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ABSTRACT:
Dr. Dénes, Gy.: Science History Committee
The purpose of the committee founded in 1984 is to collect data for major commemorations 
within the discipline on outstanding figurer and on the history of karst and cave explo
rations. The committee also maintains records of events, commevorations, anniversaries, 
wreathings and obituaries.

A Társulat Tudománytörténeti Bizottsága 1984-ben alakult meg és vezetésével a Választmány 
dr. Dénes György társelnököt bizta meg.
A szakbizottság alakuló ülését 1984. március 26-án tartotta meg és ott megvitatta felada
tait. Ennek megfelelően folyik a szakma jelentős évfordulóira és elhunyt nagyjai életére, 
általában a karszt- és barlangkutatás történetére vonatkozó adatgyűjtés. A bizottság szá- 
montartja a jubileumokat, évfordulókat, koszorúzásokat, nekrológokat stb.

A szakbizottság megállapította, hogy szükséges kidolgozni a Társulat birtokában lévő, ill. 
majd ajáftdékozás, hagyatékozás, vásárlás stb. utján odakerülő tudománytörténeti jelentősé
gű anyagok /iratok, képek, tárgyak stb./ kezelésének és tudományos kutatás céljából törté
nő használatának szabályozási tervét, amelyet aztán a bizottság megvitat. A tervezetet 
Székely Kinga már elkészítette, megvitatására a szakbizottság 1985. évi első ülésén kerül 
sor.

Székely Kinga eljárt, hogy a Társulat jogelődjének, a Magyarhoni Földtani Társulat Barlang- 
kutató Bizottságának, majd Szakosztályának megszervezője, utóbb a Magyar Barlangkutató 
Társulat ügyvezető elnöke, a 3o éve utódok nélkül elhunyt Kadic Ottokár prof. sirját a 
megváltás lejártásval ne szüntessék meg, sőt ha lehet nyilvánítsák védetté. A további lé
pések megtételét ez ügyben a MÁFI vállalta.

Dénes György dr. javaslatára Aggtelek Község Közös Tanácsa V.B. úgy határozott, hogy az 
aggteleki Baradla-barlang múlt század eleji nagy kutatója és térképezője, a magyar tudo
mányos barlangkutatás úttörője, Vass Imre emlékének megörökítésére Aggteleken, valamint 
a barlang jósvafői mesterséges bejáratának tervezője és kivitelezője, az ugyancsak kiváló 
barlangkutató, Kaffka Péter nevének megörökítésére Jósvafőn utcát nevez el. Az elhelyezen
dő emléktáblák felavatására a terv szerint az MKBT 1985. évi vándorgyűlésének keretében 
junius végén fog sor kerülni.
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