Mindenben a legmagasabb nívóra, a naprakész tudo
mányos szinten való állapotra törekedett, legyenek
azok az üledékkőzettani vizsgálatok, abszolút kro
nológiai adatok, vagy az először csak az állatmaradványoknál bevezetett statisztikai vizsgálatok
frappánsan eredeti alkalmazása a régészeti leletekre
is. A hazai barlangokra vonatkozó legkülönbözőbb
irányú adatok képezik egyúttal nagy kézikönyvének
anyagát, melynek alapján a tudományok doktora
fokozatot nyerte el. Ez egyúttal egy olyan barlangkataszternek is nevezhető, melyben minden olyan
hazai barlang anyagának kritikai revízióját meg
találjuk, ahol régészeti leletek előkerülésének akár
csak a gyanúja is felmerült.
De nem lenne még megközelítőleg sem teljes a kép
Vértesről, a barlangkutatóról, ha nem említenénk
legalább vázlatosan az e téren gyakorolt társadalmi
tevékenységét is. 1945-ben az újonnan szervezett és
a múzeum keretébe utalt Barlangi Felügyelőség
vezetését veszi át és azt irányítja egészen 1951-ig, a
Barlangkutató Társulat újjászervezéséig; a Társulat
nak pedig 1958-tól egészen haláláig nemcsak aktív
tagja, hanem elnökségi tagja is.
A barlangok védelmének szenvedélyes előharcosa
már akkor is, amikor nálunk a természetvédelem
még csak gyermekcipőben járt.
Mindig arra törekedett, hogy a fiatal barlangkutatókat a barlangi kitöltések megóvására, a leletek
megmentésére nevelje. Ennek érdekében tartott
oktató jellegű előadásokat a Társulat keretében is.
A barlangkutatás terén végzett kiemelkedő tudo
mányos munkája elismerése képpen 1968-ban a
Barlangkutató Társulat közgyűlése megszavazta
számára a Kadic Ottokár emlékérmet, melyet azon
ban tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála
miatt csak fia, ifj. Vértes László vehetett át.
Vértest egész pályafutásán át, — s így mint bar
langkutatót is — jellemezte a rendíthetetlen lelkese

dés és az eredményekbe vetett hit. A jelen és jövő
barlangkutatói számára mutatott ezzel példát, és
csakis ennek a lelkesedésnek a továbbvitelével állít
hatunk méltó emléket Vértes Lászlónak.
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LÁSZLÓ VÉRTES, THE SPELEOLOGIST

It was ten years ago, in 1968, that an early and
premature death robbed László Vértes, this worldfamed Hungárián archaeologist and paleo-anthropologist, of a productive life. On October 5, 1978,
a memóriái meeting was held at the Hungárián
National Museum, devoted to appraising his lifework. Several speakers analyzed from dififerent
viewpoints the legacy and scientific achievements of
László Vértes. Dr. Dénes Jánossy introduced him
as a speleologist in his address to participants in
the meeting.
JIAC.HO BEPTFJI1 — CnEJIEOJlOT

AecflTb JieT TOMy Ha3a,n, b 1968 r. CKOHHaJica mo JlO/tblM nOJlb3yJOmHMC5t BCCMHpHOH H3BeCTHOCTbIO
BenrepcKMM apxenjior h Hccjre.aoBaTe.rib nepBOőbiTHoro HeaoBeKa — Jlacno BepTern. 5 OKTaőpa
1978 r. b BenrepcKOM HaunoHaabHOM My3ee coctobjich Top>KecTBeHHoe MeMopnaJibuoe 3aceaaHHe,
riocBJiiueHHoe TBopnecTBy Jlacjro BepTema. BbiCTynaBuine npn 3 tom aoiciaaHHKH paccMaTpuBann
n OTMenajiH TBopnecKoe HancaecTBo h npoHHbie
HayHHbie aocTH^Keima Jlacao BepTema c pa3JiHHHbix no3HLtHH. n p n 3tom a-p ,IfeHem .Hhouuuh
npeacTaBHJi Jlacjio BepTema ynacTHHKaM 3ace
/tamia Kax Bbiaaiomeroca cneaeonora.

INTERNATIONAL JOURNAL OL SPELEOLOGY
A szpeleológia nemzetközi szaklapjának, az
International Journal of Speleology-nak kiadója
éveken át pénzügyi nehézségekkel küzködött, mivel
a befolyt előfizetési díjak nem fedezték a kiadvány
költségeit.
A közlöny kiadását 1978-ban a Nemzetközi
Szpeleológiai Unió vette át, és a 10. évfolyam (1978)
1. füzete már az UIS emblémájával, mint a nemzet
közi szervezet hivatalos kiadványa jelent meg.
A lapot a jövőben Olaszországban nyomják, felelős
kiadója Dr.Alfredo Bini. Az UIS, mint az UNESCO
C kategóriájú tagja, nagy nemzetközi előfizetési
kampányt hirdetett meg. Az évente négy alkalom
mal megjelenő lap évi előfizetési díját 50 dollárról
25-re mérsékelték.
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Az International Journal of Speleology a múltban
főként bioszpeleológiai témájú cikkeket közölt.
A jövőben a lap két fő részből fog állni: fizikai
szpeleológia és bioszpeleológia. A fizikai szpeleo
lógiai rész szerkesztője Prof. Arrigo Cigna (Frazione
Tufifo, 1-14023 Cocconato (Asti), Italia), a biológiai
rész szerkesztését Prof. Roger Husson végzi (Biologie
Général, Faculté des Sciences, 6, boulevard Gábriel,
Dijon, Francé). A kiadvány nemzetközi tanácsadó
testületében Magyarországot a fizikai szpeleológiai
szekcióban Balázs Dénes, a bioszpeleológiai szekció
ban pedig Andrássy István képviseli.
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