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TISZTELETADÁS A 75 ÉVES DR. DÉNES GYÖRGYNEK

Bevezető

A Karszt- és Barlang 1998-1999. évi összevont 
száma két részből áll. Első fele a Társulat tiszteletbeli 
elnöke, Dénes György 75. születésnapja alkalmából 
rendezett tudományos konferencián elhangzott köszöntő
ket, méltatásokat és szakelőadásokat teszi közzé, a kötet 
második része pedig a szokásoknak megfelelően közli a 
társulati eseményeket, híreket, beszámolókat, köszöntőket 
és nekrológokat.

Ami az összevont szám első felét illeti, a konfe
rencia anyagát a szervezők eredetileg önálló kötetben 
tervezték kiadni, és ennek anyagi fedezete is részben 
biztosítva volt. A Társulat elnökének, Korpás Lászlónak 
javaslatára jelenik meg ez az anyag a Karszt- és Barlang 
összevont számában, ez egyrészt segít behozni a folyóirat 
megjelenésében Balázs Dénes halálát követően előállt 
sokéves lemaradást, másrészt az eredetileg önálló kötet 
kiadására beérkezett támogatások jórészt fedezik is az 
összevont szám költségeit.

Itt a bevezetőben kell szólnom a Dénes Györgyöt 
köszöntő tudományos konferenciáról és előzményeiről. A 
75 éves köszöntéseket röviddel megelőzte, de független 
azoktól, hogy néhány hónappal korábban alma materének, 
a Pécsi Tudományegyetemnek rektora átnyújtotta Dénes 
Györgynek az aranydiplomát, a Magyar Földrajzi 
Társaság pedig az 1998. június 27,-i közgyűlésén tiszteleti 
tagjává választotta az ünnepeltet.

A szorosan vett 75. születésnapi köszöntések sorát, 
születésnapjának előestéjén, 1998. szeptember 2.-án este 
az általa megszervezett Meteor Barlangkutató Szakosztály 
csoportjai, valamint az ugyancsak általa alapított Magyar 
Barlangi Mentőszolgálat rendezvénye nyitotta meg.

November 4.-én a Magyar Földrajzi Társaság 
nyújtott át választmányi ülésén köszöntő oklevelet ünne
pelt tiszteleti tagjának.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat no
vember 7.-én a Miskolci Egyetemen megrendezett orszá
gos szakmai napjainak megnyitó eseményeként köszön
tötte tiszteletbeli elnökét és nyújtotta át ajándékát (ld. 
fénykép).

Közben több irányból is kezdeményezés indult, 
hogy az általa müveit tudományterületek jeles kutatói a 
75 éves Dénes György előtt tudományos konferencia 
rendezésével tisztelegjenek, és ennek időpontjául név
napját választottuk. így került sor erre — minthogy a 
névnap hétvégére esett, egy nappal előbb — 1999. április 
23.-án.

Hevesi Attila, az MKBT elnöke és Székely Kinga, a 
Barlangtani Intézet vezetője köszöntik a 75 éves Dénes 

Györgyöt

Az ünnepi ülést, amelyre a Magyar Állami Földtani 
Intézet Dísztermében került sor a Magyar Tudományos 
Akadémia Pécsi Bizottsága, a Janus Pannonius Tudo
mányegyetem, a Magyar Földrajzi Társaság, a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat, a Magyar Hidrológiai 
Társaság, a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytör
téneti Szakosztálya neve fémjelezte. Az előadóülést Fodor 
István tanszékvezető egyetemi tanár, illetve Tóth Álmos 
főtanácsos szervezte.

Az ünnepségen az ünnepelt barátai, társai a hosszú 
és eredményes tudományos múltban és jelenben a közö
sen müveit témákról, újabb kutatási eredményeikről adtak 
számot a nagy létszámú tisztelgő tudományos közönség 
előtt. Az ünnepeltet köszöntötte: Marosi Sándor a Magyar 
Földrajzi Társaság elnöke, Hajdú Mihály a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság elnökségi tagja, Vitális György 
a Magyar Hidrológiai Társaság elnökségi tagja és az ő 
személyén keresztül Dudich Endre a Magyarhoni Földtani 
Társulat elnökségi tagja, Gaál Lajos a Szlovák Barlang- 
kutató Társaság elnökségi tagja, Fodor István az MTA 
Pécsi Bizottságának titkára és vidéki útjáról kora délután 
megérkezve Tardy János helyettes államtitkár, a Termé
szetvédelmi Hivatal elnöke, továbbá írásban köszöntötte 
Hevesi Attila a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
elnöke, valamint őt köszöntötték azok is akik előadóként 
fejezték ki tiszteletüket az ünnepi tudományos ülésen, 
illetve részvételükkel fejezték ki szeretetüket, nagyrabe
csülésüket.
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Az előadóülést Brezsnyánszky Károly, a Magyar
honi Földtani Társulat társelnöke, a Magyar Állami 
Földtani Intézet igazgatója nyitotta meg köszöntőjével, és 
Tóth Álmos vezette le.

Az előadások után levetítésre került Feigel Lóránd 
(Nyíregyházi Városi Tv.) Dénes György szerepét is 
méltató filmje: Az Esztramos. amely a rendező figyelmes
ségéből aznap este a Duna Televízió műsorán is szerepelt.

Az előadóülés követően a régi tanítvány és bar
langkutató-társ, Házi Zoltán adott fogadást az ünnepelt és 
a résztvevők számára.

Az elhangzott és Írásban is leadott előadások e 
kötetben jelennek meg, amely az ünnepelt, az előadók és 
szerzők, valamint a szerkesztők közös erőfeszítése ered
ményeként -  az EUROMETRO Kft., valamint a Karszt és 
Barlang Alapítvány támogatásával -  állt össze, és amely
nek megjelenésére csak 2002 őszén kerül sor.

Közben az élet szerencsére nem állt meg. Az ün
nepelt újabb eredményeiről a teljességre törekvés igényé

vel nem számolhatunk be. De az idő múlása miatt jelezni 
kötelességünk, hogy 2001. szeptember 25-én bensőséges 
ünnepségen vehette át a Magyar Földrajzi Múzeumban a 
Magyar Földrajzi Társaság közgyűlése által neki adomá
nyozott kitüntető Teleki Sámuel-érmet. Ugyanez évben 
jelent meg az ünnepelt Budapest és a Dunakanyar c. 
kötete, publikálásra került több tudományos konferencián 
elhangzott tanulmánya, valamint a Bódis Istvánná, Dénes 
György és Jakucs Lászó társszerzőségében született 
Aggtelek kismonográfia is. Ugyancsak 2001-ben ünne
pelte alapításának 40. évfordulóját a Magyar Barlangi 
Mentőszolgálat, amelynek megszervezője és ma is elnöke 
az ünnepelt.

2002-ben pedig Aggtelek-vidék karsztjának, bar
langjainak és történelmének kitartó és kiemelkedően 
eredményes kutatásáért dr. Dénes Györgyöt Aggtelek 
díszpolgárává választották.

A szerkesztő

Dr. Dénes György
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