MARKÓ ISTVÁN (1909

1978)

Nagy veszteség érte Társulatunkat Markó István,
egyik legrégibb tagtársunk elhunytával. Markó
István még a harmincas évek elején a Magyar
Barlangkutató Társulat tagjaként járta, fényképezte
barlangjainkat.

A barlangok fényképezése volt a nagy szenve
délye. Elsőként készített 1935-ben az Aggteleki
barlangban, majd más barlangokban is színes dia
felvételeket, melyek kivitele, kompozíciója még ma
is csodálatot kelt, pedig akkor még kezdetleges
felszereléssel, füstölgő magnéziumszalagokkal és
magnéziumporral kellett dolgoznia.
Társulatunk fotószakosztályának megalakulása
óta vezetője volt, és elnöke volt az általa szervezett
barlangi fotópályázatok és kiállítások bírálóbizott
ságának. Csak élete utolsó éveiben elhatalmasodó
betegsége akadályozta munkája folytatásában.
Számos vetítettképes előadásával hozzájáruli
a barlangkutatás népszerűsítéséhez, tudományos
és gyakorlati jelentőségének megismertetéséhez,
sok fiatalt nyert meg ügyünknek, Társulatunknak.
Akik ismerték, szerették és becsülték mindig segí
tőkész, vidám, sohasem bántóan csipkelődő egyéni
ségét.

Sok száz kitűnő barlangi fotójával is maradandó
emléket állított magának a barlangkutatók széles
körében.
Dr. Kessler H.

PLÓZER ISTVÁNRA EMLÉKEZÜNK
Plózer Istvánról, a Társulat Vízalatti Barlangkutató Szakosztályának tragikus körülmények kö
zött 1977-ben elhunyt elnökéről kutatótársai 1978ban több alkalommal megemlékeztek azokon a he
lyeken, amelyek legjobban kapcsolódtak kutatási
tevékenységéhez.
Az FTSK Delfin Könnyűbúvár Szakosztály Víz
alatti Kutatócsoportja, az Amphora Könnyűbúvár
Sport Club és a Társulat Vízalatti Barlangkutató
Szakosztálya 1978. május 14-én délelőtt a Malom-tó
Boltív-forrásánál és a Molnár János-barlangban
a Fekete-falnál emléktáblát helyezett el Plózer
István kiemelkedő kutatómunkája emlékére. A tábla
Plózer István emléktáblája.

elhelyezése alkalmával a Társulat részéről dr. Láng
Sándor elnök, a Delfin búvárai nevében Söphen
László mondott emlékbeszédet. A szakadó eső elle
nére több mint 1 0 0 ember rótta le kegyeletét az em
léktábla előtt.
A baleset egy éves évfordulója alkalmával
1978. október 30-án a Delfin Könnyűbúvár Szak
osztály Vízalatti Kutatócsoportja a Molnár Jánosbarlangban megkoszorúzta az emléktáblákat. Az
Amphora Könnyűbúvár Sport Club ugyanezen a
napon a baleset színhelyén, a Hévízi-tó forráskráte
rének falán helyezett el emléktáblát.
Sz. K.
(Söphen László fényképe.)

