképezett. Külföldi bar
langkutató tevékenysége során dolgozott a szlovákiai Pogányvár, Ragács és a németországi Ortenbergi- 
bazaltbarlang megismerésén. Összességében, mintegy 20 évet töltött el a nemkarsztos barlangok vizsgá
latával.

Eddig sikeresen küzdött meg egy sor veszéllyel, életigenlése, humora számos katasztrofális helyzeten 
átsegítette. Túlélte az autóbalesetét, egy viperamarást, azt, hogy munkahelyén az általa javítás alatt álló 
szerkezetre figyelmetlenségből rákapcsolták a villanyáramot és az így képződött közel 1000 °C-os elekt
romos ívtől súlyos égési sérülést kapott. A váratlan traumákkal megbirkózott, de a lassan lopakodó halál 
utolérte. 2010 óta egészségi állapota egyre romlott, gondozó intézetbe került és ott búcsúzott el az élettől 
is. Tanítását, példáját szívünkbe és eszünkbe véssük. ígérjük, hogy ezt nem felejtjük el.

Eszterhás István

Dr. CSERNAVÖLGYI LÁSZLÓ 

(1950-2018)

Súlyos betegsége után eltávozott közülünk dr. Csernavölgyi László, aki 
Csema néven az 1970-es és korai 80-as évek aktív barlangásza volt.

1970-ben megalapítója és hosszú ideig vezetője volt a Vörös Meteor Ter
mészetbarát Egyesület Tektonik barlangkutató Csoportjának, amelynek fő ku
tatási területe az Alsó-hegy volt. Hosszú évekig szervezte ide a kutató túrákat 
és táborokat Bódvaszilas és Komjáti bázissal, de volt, hogy a Szabó-pallagon 
vagy a Vecsem-forrás előtt töltöttünk sátorban több hetet a közeli barlangok 
feltárása érdekében. Az aktív időszakában készült alsó-hegyi barlangtérképek 
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közül sok helyen megtalálható a neve a felmérők vagy éppen a szerkesztők között. A barlangászat technikai 
és szervezési kérdéseiről több publikációja is megjelent.

A magyar szpeleológiai oktatási rendszer működésének kezdetekor oktatóként is részt vett az újabb 
barlangász generációk elméleti és gyakorlati felkészítésében. Egyik meghatározó tagja volt az akkor még 
Barlangi Mentőszolgálat néven működő szervezetnek, sok éjszakát és nappalt töltött bajbajutott ember
társai megmentésével. Létezése idején egyik motorja volt a Pest megyei Rendőrfokapitányság Életvédel
mi Osztálya keretében működő barlangi mentő csoportnak.

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem 1975-ös elvégzése után az Országos Természetvédelmi Hiva
talban kezdett dolgozni, ahol hamarosan az akkor létrejött Barlangtani Intézet vezetője lett. Ugyanebben 
az évben egyik alapító tagja volt a Magyar Madártani Egyesületnek is. Doktori értekezését Aggtelek 
környékének talajtani viszonyairól írta. Pályafutásának nagy részében igazságügyi környezetvédelmi 
szakértőként működött.

Életének utolsó szakaszát a barlangászaitól visszavonultan töltötte. Hosszú, türelemmel viselt beteg
sége után 2018. február 15-én végleg itthagyott minket. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Hegedűs Gyula

Dr. BALÁZS DÉNESNÉ

(1927-2018)

Örökre eltávozott a Magyar Földrajzi Múzeum alapítójának, Balázs Dé- 
nesnek hitvese, Balázs Dénesné Sprincz Vilma, legtöbbünknek Vilma néni.

Kettejük kapcsolata az Élelmiszeripari Minisztérium főkönyvelőségén 
kezdődött. Balázs Dénes feladata volt a vállalati mérleg és pénzügyi tervek 
ellenőrzése és összesítése. Ott ismerte meg a hűtőipari osztályon dolgozó 
szerény, szorgalmas leányzót, akinek a határidőre elvégzett munkáiban soha 
nem talált hibát, annyira gondos és lelkiismeretes volt.

Vilma néni férje révén kapcsolódott a szervezett természetjárásba, majd 
a barlangkutatásba. Ezen kirándulások során kerültek közelebb egymáshoz.

Mintegy tíz esztendei ismeretség után, 1966. július 25-én barlangász ruhában, viliódzó fényű kar
bidlámpákkal ereszkedtek le az égerszögi Szabadság-barlangba, egy kis csapat kíséretében. A Mágnes
teremben, egy letakart asztalka mellett, overállja fölött átvetett nemzeti színű szalaggal, Égerszög köz
ség tanácstitkára várta Vilmát és Dénest. A földöntúli boldogságban a föld alatt elhangzott igenek után 
e naptól kezdve a tudós karsztkutató expedícióinak volt egy állandó, láthatatlan résztvevője és kísérője: 
a felesége.

A Szabadság-barlang feltárásáról szóló - Balázs Dénes egyetlen barlangos témájú könyve kézira
tának gépelésén túl, részt vett a barlang tudományos feldolgozásának feladataiban, a hazai és külföldi 
levelezésben, szakmai kapcsolatok ápolásában. Elkísérte férjét 1977-ben Sheflieldbe, a VII. Nemzetkö
zi Szpeleológiai Világkongresszusra, majd nagy-britanniai tereptanulmányokra. Együtt jártak 1990-ben 
Oroszországban a Perm környéki gipszkarsztokon és a Kunguri-jégbarlangban, Észtországban a Lahemaa 
Nemzeti park vándorköveit tekintették meg.

Az Életem-utazásaim című nagy, összefoglaló életmű kötet kiadásra való előkészítésének minden ter
hét vállalta, a gépeléstől a nyomdai korrektúrákig, bár a megjelentetés feltételei akkoriban — 1993-ban - 
szinte lehetetlennek tűntek. S mivel más lehetőség nem volt, a szerzői kiadás érdekében minden egyéni 
áldozatra képes volt. Szeretett férje betegágyánál éjszakákba nyúlóan dolgozott, egyeztette a térképek 
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névanyagát, a fényképek és illusztrációk aláírásait. A súlyos rákbetegséggel küzdő tudós nehezen olvas
ható kézírását ö csiszolta nyomdai közlésre alkalmas kézirattá.

Rendíthetetlenül hitt a jó, nemes ügyekben, s a barlangos célok érdekében képes volt lemondani az éle
tet kényelmesebbé, könnyebbé tévő hétköznapi dolgokról.

Kitűnő angol nyelvtudását a szakmai levelezésben, cikkek fordításában hasznosította. Az 1989-es bu
dapesti X. Nemzetközi Szpeleológiai Világkongresszus adminisztratív előkészítésében is részt vállalt, de 
soha nem tolakodott előtérbe, s férjéhez hasonlóan kerülte a reflektorfényt.

Segítette Cséke Zsolt Életem-utazásaim című filmje elkészítését, bár nem vállalta a szereplést. Ön
zetlenül segítette a „3276 expedíciós nap - a múzeumalapító geográfus újraolvasva” című állandó kiál
lítás megvalósítását a Magyar Földrajzi Múzeumban.

90. születésnapján meghatottan vette át Érd város polgármesterének köszöntő levelét és ajándékát. 
Érd város saját halottjának tekintette, gondoskodott temetéséről, így juttatva kifejezésre tiszteletét.

Szorgalma, kitartása, szerénysége, áldozatkészsége, műveltsége emlékezetes emberi példa marad szá
munkra.

Dr. Kubassek János

Dr. MOLNÁR ANDRÁS

(1949-2018)

Türelemmel viselt hosszú betegsége után eltávozott közülünk dr. Molnár 
András, a Meteor (korábban Vörös Meteor) Természetbarát Egyesület Tek- 
tonik Barlangkutató csoportjának alapító tagja.

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem hallgatójaként 1970-ben kezdett 
barlangászni, amit édesanyja előtt hosszú ideig titkolt, hiszen a szülői féltés 
miatt ezt nem merte bevallani. Kis idő elteltével azonban a titok kiderült, 
anyukája megismerte a csoport tagjait és tevékenységét. Elfogadta a helyze
tet, megszeretett bennünket, és amiben csak tudta, megértőén támogatta fiát 
és annak barlangász barátait.

András és a Tektonik csoport fő aktivitási időszaka az 1970-es, és 80-as években volt, amikor is 
az Alsó-hegy és annak zsombolyai voltak a csoport kutatási területe. Számtalan zsomboly feltárásában 
és felmérésében vett részt. Felkészülten használta az akkori idők függőleges barlangjáró technikáit, és 
erre oktatta a csoport fiatalabb, illetve újonnan érkező tagjait is. Barlangász pályafutása során a hazai 
barlangokon kívül eljutott a környező országok és más földrészek barlangjaiba, karsztterületeire is. Kü
lönösen Erdélyben, és az akkori Csehszlovákiában fordult meg gyakran. Fiatalabb korában a hegymá
szásba is belekóstolt, de végül megmaradt a barlangászainál.

A csoport egyik meghatározó tagjaként sohasem igyekezett magát az előtérbe tolni, munkáját csend
ben végezte, de mindenre és mindenkire odafigyelt. Ez nagymértékben hozzájárult a kutatások és túrák 
biztonságához. Jó rajzkészségének eredményeként a Csoport lógóját is ő tervezte. Nagyon szeretett főz
ni, és konyhaművészetének eredményeit gyakran élvezhettük.

Ahogy az sok csoporttal előfordul, egy idő után, a változó élethelyzetek eredményeként a Tektonik 
csoport kutatási aktivitása is csökkent, de a baráti társaság magja megmaradt és a mai napig is éven
te többször, rendszeresen találkozik. Ezeknek a találkozásoknak András az állandó résztvevője volt, és 
az utolsó pillanatig tartotta a kapcsolatot barátaival és a barlangász társadalommal. Érdeklődéssel követ
te a barlangász híreket. Ez év tavaszán még nagy betegen is eljött a Mountex klubban minden szerdán 
összejövő barlangász asztaltársasághoz, ahol már mindenki sejtette, hogy búcsúzni jött. Csendes, nyu
godt alakja most már innen is hiányozni fog.
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Civil életét tanulmányi végzettségének megfelelő munkakörben a herceghalmi Állattenyésztési Ku
tató Intézetben töltötte, innen is ment nyugdíjba. Hosszúra nyúlt betegsége fizikailag is megtörte, utolsó 
hónapjaiban már a lakását is csak segítséggel, akkor is nehezen tudta elhagyni. Állapotának visszafordít
hatatlan romlására a sors augusztus 9-én tett pontot.

Hegedűs Gyula

RAKONCZAY ZOLTÁN 

(1929-2018)

2018. szeptember 10-én, hosszan tartó súlyos betegség után, életének 89. 
évében elhunyt Rakonczay Zoltán erdömérnök, a Magyar Madártani és Ter
mészetvédelmi Egyesület tiszteletbeli elnöke, a Magyar Karszt- és Barlangku
tató Társulat tiszteleti tagja, akit az intézményes természetvédelem atyjaként 
tisztel az utókor. Örök nyugalomba helyezésére október 4-én a Farkasréti 
temetőben került sor. A ravatalnál, végakarata szerint a természetvédelmi 
munkásságáról dr. Rodics Katalin, míg erdészeti tevékenységéről Schmotzer 
András emlékezett meg. A sírnál Kertész József, Áprily Lajos Szeret az erdő 
című versét szavalta el.

Rakonczay Zoltán 1929. december 14-én, Nyéstán (Abaúj megye) született, édesapja kerületvezetö 
erdész volt. Középiskolai tanulmányait Miskolcon végezte. 1949-ben felvételt nyert a Soproni Egye
tem Erdőmémöki Karára, de egyetemi éveit ösztöndíjasként 1950-től Romániában, Brassóban töltötte, 
ahol 1954-ben erdőmérnök lett, majd munkája mellett 1966-ban külkereskedelmi mérnök-közgazdász 
diplomát is szerzett. Mátrafüreden kezdett dolgozni ahol 11 évet töltött. Mint művelési, műszaki vezető 
kezdte, majd 1956-ban erdészetvezető, 1958-ban főmérnök lett. Kiemelkedő eredményeinek és kivá
ló szervezőkészségének köszönhetően 1965-ben Budapestre, az Országos Erdészeti Főigazgatósághoz 
került, ahol az Erdőhasználati osztály vezetője lett, majd a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisz
térium létrejöttekor az Erdőrendezési Főosztály vezetésére kapott megbízatást. 1972-ben nevezték ki 
az Országos Természetvédelmi Hivatal élére és kezdte meg a hatékony védelmet biztosító szervezet 
kiépítését, a védett területek rendszerének (nemzeti park, tájvédelmi körzet) kialakítását, a jogszabályi 
háttér megteremtését, a védetté nyilvánítások felgyorsítását. Az átszervezések ellenére 1990. évi nyug
díjazásáig, hol a Hivatal elnökeként, hol miniszterhelyettesként a természetvédelem az ő irányítása alatt 
állt. 1992-től 1996-ig a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmémöki Karán egyetemi docensként 
a környezetvédelmi tanszék vezetője volt, de tanított a keszthelyi agráregyetemen és az ELTE több karán 
is. 1996-tól 1999-ig a földkárpótlással magánkézbe került természeti területek állami birtokbavételét 
miniszteri biztosként irányította. Tisztában volt a társadalmi háttér fontosságával, kezdeményezője volt 
az 1974-ben megalakult Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület létrehozásának, és egy idő
ben ő töltötte be a Természetbarát Szövetség elnöki tisztét. De ö építette be a természetvédelem körébe 
a kapcsolódó hagyományok őrzését is. Elnöksége alatt a Természetvédelmi Hivatal néprajzost és építészt 
is foglalkoztatott.

Hosszú éveken át tartó magas pozíciója ellenére szerény maradt, eredményei nem a maga hasznát, 
hanem az ország javát szolgálták. Ezt mutatja, hogy a lexikonokban neve nem, csak a vezetése alatt 
létrehozott nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, védett értékek szerepelnek. Ismerte az ország minden 
zegét-zugát, de a természetvédelemben dolgozó munkatársait is. Szerette és tisztelte az embereket, sze
retett élni, élvezni a természet szépségét, az élet adta lehetőségeket. Kiváló diplomata adottságokkal 
rendelkezett, számos legenda él, hogyan intézett el néhány perc alatt évek óta húzódó ügyeket. Előadásai 
érdekesek, meséi humorosak voltak. Sokat publikált, utolsó jelentős, 2009-ben megjelent munkájában 
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összefoglalta a természetvédelem 1872—2002 közötti 130 évét. A barlangokról sem feledkezett meg. Az ő 
kezdeményezésére alakult meg a Barlangtani Intézet 1975-ben, és készült el az úgynevezett Bertalan- 
féle barlangleltár, ami az Országos Barlangnyilvántartás alapjául szolgált. A természetvédelem abban 
az időben vásárolta meg és hozta rendbe a Pál-völgyi-kőfejtö területét, a turistaházat és a Barlangtannak 
ma is helyet adó épületet, valamint kezelésbe vette a Pál-völgyi-barlangot. Bár az Intézetet 1979-ben 
Gonda György államtitkársága idején néhány évre megszüntették, de a Szemlö-heg} i-barlang kiépítése 
folytatódott. Rakonczay Zoltán volt, aki szorgalmazta az élettelen természeti értékekre épülő Aggteleki 
Nemzeti Park létrehozását, a Baradla, a Szent István- és az Anna-barlang természetvédelmi kezelésbe 
és üzemeltetésbe vételét is. A soproni egyetemi években sem felejtkezett meg a barlangokról, a barlang
védelmet is beépítette az oktatandó anyagok közé. Kapcsolatban állt a Barlangkutató Társulat vezetésé
vel, szükség esetén szakmai véleményüket kérte. A barlangok védelme érdekében végzett munkássága 
elismeréseként a Társulat 1986. évi közgyűlése tiszteleti tagjai közéválasztotta. 2008-ban. már betegen, 
de teljes szellemi frissességben ö tartotta a díszbeszédet a jósvafői Kessler Hűben emlékház átadása 
alkalmából.

Rakonczay Zoltán halálával egy, ma már ismeretlen hatású, meghatározó személyiség távozott kö
rünkből. Csak remélni tudom, hogy az a sok munka, küzdelem, amivel felépítette, elfogadtatta és nem
zetközi elismerésre méltóvá tette a magyar természetvédelmet, nem volt hiábavaló, és az utókor megőrzi 
és nem herdálja el eredményeit.

Székely Kinga

KISS JENŐ
(1938-2018)

80 évesen hagyta el a földi világot, 2018. december 14-én. Volt, akinek 
Jenő bácsi, volt, akinek csak egyszerűen Jenő.

Nemcsak a neve, a Szemlő-hegyi barlangban mindig itt van és itt is ma
rad Velünk. Ö az az ember, aki mindig vidám volt, az életet mindig pozitívan 
szemlélte és élte, és ezt adta át mindenkinek. Ö mindig adott, de cserébe so
sem várt viszonzást, mindig kedvesen és egy jó viccel fogadott mindenkit. 
Pár jó szóval mindenkit felvidított.

Magyarország szinte összes barlangját bejárta, de a Szemlő-hegyi barlang 
lett a hobbija, kutatási területe, munkahelye, élete legnagyobb része. 1976 
óta a SZIKKTI Sportegyesület elnökeként (Papp Ferenc Barlangász szakosztállyal kezdődően), több 
mint 40 évet töltött barlangokban, a legtöbbet a Szemlő-hegyi-barlangban. Emellett még a Táborhegyi
barlang és a Rácskay-barlang is az egyesület kutatási területéhez tartozott. A Szemlő-hegyi-barlangban 
nagyon sokat tett a barlang jelenlegi állapotáért, a barlang levegőjéért és a tisztaságáért. Az ö személyes 
varázsa által sok fiatalból és idősebbekből lett a későbbiekben barlangszerető sportember. Mindig nagy- 
nagy lelkesedéssel mesélt a Szemlöről. Szívügye az „Agyagos”-terem kiépítése volt, ahonnan rengeteg 
időt és energiát nem kímélve termeltek ki több köbméter agyagot. A barlang feletti emlékkertet is több 
társával együtt alakították ilyen meghitté. Gépészmérnöki és esztergályos szemléletmódja sokat segített 
abban, hogy a barlangokra másképp tudjon nézni és másképp tudja kutatni. A kövek szinte beszéltek 
hozzá... Sportolói múltja (TF-atlétika szak, maratoni futó, úszásban olimpiai kerettag volt) sokat segített 
a kitartásban, és az elköteleződésben nemcsak a barlangok és a természet szeretete iránt, hanem a sport, 
az egészséges életmód iránt is. Imádott magyarázni, másoknak önzetlenül segíteni.

Szenvedélyesen tanította a Barlangterápiára érkező betegeket, gyerekeket, egészségeseket, sportoló
kat, barlangászokat a helyes légzésre, a helyes járásra, és testtartásra. Fáradhatatlanul mesélt az arcmosás 
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és a reggeli átmozgatás fontosságáról. Saját példájával hirdette a sportos életmódot. Még egy évvel ez
előtt is a fiatalok irigylésre méltó erejével, teherbírásával tornáztatta a fájós derekú vagy vállú gyógyulni 
vágyókat. Mindig volt mindenre legalább egy jó megoldása.

A távozásával egy ikonikus és karizmatikus személy ment el. Sokunk reménye, hogy amit ő itt ha
gyott, azt az utókor méltón fogja megőrizni és értékelni. Talán többen emlékeztek rá, hogy mindenkit 
egy hangos „JÓ SZERENCSÉVEL” köszöntött!

Búcsúzzunk mi is így tőle: Jó szerencsét Jenő!
Kása Brigitta
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