éicir
KÖZGYŰLÉSEK
A Társulat rendes évi beszámoló közgyűlését
1997. március 13-án tartotta, a MTESZ Fő utcai
Székházában. A közgyűlésen mindössze 22 társulati
tag vett részt.
A közgyűlésen Szablyár Péter főtitkár ismer
tette az 1996. évről szóló főtitkári beszámolót. A
Társulat főtitkára ugyancsak a közgyűlés elé ter
jesztette a személyi jövedelemadó 1%-ának fel
ajánlását lehetővé tévő alapszabály módosító hatá
rozatot. Tekintettel azonban arra a tényre, hogy a
beszámoló közgyűlés a Társulat Alapszabályának

értelmében módosító javaslatot nem szavazhat
meg, a Társulat elnöke a Barlangnap keretében
1997. június 21-éré rendkívüli küldöttközgyűlést
hívott össze. (A Barlangnapon megtartott rendkí
vüli küldöttközgyűlésen a szükséges módosítás
elfogadásra került.)
A beszámoló közgyűlés programjában a továb
biakban érem átadására és tiszteletbeli tagok meg
választására került sor. (Részletesen lásd később.)
Fleck Nóra

BARLANGKUTATÓK SZAKMAI TALÁLKOZÓJA
A Barlangkutatók Szakmai Találkozójára 1997.
november 7-9. között Veszprémben került sor. A
rendezvénynek a Veszprémi Vegyipari Egyetem B
épületének aulája adott otthont. A találkozó hivatalos
részét szombaton reggel az elnöki megnyitó vezette
be, melyet Veszprém város polgármesterének üdvözlő
szavai, majd a Cholnoky-pályázat eredményhirdetése
követett. A rendezvényen 167 résztvevő kísérte fi

gyelemmel a 27 színvonalas előadást és a 7 vetített
képes útibeszámolót. Vasárnap délelőtt nagy érdek
lődés mellett került sor a Mentöfórumra.
A Társulat vezetése ezúton is köszönetét fejezi
ki a Veszprémi Egyetemi Barlangkutató Csoportnak,
a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában
nyújtott segítségéért.
Sásdi László

CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI PÁLYÁZAT
A Társulat keretében folyó munka dokumentálá
sának fellendítése és a dokumentáció színvonalának
emelése érdekében, a KTM Természetvédelmi Hi
vatal Barlangtani Intézete és az MKBT elnöksége a
Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázatot
1997. évre az előző évekhez hasonlóan, egyéni és
csoport kategóriában írta ki. A pályázat díjazásához
szükséges anyagi fedezetet a Minisztérium a Bar
langtani Intézet kérése alapján biztosította, amelynek
bruttó összege ebben az évben 800 000 Ft volt. Ez az
összeg magába foglalta a pályázatok díjazásának,
valamint a pályázat lebonyolításának költségeit.
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat kuta
tócsoportjai, illetve kollektívái közül 22, egyéni kutatók
közül pedig 6 adott le 1996. évi tevékenységéről kutatá
sijelentést, valamint 2 csoport videofilmmel pályázott.
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A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat Vá
lasztmánya által is jóváhagyott 5 tagú Bíráló Bizott
ság (Dr. Lénárt László, Maucha László, Nyerges
Miklós, Sásdi László és Székely Kinga) véleménye,
illetve összesített pontszámai alapján az alábbi
eredmény született. A videofilmek illetve egyéni
pályázatok bírálatához a bizottság külső szakértők
véleményét is figyelembe vette.
A Bíráló Bizottság a csoport kategóriában az
alábbi sorrendet állapította meg:
Figyelembe véve az előző években első díjjal
kitüntetett pályázatok szakmai tartalmának mennyi
ségét I. díjat nem adott ki.
II. díj:
Álba Regia Barlangkutató Csoport
84 pont
100 000 Ft

Bekey Imre Gábor Barlangkutató Csoport
80 pont
100 000 Ft
III. díj:
Pro Natura Barlangkutató Csoport
60 pont
70 000 Ft
A Bíráló Bizottság a csoport kategóriában adható
különdíjakat a Vulkánszpeleológiai Kollektívának, a
dokumentáció területén elért maximális pontszámért
50 000 Ft,
a Pagony Barlangkutató Csoportnak, a sokoldalú
tudományos kutatási eredmények dokumentálásáért
30 000 Ft,
az Acheron Barlangkutató Szakosztálynak, a sikeres
barlangfeltáró és barlangvédelmi tevékenység is
mertetéséért 30 000 Ft,
a Troglonauta Barlangkutató Csoportnak, a feltáró
tevékenységet kiegészítő tudományos munkálatokért
30 000 Ft,
a Marcel Loubens Barlangkutató Egyesületnek, a
kiemelkedő csoporttevékenységéért 30 000 Ft öszszegben ítélte oda.
A csoportéletet bemutató dokumentációért könyvjutalomban részesült a Benedek Endre Barlangkutató és
Természetvédő Egyesület és a Heliktit Barlangkutató
Csoport.
A Bíráló Bizottság az egyéni pályázatok érté
keléséhez a témában illetékes szakemberek vélemé
nyét kikérte, így a bizottság munkáját segítette dr.
Hevesi Attila és Szabó Zoltán.

A Bíráló Bizottság tekintettel arra, hogy az
egyéni pályázatok a csoportjelentésekkel ellentét
ben egymással nehezen összehasonlíthatók, úgy
határozott, hogy a díjazás során rangsorolást nem
kíván alkalmazni, a dolgozatok értékét a díjazás
összegével kívánja meghatározni. Ennek alapján:
— Barta Károly-Tarnai Tamás: Karsztkutatás
az orfúi Vízfö-forrás vízgyűjtőterületén,
— Kovács Attila-Zámbori Zoltán: A bánhorváti
Damasa-szakadék kutatásának eddigi eredményei
— a Mátrai Hőerőmű három részből álló videofilmje
20 000-20 000 Ft,
— Kraus Sándor. Jelentés 1996. évi barlangföldtani munkáimról c. jelentése
15 000 Ft pénzjutalomban részesült.
Az egyéni pályázat kategóriában a Bíráló Bizott
ság könyvjutalomban részesítette:
— Fiié Ferenc: Kadic Ottokár bükki barlangku
tatásai,
— Kertai József: Nagykovácsi Bronz-barlang
1993-1996, valamint
— Szenti Tamás: Első jelentés 1996 című dolgo
zatát, továbbá
— Kertész Gábor (Danger TV) videofilmjét.
Az eredményhirdetésre és díjkiosztásra a Bar
langkutatók Szakmai Találkozóján, Veszprémben
került sor.
Fleck Nóra

A csoport pályázat értékelésének szem pontjai és pontszám ai az alábbiak voltak:

összefoglaló

feltárás

tudomány

dokument.

csoportélet

összesen

helyezés

Álba Regia

10

20

22

20

12

84

II.

Acheron

8

20

3

15

7

53

különdíj

Benedek E.

0

10

3

0

10

23

könyvjut.

Bekey I. G.

10

20

25

15

10

80

II.

Heliktit

1

10

10

1

2

24

könyvjut.

Marcel L.

6

15

0

10

15

46

különdíj

Pagony

9

15

20

5

10

59

különdíj

Pro Natura

0

10

25

15

10

60

III.

Troglonauta

0

25

5

5

10

45

különdíj

Vulkánszpel. Koll.

10

5

0

25

15

55

különdíj

Csoport
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DR. SZUNYOGH GÁBOR
KADIC OTTOKÁR-ÉRMES
A Társulat Érembizottsága a karszt- és barlangkutatás területén kiemelkedő tudományos munkássá
gért adományozható Kadic Ottokár-éremmel tüntette
ki dr. Szunyogh Gábort, aki 1951-ben született.
1966 óta a Társulat tagja, 1986-1988 között tudo
mányos titkárként, 1988-1996 között választmányi
tagként, 1991-1995 között a Karszt és Barlang Ala
pítvány kuratóriumának tagjaként tevékenykedett.
1975-ben a Miskolci Nehézipari Egyetemen bá
nyamérnöki oklevelet szerzett, 1979-ben elnyerte az
egyetemi doktori, 1989-ben pedig a tudományok
kandidátusa fokozatot. 1976-1979 között a Nehéz
ipari Műszaki Egyetem Fizika Tanszékén tudomá
nyos segédmunkatársként, 1979-1992 között a Köz
ponti Bányászati Fejlesztési Intézetben tudományos
főmunkatársként dolgozott. 1992 ősze óta a szom
bathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
Földrajz Tanszékén tanít, mint főiskolai tanár dina
mikus földrajzot, térképészetet és hidrogeográfiát, a
Fizika Tanszéken pedig elméleti fizikát.
Egyetemista kora óta folytatott barlangtani alap
kutatásai kiterjedtek a gömbflilke-képződés modelle
zésére, a korróziós eredetű karsztos kisformák ki
alakulásának, a barlangi meanderek fejlődési tör

vényszerűségeinek kutatására és a barlangi légáram
latok termikus állapotváltozásainak kvantitatív elem
zésére. Barlangvédelmi célú kutatásai során kidolgo
zott és számos helyen már gyakorlatban is alkalmazott
egy olyan állékonyságvizsgálati-barlangbiztosítási
módszert, amellyel kimutathatók a barlangokat be
foglaló kőzetösszlet igen lassú, műszerekkel szinte
mérhetetlen, de mégis megállíthatatlan mozgásai.
Barlangtérképezési munkái során a teljes egészében a
helyszínen, a barlangban felvett és megrajzolt 1:100
méretarányú, rendkívül igényes és nagy pontosságú
Béke-barlang térképével szerzett széleskörű elisme
rést, amelyet követően most elkészítette a Barad la
jósvaföi szakaszának hasonló kivitelű térképét is.
Szakirodalmi tevékenysége igen széleskörű. Nyom
tatásban megjelent publikációinak, tanulmányainak,
konferenciákon elhangzott előadásainak, kutatási je
lentéseinek, szakvéleményeinek, pályamüveinek, diszszertációinak és főiskolai jegyzeteinek együttes száma
132, ezekből 66 barlangtani vonatkozású (a többi bá
nyászati és geofizikai tárgyú, illetve pedagógiai célú).
Szakmai munkáival számos pályadíjat nyert el, 1996ban Pro Natura éremmel tüntették ki.
Dr. Dénes György

ÚJ TISZTELETBELI TAGOK
A Választmány javaslata alapján az 1997. már
cius 13-i Közgyűlés a Társulat külföldi tiszteletbeli
tagjává választotta:
Bagaméri Bélát, aki 1922-ben született. A bar
langkutatást 1941-ben az Erdélyi Kárpát Egyesületben
kezdte. Tevékenységét a II. világháború megszakítot
ta, 1943-1944-ben katona a keleti fronton, 1944-1947
között hadifogoly a Szovjetunióban. Hazatérése után a
kolozsvári Műszaki Egyetemen folytatott tanulmá
nyokat és 1955-ben gépészmérnöki diplomát szerez.
Közben a kolozsvári Vasas Sport Klub barlangász
alpinista szakosztály vezetőjeként folytatja barlangkutatásait főképpen a Bihar-hegységben és a
Királyerdő hegyei között. 1957-ben felfedezte és
kolozsvári barlangkutatóival feltárta és térképezte a
Szelek barlangját. A nagyjelentőségű feltárásról 1961ben Szelek barlangja című könyvében számolt be.
1968-ban jelentős barlangkutatási sikereiért elnyerte
az Emil Racovitza Emlékérmet. A Szelek barlangjá
nak azóta is újabb és újabb szakaszait tárták fel, 1988ig felmért több mint 37 km össz-hosszúságával Ro
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mánia leghosszabb barlangja lett. Alapító elnöke volt
a kolozsvári Amatőr Barlangkutató Klubnak, amely
1991-ben tiszteletbeli elnökévé választotta. Szoros
kapcsolatot tart fenn a magyar barlangkutatókkal és a
Társulattal, több rendezvényünkön és központi tábo
runkon is részt vett.
Az 1997. március 13-i közgyűlés két új hazai
tiszteletbeli tagot választott:
Venkovits Istvánt, aki 1913-ban született. Az
1930-as évek elején már a Magyar Barlangkutató
Társulat tagja, és mint a Természetbarátok Turista
Egyesülete (TTE) barlangkutató szakosztályának
vezetője, eredményes feltáró kutatásokat folytatott a
Kevély-nyergi Természetbarát-zsombolyban, vala
mint a Legény- és Leány-barlangban. A II. világ
háború után szakosztályával a Mecsek-hegységbe
szervezett barlangkutató expedíciót és az elsők
között kutatta át a Sátorkőpusztai-barlangot. Mint
diplomás geológus a Magyar Állami Földtani Inté
zetben végzett munkái során is sokat foglalkozott a
karsztokkal és foglalkozik ma is, 84 évesen, mint

aktív terepgeológus. Számos karsztos témájú tanul
mányt publikált. 1958 végén tevékenyen részt vett
Társulatunk újjászervezésében, és hosszabb időn át
szerepet vállalt vezetésében is.
Dr. Juhász Andrást, aki 1930-ban született.
Bányamérnöki diplomájának megszerzése után
előbb a Dorogi, majd a Borsodi Szénbányászati
Tröszt hidrogeológusa, majd fögeológusaként év
tizedeken át karsztokkal és a karsztvizekkel foglal
kozott, és e tárgykörben számos jelentős tanul
mányt publikált. 1963-ban megkapta a Vízgazdál
kodás Kiváló Dolgozója kitüntetést. 1961-től a
Miskolci Nehézipari Egyetem meghívott előadó

jaként geológus- és bányamérnök-hallgatóknak
hidrogeológiát és azon belül karszthidrológiát is
oktatott, ezért 1973-ban címzetes egyetemi docens
címet kapott. Elnyerte a földtani tudományok kan
didátusa tudományos fokozatot. Részt vett 1958ban Társulat újjászervezésében, és egészen nyuga
lomba vonulásáig, mint társelnök, szakosztályel
nök, elnökségi tag és az Érembizottság tagja mű
ködött, továbbá a Társulat Észak-magyarországi
Területi Szervezetének elnöke volt. Társulati tevé
kenységéért 1972-ben Hermán Ottó érmet, 1985ben pedig MTESZ-díjat kapott.
Dr. Dénes György

KADIC EMLÉKNAP
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat a Ma
gyarhoni Földtani Társulattal közösen Kadic Ottokár
halálának 40. évfordulója alkalmából 1997. február 22én emléknapot rendezett. Az emléknap programja a
Farkasréti temetőben kezdődött, ahol a két egyesület
által helyreállított sírnál Székely Kinga mondott rövid
beszédet, majd a Társulat tagjai koszorút helyeztek el.
Ezt követően a MTESZ Fő utcai Székházában
25 fő részvételével emlékülésre került sor, amelyen
az alábbi igen színvonalas előadások méltatták
Kadic életét és munkásságát:
Dr. Dénes György>: Dr. Kadic Ottokár élete,
Dr. Kordos László: Dr. Kadic Ottokár és a Földtani
Intézet,
Székely Kinga: Dr. Kadic Ottokár szerepe a bükki
barlangok megismerésében,
Takácsné Bolner Katalin: Dr. Kadic Ottokár és a
budai Vár-barlang,
Hazslinszky Tamás: Dr. Kadic Ottokár és a szerve
zett magyar barlangkutatás,
Horváth János: Dr. Kadic Ottokár kéziratos térképei,
Dr. Korpás László: Dr. Kadic Ottokár, a paleokarszt-kutató,
Szablyár Péter: Dr. Kadic Ottokár fennmaradt leve
lezése az MTA kézirattárában.
Az emlékülés dr. Hevesi Attila elnöki zárszavá
val ért véget.
A rendezvény ideje alatt az előadóteremben dr.
Kadic Ottokár életét és munkásságát bemutató képek

és dokumentumok, valamint általa készített eredeti
kéziratos térképek kerültek kiállításra.
Az emlékülést követően a résztvevők a budai
Vár volt elöljárósági épületénél gyülekeztek, ahol
Szablyár Péter főtitkár tartott rövid megemlékezést,
majd megkoszorúzták a falon lévő emléktáblát. A
rendezvény zárásaként rövid sétára kerül sor a meg
nyitás előtt álló Vár-barlangban.
A Kadic emléknap eredményei az alábbiakban
foglalhatók össze:
1. Ha csak egy szűk körű hallgatóság is, de vég
re részletesebb információkhoz jutott a kiváló tudós
és barlangkutató életéről, tudományos munkásságá
ról, barlangkutató eredményeiről.
2. A Magyar Állami Földtani Intézet Múzeumá
nak vezetője, dr. Kordos László javaslat szinten
megfogalmazta egy Kadic Archívum létrehozásának
lehetőségét a MÁFI Múzeumában.
3. Jelenlévők egyetértettek abban, hogy né
hány kéziratos formában fennmaradt Kadic művet
(„Karsztmorfológia”, „M agyarország ill. a Kár
pát-medence barlangjai”), ill. néhány, csak kéz
iratos formában fennmaradt térképet — megfelelő
támogatás igénybevételével — ki kell adni.
4. Jelenlévők egyetértettek abban, hogy az érdi
Földrajzi Múzeum szoborparkjában Kadic mell
szobrot állítsanak fel.
Fleck Nóra

TANULMÁNYÚT
A 12. NEMZETKÖZI SZPELEOLÓGIAI KONGRESSZUSRA
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat
1997. augusztus 3-23. között autóbuszos utazást
szervezett a 12. Nemzetközi Szpeleológiai Kong

resszusra Svájcba, amelyen tizennyolcán vettek
részt. Az utazás célja a kongresszus programjain
való részvétel mellett a svájci, valamint odafelé
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