
DR. MAROSI SÁNDOR AKADÉMIKUS
a Magyar Földrajzi Társaság elnökének köszöntője

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves házigazda 
Igazgató Úr!

Kivételesen tisztelt ünnepeltünk, Dénes György 
barátunk!

Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy 
mint a Magyar Földrajzi Társaság elnöke most, a tiszte
letedre rendezett mai előadóülésünkön ismét köszönthet
lek kedves, örökifjú Gyurka barátunk. Társaságunk 
Választmányának ülésén mi geográfusok már köszöntöt
tünk 75. születésnapod alkalmából. Külön nagy öröm volt 
számunkra, hogy már a születésnapod előtt néhány héttel 
megtartott közgyűlésünkön ünnepelhettünk Téged, midőn 
a Földrajzi Társaság tiszteleti tagjává is megválasztott.

Sok szó esik napjainkban a tudományok integráci
ójáról. Nos, Te ama kevés számú polihisztorok sorába 
tartozol -  és ezt az itt megjelent különböző tudományokat 
képviselő jeles személyiségek is megerősítik akikből 
sajnos egyre kevesebb van, pedig fontos, hogy vagytok, 
mert tevékenységetekben nyilvánul meg a tudomány 
sokat hangoztatott egysége, egyúttal sokszínűsége is.

Külön öröm számomra, hogy a Magyar Állami 
Földtani Intézet pompás palotájának e patinás termében 
köszönthetlek, ahol én is otthon érzem magam, hiszen 
közel fél évszázada kötődöm ide. Arra is visszaemlék- 
szem, amikor az ötvenes évek elején itt, ebben csodálatos 
teremben, a Magyarhoni Földtani Társulat kebelében 
bizottság szerveződött és működött azután a karsztkutatás 
érdekében, mint ahogy a Magyar Földrajzi Társaság 
keretében is megalakult, működött egy karsztkutató 
csoport, ezeknek munkájában Te is aktív részt vállaltál.

Karsztos szakemberként, barlangkutatóként ismer
nek talán legtöbben, bár -  mint hangsúlyoztam -  poli
hisztor vagy és ezt igazolja az is, hogy itt, a mai előadá
sok sorában nyelvtudományi, történettudományi, külön
féle földrajzi és nagyon sokféle földtudományi szakember 
is megjelenik tevékenységed előtt tisztelgő előadóként. 
De számunkra az sem közömbös, hogy jogász is vagy, aki 
Társaságunknak ilyen vonatkozásban is sok-sok segítsé
get nyújtottál, amire majd mondanivalóm végén még 
visszatérek.

Tóth Álmos barátom lesz szíves majd tartalmas 
életutadat összefoglalni, széles spektrumú tudományos 
munkásságod eredményeit méltatni, én most hadd ne 
részletezzem mindezt, de azt hangsúlyozni szeretném, 
hogy geográfusként, karszttudományi szakemberként, 
barlangkutatóként, történeti földrajzosként, a földrajzi 
nevek kutatójaként és nem utolsó sorban tudománytörté
nészként is nagy megbecsülést élvezel körünkben. Sok 
más kitűnő szakmai munkád, értekezésed mellett számos

megemlékező-méltató tanulmányt írtál jeles eleinkről is, 
ami nekem is szívügyem, mert az ő eredményeik a jelen 
és a jövő megalapozói, az újabb tudományos sikerek 
zálogai. Te megbecsülésükkel, eredményeik összegezésé
vel, méltatásával ebben is példát mutattál.

Marosi Sándor akadémikus a Magyar Földrajzi Társaság 
kitüntetését adja át Dénes Györgynek

Példát mutattál munkatársaidnak, tanítványaidnak, 
környezetednek fold felett és fold alatt emberségből, 
megbízhatóságból, alaposságból, új kutatási eredmények 
eléréséből amerre csak jártál, Kínától, Tibeten és Nepálon 
át, Ázsia, Afrika és Európa számos országán keresztül az 
USA-ig és Mexikóig. Közben mindvégig tanítottál és 
neveltél. Számos tanítványodat, fiatal munkatársadat 
indítottad el irányításoddal és példaadásoddal a tudomá
nyos kutatómunka útján, akik közül számosán maguk is 
kiváló tudósokká lettek és többen a mai ünnepi alkalom
mal itt most előadásaikkal köszönteni fognak.

De munkásságod és eredményeid részletezését 
és méltatását másoknak átengedve, rövid köszöntőm 
végén azt hangsúlyozom ismételten, hogy az 
előbbieken túl is sokan és sokat köszönhetünk Neked, 
mint a Magyar Földrajzi Társaság sok évtizede jeles 
tagjának, úgyis mint Tisztikarunk, Elnökségünk 
tagjának, tiszteleti tagunknak. Nem utolsó sorban, nem 
tudom, mit tennénk Nélküled, a Te jogtanácsosi 
segítséged nélkül. Te a Földrajzi Társaság berkeiben 
egyaránt megbecsült vagy kiváló geográfus 
szakemberként és tapasztalt jogászként is. Rengeteget 
segítettél, amikor alapszabályunkat kellett kidolgozni 
vagy módosítani, és amikor jogi vonatkozású 
gondjaink voltak -  és ilyenek mindig felmerülnek -  
mindenkor bizton számíthattunk és számíthatunk Rád, 
Nagyrészt Te vállalod és oldod meg a Földrajzi
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Társaság számára ma is az ilyen feladatokat szóban és 
írásban egyaránt. Te oldottad meg a jogi problémákat 
akkor is, amikor Balázs Dénes elévülhetetlen 
kezdeményezése nyomán, az itt jelenlévő kedves 
tanítványod, Kubassek János mai múzeumigazgató

közreműködésével Társaságunk földrajzi múzeumot 
alapított Érden, — de sok más alkalommal is.

Adja a jó Isten, hogy még nagyon sokáig legyél 
köztünk és kedves Családod körében fiatalosan, jó 
egészségben, alkotó erőben, és további szép sikerekben!

DR. VITÁLIS GYÖRGY KÖSZÖNTŐJE

a Magyarhoni Földtani Társulat és a Magyar Hidrológiai Társaság részéről

Kedves Gyurka!

Dr. Dudich Endre a Magyarhoni Földtani Társulat 
tiszteleti tagja és Tudománytörténeti Szakosztálya 
elnökének felkérésére nekem jutott az a megtisztelő 
feladat, hogy a Magyarhoni Földtani Társulat részéről, 
valamint a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke, dr. 
Starosolszky Ödön megbízásából és saját jogállásom 
szerint is a Magyar Hidrológiai Társaság részéről 75. 
születésnapodon és egyúttal névnapodon tisztelettel és 
szeretettel köszöntselek.

Az elmúlt néhány hónap a konstellációk, magyarul 
a csillag együttállások időszaka volt. Az 1998-as évben 
ünnepeltük a Magyarhoni Földtani Társulat alapítása 150 
éves jubileumát, az 1999-es évben 50 éves az önálló 
Magyar Hidrológiai Társaság, és most volt 40 éves az 
ugyancsak a Magyarhoni Földtani Társulatból alakult 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat. Mindezekhez 
csatlakozik ez a mai 3/4 évszázados születésnapi és a 
hozzákapcsolódó névnapi ünnep, amelyen a megjelentek 
sokasága is reprezentálja azt a megbecsülést és azt a

szereteted amellyel Téged mindnyájan a szívünkbe zá
runk.

Ha gondolatban minél messzebbre és mennél 
magasabbra szállunk, akkor az említett konstellációk egy 
közös bolygóvá sűrűsödve fénylenek és beragyogják a Te 
életpályádat, amelynek során a Te sokoldalú tevékenysé
geddel ihletet és példát sugároztál a melletted és Veled 
együtt munkálkodó szaktársaidnak, barátaidnak, munka
társaidnak.

És amikor most mind születésnapod, mind 
névnapod alkalmával mind a Magyarhoni Földtani Tár
sulat, mind a Magyar Hidrológiai Társaság részéről a 
legbensöségesebb és szeretetteljesebb jókívánságainkat 
tolmácsolom, kérem a Mindenhatót, hogy további élet- 
utadon is áldjon és őrizzen meg Téged, hogy még az 
elkövetkező években is legyen alkalmunk és lehetőségünk 
Veled találkozni és a Te szeretetteljes egyéniségedet a 
közelünkben tudni.

Ehhez kívánunk további eredményes munkál
kodást, jó egészséget és jó szerencsét!

Dr. Vitális György és Tóth Álmos
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