az emlékkönyvben tanulmányozható.
Balázs Dénes (1993) A „Magyar utazók
lexikona” c munkájában terjedelmes összefoglaló
val emlékszik Szabó Pál Zoltán geográfusra.
Halálának évében a Budapesti Toldy Ferenc
Gimnázium Barlangkutató Csoportja hozta létre az
első maradandó emléket Szabó Pál Zoltánról a
Cserszegtomaji-kútbarlang egyik termének róla
történt elnevezésével (2. ábra). Itt a csoportunk által
használt denevér ábrával díszített bronz emléktáblát
erősítettünk fel a barlang falára az alábbi felirattal:
„DR SZABÓ PÁL ZOLTÁN (1901— 1965) A
KARSZTKUTATÓ FÖLDRAJZTUDÓS EMLÉ
KÉNEK ADÓZVA A NYOMDOKAIT KÖVETŐ
MECSEKI KARSZTKUTATÓ CSOPORT ÉS A
MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ
TÁRSULAT DÉL-DUNÁNTÚLI TERÜLETI
SZERVEZETE.
1981. PÉCS-CSERSZEGTOMAJ”

Zoltánnak „Köztudottan kiemelt vizsgálódási
területe volt a Pécsi-Mecsek-Misina-Tubes karsztja.
Kézenfekvőnek látszott, hogy később a Mecseki
Karsztkutató Csoport kataszterező munkája kere
tében felfedezett — e térségben legnagyobb mére
tűnek megismert — zsombolyt róla nevezzük el.
Századik születésnapján (2001. augusztus 26. vasár
nap.) valamennyi Mecsekben működő barlangku
tató csoport képviselői közös munkatúrán vettek
részt a zsomboly továbbkutatására. Ennek során
számos további meghívott is a megjelenésével
róhatta le kegyeletét.”
A megemlékező beszédeket terített fehér asztal
nál történt közös étkezéssel tettük meghittebbé
Végül még megemlítem, hogy néhány személyes
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4. ábra. Vass Béla előadását hallgatják Szabó Pál
Zoltánról (Dr. Lovász György színes fotója)

3. ábra. A Szabó Pál Zoltán-zsomboly térképe és
szelvényei

A Keszthelyi Televízió 2002-ben a barlangról
forgatott ismeretterjesztő filmjéből tudjuk, hogy a
barlangkutatók éppen e teremből mélyítik az alsó
áratok feltárását célzó kutató aknát.
Ismét a könyvecskéből idézek: Szabó Pál

emlékét Érden is kiállították a dr. Balázs Dénes által
alapított világutazók bemutatását célzó Magyar
Földrajzi Múzeum tárolóiban. Másrészt a pécsi
Városvédő Egyesület elnökénél (dr. Marton
Istvánnál) kezdeményeztem, hogy helyezzenek el
egy emléktáblát a Dunántúli Tudományos Intézet
Papnövelde (korábban Kulich Gyula) utcai falán is
az alapító emlékére, mely reményeink szerint a
későbbiek során, az Intézet alapításának valamelyik
évfordulójára talán megvalósulhat.
Rónaki László

A MECSEKI KARSZTKUTATÓ CSOPORT
MEGALAKULÁSÁNAK HARMINCADIK ÉVFORDULÓJÁT
ÜNNEPELTE
, Az ünnepi ülésen 2002. november 8-án megjeentek a jelenlegi és a régi tagság kutatói is. Még az

ország távolabbi helyeiről is érkeztek meghívottak.
Nemcsak a Mecseki Karsztkutató Csoport tagsága,
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hanem a Mecsekben kutató más csoportok is
meghívást kaptak az ülésre. A Mecseki Karsztkutató
Csoportot 53 ünneplőből 35 fő képviselte.
Csoportunk öt évvel korábban a 25. éves évfordulót
az MKBT 41. Barlangnapjával együtt ünnepelte.
Erre az alkalomra megjelent Jubileumi Évköny
vünk. Az ünnepi ülés alapító csoportvezetője
előadásában az Évkönyvben bemutatott feltáró
munka eredményekben gazdag eseményeiről szá
molt be. A kutatási eredmények között a legjelen

tősebb esemény a Spirál-barlang Ny-i patakos ágá
nak felfedezése volt. Az új szakasz megtalálására a
Millecentenárium évében került sor, ezért az új áe a
Verecke-folyosó elnevezést kapta. Azóta a Spirál
barlang K-i rányú folytatásában Glökner Gábor
kutatásvezetőnk eredményes irányításával már a
harmadik szifonon is túljutott csoportunk lelkes
gárdája.
Rónaki László

Társulati tagjaink elism erései
Dr. Fodor István,
az MKBT tiszteleti tagja, egykori elnöke 2002.
december 13-án MTESZ-díjban részesült, melyhez
az MKBT egész tagsága nevében is szívből gratu
lálunk.
Dr. Dénes Györgyöt, Társulatunk tiszteleti elnökét
a Magyar Földrajzi Társaság 2002-ben
Teleki Sámuel-emlékéremmel
tüntette ki. Az érem odaítélésének indokolása kiemeli
a karsztkutatás terén végzett több évtizedes
kiemelkedő munkásságát. Megemlíti, hogy kutatócso
portja tárta fel a Meteor-barlangot és végzett jelentős
és rendszeres vízfestéses vizsgálatokat a Bükk
hegység karszthidrológiai rendszerében. Igen tekinté
lyes földrajzi névkutatása is. amelynek a Felvidéktől
és Háromszékig számos és egyúttal kiterjedt terepku
tatásokon alapuló névazonosítást köszönhetünk
Mexikótól Tibetig négy kontinens több mint fél
száz országában fordult meg, saját költségén, sokat
áldozva külföldi tanulmányútjaira. 1966-ban barlang
tani kutatásokat folytatott a Krim-félsziget és Abházia
karsztvidékein, 1980-81-ben tagja volt az Alfréd
Bogii professzor vezette svájci Hölloch-expedíciónak,
amelynek során föld alatti tábor keretében vizsgálták
a keveredési korrózió geomorfológiai nyomait.
Igen jelentősek tudománytörténeti kutatásai is,
értékes dolgozatokat tett közzé többek közöt5t Balogh
Ernő, Bél Mátyás, Buchholtz Görgy, Kepes Gyula,
Raisz Keresztély, Tulogdi János és Vass Imre
tevékenységéről.
Dr. Dénes György
2003 szeptember 3-án töltötte be 80. életévét,
mindannyiunk örömére jó egészségben, a tőle
megszokott munkakedvvel és aktivitással.
Társulatunk az ünnepeltet a szeptember 9-én tartott
elnökségi ülésen, ill. azt követően kis ünnepség
keretében köszöntötte.
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Dr. Dénes Györgyöt az névforduló alkalmából dr.
Móga János a Földrajzi Közlemények 2003.
évfolyamában köszöntötte, részletesen méltatva a
karszt- és barlangtudományok terén végzett mun
kásságát, eredményeit, kiemelve a Magyar Földrajzi
Társaság és az érdi Földrajzi Múzeum érdekében
kifejtett tevékenységét.
Aggtelek képviselő testületé a Baradla-barlang és
az Aggteleki-karszt eredményes kutatásának, vala
mint a község története kiemelkedő kutatómunkával
történt feltárásának és megírásának elismeréseként
dr. Dénes Györgyöt
Társulatunk tiszteletbeli elnökét
AGGTELEK DÍSZPOLGÁRÁVÁ
választotta. A díszpolgári érmet és oklevelet a pol
gármester a 2002. évi Aggteleki Falunapon adta át.
Jósvafő képviselő testületé Jósvafő érdekében
kifejtett közösségi munkájának elismeréseként
Izápyné Wehovszkv Erzsébetet,
Társulatunk és a Papp Ferenc Barlangkutató Csoport
tagját
JÓSVAFŐ DÍSZPOLGÁRÁVÁ
választotta. A kitüntető címet a 2003. évi Jósvafői
Falunapok rendezvénysorozat keretében adták át.
Mindkettőjüknek szívből gratulálunk.

