
DR. FODOR ISTVÁN PROFESSZOR POHÁRKÖSZÖNTŐJE

a Pécsi Tudományegyetem és az MTA Pécsi Bizottsága részéről

Tisztelt ünnepi Tudományos Konferencia és ked
ves Vendégeink!

Szeretve tisztelt Ünnepeltünk, Dénes György ba
rátunk!

A 75 éves dr. Dénes György életpályája kivétele
sen szép és gazdag. E pályában nagyszerű egységbe olvad 
a számos tudományterületen végzett kutatómunkájának 
sok-sok sikere, gazdag publikációs tevékenysége, a több 
egyetemen folytatott magas szintű oktató és nevelő mun
kája, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat érdeké
ben és keretében végzett mindig önzetlen és áldozatkész 
tudományszervező és vezető munkája, és nem utolsó 
sorban példás családi élete, ezeknek harmonikus egysége 
tette teljessé e szép és gazdag életutat. E kivételesen 
értékes és a fiatal kutatók számára is sok tekintetben 
példamutató pályának csupán egy rövid ünnepi rátekinté- 
sére ad lehetőséget a 75. születésnapi tudományos ülés, 
amelynek keretében én most az Ünnepeknek a pécsi 
egyetemmel és a pécsi tudományos élettel való kapcsola
táról kívánok röviden szót ejteni. De szeretném még 
fölhívni a figyelmet Dénes Györgynek a 20. század 
második felében már oly ritkán előforduló sokirányú, 
bátran mondhatom polihisztori tudományos érdeklődé
sére, amely a természettudományok és azon belül a 
földtudományok számos ága, a geográfia, a hidrológia és 
hidrogeológia, a karszttudományok és a barlangi feltáró 
kutatások mellett oly élénken megnyilvánult a humán 
tudományok, különösen a történettudomány, de még a 
nyelvtörténet és névtan irányában is.

A történettudományok iránti vonzalma kiala
kulásában nyilván jelentős szerep jutott a Pécsi Erzsébet 
Tudományegyetemnek is, amelynek Állam- és Jogtudo
mányi Karán 1942-1947 között végezte tanulmányait. 
Egyedülálló, életre szóló hatások érték itt -  az egyetem 
szelleméből adódóan -  az ifjú Dénes Györgynek a tudo
mányok széles skálájára nyitott gondolkodását. Az akkori 
kormány az 1940. évi 28. törvénnyel a pécsi egyetemen 
megszüntette a bölcsészettudományi kart -  Kolozsvárra 
telepítette azt -  de a korábban a bölcsészeti karhoz tartozó 
Történettudományi Intézet további működtetését, 
munkájának folytatását a jogi kar vállalta, ezért a jogász- 
képzés akkortájt Pécsett egyedülállóan széles lehetőséget 
nyújtott a hallgatók számára a történettudományi tanul
mányokra is. Így szerezhette ott meg Dénes György, az 
ország akkor egyik legkiválóbb középkoros történészpro
fesszora, Holub József akadémikus irányítása mellett 
(akinek tanszékén abszolutóriuma után egy évig mint 
demonstrátor működött) későbbi történészkutatói sikereit 
megalapozó ismereteit. Ezekhez kapcsolódtak azután

utóbb a budapesti és a szegedi egyetemen folytatott 
földrajzi-földtani tanulmányai.

Fodor István professzor, a Pécsi Tudományegyetem és az 
MTA Pécsi Bizottságának nevében köszönti a 75 éves 

Dénes Györgyöt

Pécsett alakult ki még hallgató korában kapcsolata, 
később barátsága dr. Szabó Pál Zoltán foldrajzpro- 
fesszorral, a kiváló karsztkutatóval, a Dunántúli Tudomá
nyos Intézet igazgatójával, akivel aztán éveken át mű
ködtek együtt a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
vezetésében.

Dr. Dénes György utóbb nagy lendülettel és 
önzetlen munkával segített kialakítani és meghonosítani a 
Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának 
Földrajzi Intézetében a szpeleológia, a karszttudományok 
oktatását is azzal a céllal, hogy hosszabb távon létrejöjjön 
és megerősödjön a karsztkutatás egy újabb tudományos 
bázisa Pécsett, a Mecsek-hegység és a Villányi-hegység 
hátterében. Az egyetem Környezetföldrajz és Meteoroló
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gia Tanszékének szervezésében évekig oktatta és oktatja a 
Karsztfejlődés, valamint A karsztok és barlangok kutatása 
című tárgyakat.

Két éve, első diplomája megszerzésének 50. évfor
dulóján a Pécsi Tudományegyetem rektora nyújtotta át dr. 
Dénes Györgynek az aranydiplomát és az egyetem 
ajándékát, majd utána a pécsi akadémiai székházban, a 
tiszteletére rendezett fogadáson köszöntötték őt fél 
évszázados szakmai és tudományos munkásságának 
eredményeit tisztelői, tanítványai, barátai.

A kutató szakember, a tudományszervező és aktív 
tudományos közéleti szerepet is felvállaló Dénes György

életpályája ezer szállal kötődik a karszttudományokhoz, a 
szpeleológiához, valamint annak határterületein és több
nyire vele érintkezésben a földtudományok számos más 
területéhez, de — mint már utaltam rá — a történettudo
mányhoz, sőt a nyelvtörténethez és névtanhoz is.

Maugham egyik írásában olvashatjuk, hogy „ha nem 
éred be kevesebbel, mint a kiválóval, el is érheted azt”. Dr. 
Dénes Györgynek ez sikerült, és azt kívánjuk, hogy izgalmas, 
örömökben és szakmai sikerekben gazdag munkássága újabb 
eredményeivel, jó egészségben örvendeztesse továbbra is szá
mos tudományterület kutatóit, a barlangkutatók széles táborát, 
családját és sok-sok barátját — az emberi kor végső határáig!

Dr. Dénes Györgyöt köszöntik kollégák és tanítványok, tisztelők és jóbarátok 
(Dénesné Lustig Valéria felvétele)
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