TISZTELETI TAGOK
A választmány javaslata alapján az 1978, április
29-i küldöttközgyűlés hazai tiszteleti tagjává válasz
totta a következőket.
Barátosi József\ aki a Társulat újjászervezésének
aktív kezdeményezője, újjáalakulásától ügyvezető
elnöke volt, a Vár-barlang kiállítás újjáalakítója,
irányítója, hosszú időn át a Tájékoztató szerkesztője.
Jelenleg az Oktatási és Közművelődési Szakbizott
ság tevékeny vezetője.
Dr. Bertalan Károly, aki 1935-től a MTE Bakonyi
Osztálya Barlangkutató Csoportjának megalakulá
sától 1938-ig vezetője, majd 1939-től 1948-ig a BETE
Barlangkutató Szakosztályát vezette. 1958-tól az
újjáalakult MKBT vezetőségi tagja, a Dokumentá
ciós Szakosztály vezetője, számos más szakosztály
aktív tagja. Számos publikációja mellett legjelentő
sebb munkája a Bibliographia Spelaeologica Hungarica összeállítása.
Dr. Kessler Hűbéri, aki 1927. óta foglalkozik szer
vezett barlangkutatással. Nevéhez fűződik az Alsó
hegy zsombolyainak bejárása, a Ferenc-hegyi-bar
lang és Szemlő-hegyi-barlang feltárása, a Baradla Domica összefüggés felfedezése, számos ismeretterjesztő barlangi könyv és több mint száz tudo
mányos publikáció elkészítése. Mint karszthidrológus több ipartelep és város vízellátását biztosí
totta. A Társulat újjáalakításának aktív résztvevője
volt, jelenleg a Nemzetközi Szpeleológiai Unió
Barlangterápiai Bizottságának titkára.
Dr. Ljubomir Dinev (Bulgária) a Szófiai Egyetem
tanára, a Bolgár Barlangkutató Szövetség nagy
tiszteletben álló idős elnöke, a bolgár MTESZ volt
elnöke. Több esetben járt hazánkban, előadást
tartott a magyar szakemberek számára.
Dr. Bemard Géze (Franciaország) egyetemi tanár,
aki a nemzetközi szpeleológia egyik legnagyobb

tekintélyű és nagy népszerűségnek örvendő tudósa
a Nemzetközi Szpeleológiai Unió volt elnöke.
Dr. N.A. Gvozdeckij a moszkvai egyetem földrajzi
tanszékének professzora. A karsztokról több értékes
könyve és sok tudományos dolgozata jelent meg.
Dr. Vladimír Panos az olomouci Palacky Egyetem
professzora, a Nemzetközi Szpeleológiai Unió
titkára. A cseh-morva karsztok, valamint Kuba
trópusi karsztterületeinek feldolgozásával kimagasló
tudományos eredményeket ért el.
Dr. Habért Trímmel az osztrák Természetvédelmi
Hivatal tudós szpeleológusa. A Nemzetközi Szpe
leológiai Uniónak hosszú idő óta titkára. Egész
életét a barlangok kutatásának szánta. Tudományos
könyvei, publikációinak száma hűen tükrözi akti
vitását. Több alkalommal járt hazánkban, ahol elő
adást tartott. Nagy érdeme van abban, hogy az
osztrák-magyar szpeleológiai együttműködés gyü
mölcsözően fejlődik és más nemzetek számára is
példamutató.
Dr. Gordon tVarwick (Anglia) a Birminghami
Egyetem Földrajzi Tanszékének professzora, a
Nemzetközi Szpeleológiai Unió volt elnöke. Az
angliai karszt- és barlangkutatás legtekintélyesebb
személyisége, a 7. Nemzetközi Szpeleológiai Kong
resszus fő szervezője volt. 1975-ben Budapesten
előadást tartott.
Dr. Zbigniew Wójcik a Lengyel Tudományos
Akadémia kétszeres doktora. Fő munkájában
egyik akadémiai doktori disszertációjában
a
Kárpátok mészkővonulatának karsztos képződ
ményeit dolgozta fel, beleértve az észak-magyar
országi mészkőterületeket is. Tanácsaival, publiká
cióival mindig a hazai szakemberek rendelkezésére

TÁRSULATI KITÜNTETÉSEK
A Társulat érembizottságának javaslatára az
1978. április 29-i küldöttközgyűlés a Társulati érde
kében hosszú időn át végzett kimagasló társadalmi
munkáért adományozható Hermán Ottó éremmel
Székely Kingát, a Társulat egyesületi titkárát tün
tette ki, aki 1961. óta tagja Társulatunknak. 1969.
óta a Társulat egyesületi titkára, amit aktív barlang
kutatási tevékenység előzött meg. Hivatali köteles
ségét messze meghaladó odaadással, szabad idejét
is feláldozva végzi a Társulat adminisztratív és
szakmai ügyeinek széleskörű teendőit. Tevékenyen
részt vállal a rendezvények szervezési és a kiadványok
szerkesztési munkáiban. Szakmai publikációi mellett
említést érdemelnek a Társulat életét dokumentáló
közleményei.
A magyar karsztvidékek és barlangok tudományos
feltárásával foglalkozó nagy értékű tudományos
közleményért adományozható Kadic Ottokár érem
mel dr. Böcker Tivadart, a Társulat főtitkárát tün
tették ki, aki Társulatunknak 1969. óta tagja, éveken
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át pedig a Karszthidrológiai Szakbizottságot vezette.
Széleskörű tudományos munkásságát számos publi
káció fémjelzi. Kiemelkedik ezek közül a „Felszínalatti karsztvízáramlás dinamikája” c. összefoglaló
munkája, valamint a vezetésével szerkesztett és
évenként nyomtatásban megjelenő „Dunántúli
középhegység karsztvízszint-térképe” sorozat. Tu
dományos munkásságát a nemzetközi szakkörök is
elismerték, amit bizonyít az, hogy a Nemzetközi
Hidrogeológiai Unió Karszthidrogeológiai Bizott
sága tagjai sorába választotta.
A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró
kutatásában elért kimagasló tevékenyégért adomá
nyozható Vass Imre éremmel halála után Plózer
Istvánt, a Vízalatti Barlangkutató Szakosztály volt
elnökét tüntette ki, aki Társulatunknak 1964. óta
volt tagja, a Vízalatti Barlangkutató Szakosztálynak
pedig megalakulásától volt elnöke. A barlangok víz
alatti részének kutatásával elsők között kezdett fog
lalkozni hazánkban. Aktív tevékenységével nagy

része volt ennek a különleges felkészültséget igénylő
kutatási tevékenységnek a hazai megszervezésében
és nemzetközi elismertetésében. Az elmúlt évek
minden jelentős kutatásában aktívan részt vett
(Hévíz, Molnár János-barlang, Tapolcai-tavasbar
lang). Nevéhez fűződik több értékes felfedezés,
melyek közül a legjelentősebb a Hévízi-forrásbarlang feltárása. Mint szakíró is jeles volt, számos
publikációja jelent meg magyar és idegen nyelven.
1 9 7 5 -ben megírta a hazai búvár-barlangkutatás
történetét. Életét a Hévízi-forrásbarlangban kutatás
közben vesztette.
Ugyancsak Vass Imre éremmel tüntette ki a köz
gyűlés dr. Dénes György társelnököt a barlangfeltáró
kutatások terén az elmúlt 2 0 esztendőben elért
számos és jelentős eredményeiért — különösen a
Meteor-barlang feltárásáért — valamint a Baradlában és a Mátyás-hegyi-barlangban elért feltárási
eredményeiért, illetve a sikeres feltáró kutatások
szervezéséért és irányításáért.
A magyar karszt-és barlangkutatás előbbrevitelét
szolgáló kimagasló kollektív munkáért adományoz
ható Hermán Ottó emléklappal a Kőbányai Barlangkutató és Hegymászó Szakosztályt, a Társulat mun
káját elősegítő, hosszú éveken át végzett tevékeny
ségért,
a karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő
tudományos tevékenységet végzett kollektív munká
ért adományozható Kadic Ottokár emléklappal az
FTSK Barlangkutató Szakosztálya Szabó József
Csoportjóit, a Kevély-csoport és a Hosszúhegy bar
langjaiban több mint 1 0 éve végzett földtani vizs
gálataiért,
a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró ku
tatásában elért kimagasló kollektív eredményekért
adományozható Vass Imre emléklappal a Hajnóczy

József Barlangkutató Csoportot, az odor-vári Hajnóczy-barlang feltárásáért, felméréséért és sokoldalú
vizsgálatáért tüntette ki.
A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette az
elnökség jutalmazási javaslatát. Egyéni dicsérő ok
levelet kapott:
Vid Ödön a barlangtérképezés terén elért jelentős
eredményeiért,
Szolga Ferenc és Zentai Ferenc a XXII. vándorgyűlés szervezésében kifejtett munkáért.
Csoportos dicsérő oklevélben részesült a
VMTE Baradla és Diogenész Barlangkutató Cso
port a Pénzpataki-víznyelőbarlang pontos felméré
séért. a
Cholnoky Jenő Barlangkutató Csoport az Észak
keleti Bakony céltudatos kataszterezési feldolgozá
sának előkészítéséért, valamint a
Vértes László Barlangkutató Csoport a Gerecsehegységben végzett eredményes barlangkutató és
feltáró munkájáért.
Az elnökség dicséretben és 500 forint pénzjutalom
ban részesítette:
dr.Cser Ferenc, Eszterhás István, dr. GráfAndrás né,
Horváth János, Lendvay Ákos, Madaras Istvánná,
Maróthy László, Néppel Ferenc, Szilágyi Béla,
Szolga Ferenc, Varga Csaba, Várszegi Sándor és
Vid Ödön tagtársakat; valamint dicséretben és
1 0 0 0 forint pénzjutalomban részesítette
Hazslinszky Tamás, dr. Kardos László és Sohár
István titkárokat.
Az elnökség a csoportvezetők javaslata alapján
könyvjutalomban részesítette:
Csonka Csaba, Egyed István, Gyurkó Péter, Lévai
Tibor, Miklós Gábor, Rákosi János, Regös József’
Sashegyi László és Szécsényi László tagtársakat.
Sz. K.

CHOLNOKY JENŐ PÁLYÁZAT
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
elnöksége által először 1975-ben kiírt Cholnoky Jenő
pályázatra — melynek célja a karszt- és barlang
kutatási tevékenység megfelelő színvonalú doku
mentálása és melyen a kutató kollektívák az éves
jelentésükkel vehetnek részt — 1978-ban 21 jelentés
érkezett be. Ebből egy jelentést a bíráló bizottság
kizárt a pályázatból, miután a csoport 1978. évre
munkatervet nem küldött be, aminek elkészítése a
pályázatnak egyik előírása.
A megbírált 20 pályázat közül
I. díjban a Ferencvárosi Természetbarát Sportkör
Barlangkutató Szakosztálya,
II. díjban az Álba Regia Barlangkutató Csoport,
III. díjban pedig a Mecseki Karsztkutató Csoport
részesült.
Sz. K.
A társulat húszéves törzstagjai részére kerámiából
készült emléklap
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