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KORUNK ORBÁN BALÁZSA

Gondolatszilánkok Dénes György szakmai munkásságáról

Tóth Almos

Benkö Samu A helyzettudat változásai c. tanul
mánykötetében Orbán Balázs kapcsán emlékeztet a 
„helyszíni vizsgálódás, a vidéki barangolások tapasztalat- 
szerző fontosságára" — írja Balogh Edgár (Magyarok, 
románok, szlávok, 1986. Kossuth Kiadó p. 249.). Dénes 
György orbánbalázsi alakja korunknak. Ő is barangolá
saiból merít. Barangolásain tett éles szemű megfigy elése
ire épít. Persze tárgyi tudás nélkül a bármily jó szemű 
megfigyelés is csonka marad. Dénes György nemcsak 
figyelmesen jár a terepen, de többször is visszatér a 
tetthelyekre. Idézem „Pais Dezső Pest város kezdeteiről 
és nevéről" c. tanulmányában (Névtani Etesítö 13. 
száma. 1991.) írott néhány sorát. Ezt Dénes György 
kutatói ars poétikája része. A cikk lényegéről csak annyit, 
hogy áttekinti kiváló nyelvészünk véleményének változá
sát, finomodását 1926 és 1954 között megjelent három 
tanulmánya alapján Buda és Pest néveredelének kérdésé
ben. „Tanulságos Pais három írása kapcsán azt is végig
gondolni, hogy a legkiválóbb szakemberek egyikének is 
hogyan változik, fejlődik a véleménye egy-egy szakmai 
kérdésben, ha ahhoz több mint egy évtized múltával újból 
visszatér...” Dénes György maga is több ízben visszatér 
egyes korábbi témáihoz s az ö esetében is tanulságos látni 
véleményének finomodását s egyben mélyülését, általá
nossá válását. Dénes György az adatgyűjtésben, az adat
értelmezésben, eredményeinek megszövegezésében 
aprólékos, mondhatni filigrán-művesként dolgozó kutató. 
Forrásait mindig pontosan közli, azokat tiszteletben tartva 
értelmezi, világosan elkülönítve saját s a mások vélemé
nyét. Sokoldalú műveltsége képessé teszi öt témájának 
valóban soktudományos megközelítésére. Kiemelendő a 
középkori szövegeket is olvasni, alkotóan értelmezni 
képes latin tudása, általános és egyben a vizsgált korok 
viszonylatában mély korismerete.

De Dénes nem csak filigrán-műves. Több tudomá
nyos szakirányban több módszertanilag is új megközelí
tést dolgozott ki. Ennek egyik példájaként említem: a 
Földtudományi módszerek szerepe a földrajzi nevek 
névtudományi kutatásában c. (Névtani Értesítő, 13. 
1991.) cikkében világosan megfogalmazza, hogy nem 
elegendő a földrajzi nevek történelmi, illetve nyelvtudo
mányi vizsgálata, hanem szükség van, szükség lehet a 
„szóban forgó objektum, tereptárgy, terepalakulat, tér

színforma földrajzi-földtani vizsgálatára is. (...) Az így 
nyert adatok a nyelvészek, a történészek és szükség esetén 
más tudományágak szakembereinek vizsgálati eredmé
nyeivel összevetve biztosabb alapot nyújtanak a helyes 
ítéletalkotáshoz”. E módszerrel fejti meg pl. (Glatz Ferenc 
kifejezését alkalmazva) a magyar szállásterület számos 
pontján föllelhetö Pest, Munuhpest földrajzi névcsoport 
helyes jelentését: a Pest jelentése itt barlang, a Munuhpest 
pedig Remetebarlang. Terepi bejárásai során mindig 
meglelte a névadás alapjául szolgáló barlangot, szikla
üreget.

Alsó-hegyi terepmunkán az 1960-as evek elején

A  karsztkutatás, a kasztmorfológia sokáig meg
fejteden eredetű-jelentésű népi műszava a zsomboly. A 
szó eredetét, etimológiáját illetően a kiváló nyelvész, a 
kiváló szlavista Kiss Lajos akadémikuistóll a Földrajzi 
Nevek Etimológiai Szótára c. mii szerzőjétől idézem A 
zsomboly főnév etimológiája a legutóbbi időkig tisztá
zatlan volt. Kniezsa (...) a német nyelv felé tapogatózott
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(...). A fordulat 1979-ben következett be azáltal, hogy dr. 
Dénes György, a kiváló barlangkutató közzétette hosszú 
gyűjtőmunkájának és elmélyült búvárkodásának eredmé
nyeit. Dénes nyilatkozott az omboly szó eredetéről is: „az 
omboly szó az ószláv ombl magyarosodott átvétele” Kiss
l.ajos hozzáteszi: a Dénes Györgytől elért eddigi kutatási 
eredmények kiszélesítésével részletekbe menően ki lehet 
dolgozni az omboly élettörténetét, és szakszerűen meg 
lehet rajzolni a szlavisztikai hátteret is. (Magyar Nyelv, 
1987. 3. sz.)

Figyelemreméltó eredményre jutott az Esztramos 
földrajzi név eredetének vizsgálatakor is. Megállapította a 
szlavisztikai irodalom alapján, hogy az ószláv strm 
(meredek) jelentésű melléknévből képzett -os végződésű 
földrajzi név egyetlen helyen fordul elő, éspedig Mace
dóniában, tehát bolgár nyelvjárási területen. Ez együtt az 
omboly, a pest, a barlang és más magyarrá lett szavak 
bolgárszláv eredetének megalapozott valószínűsítésével, 
ha nem is bizonyíték, de erős érv a sokak által kétségbe
vont — Anonymus által is rögzített magyarországi bol- 
gár-szláv népesség valahai é-magyarországi léte mellett. S 
nyilván nem véletlen — teszem hozzá, — hogy ezek 
tipikus karsztvidéki fogalmak. Jelzik a korai bolgárok 
által idetelepített népcsoport eredeti lakhelyét, a balkáni 
karsztot. Tehát a geotudományokkal megtámogatott 
nyelvészet, a történeti etimológia eszközrendszerével a 
történettudomány számára az eddiginél is erősebb érv
anyagot tud szolgáltatni. További foldrajzinév-tani rész
letekbe bele nem menve megemlítem, hogy a Földrajzi 
Nevek Etimológiai Szótára 15 szócikk esetén hivatkozik 
Dénes György publikációira.

Dénes György terepbejárásos-összevetéses vizs
gálati módszere Eötvös József egyik szarkasztikus meg
jegyzésének életműi tagadása. Az idézet így szól: 
„Történet-búváraink egy része úgy jár el, mint az tenné, 
ki a Duna folyását le akarván írni, a Donau-Eschingeni 
kertben telepednék le. s egész életén át a forrás mellett 
ülve azon tömé a fejét, vajon a víz. amely a földből 
kibugyog, honnan vehette magát?” (Eön’ös József Gon
dolatok). Dénes György nem így tett. Esztendőket töltött 
el terepi kutatásokkal, gyűjtésekkel. Kiváló példa évekig 
tartó szorgos méhecskére emlékeztető terepi kutatásaira a 
szlovákiai Vályi-völgy történeti földrajza kötet összeállí
tásában való súlyos részvétele. (A kötet B. Kovács István 
szerkesztésében a Népismereti Könyvtár 1. köteteként 
jelent még, Szlovákiában, 1991-ben.) A valóban a 24. 
órában történt helynévgyűjtés és anyagfeldolgozás ered
ményét az 1995. évi Országos Névtudományi Konferen
cián a Magyar Nyelvtudományi Társaság főtitkárának 
beszámolója a Felvidéken az elmúlt évtizedekben publi
kált legjelentősebb magyar földrajzi név gyűjtési- és 
feldolgozó munkának minősítette.

Jelentős megállapításokat tett a karsztfejlődés 
vizsgálata elvi és gyakorlati témakörében is. Bizonyítékul 
hadd idézzek a magyar földrajztudomány kiemelkedő 
alakjának. Láng Sándornak egyik, 1971. évi írásából: 
„Hogy karsztjainkról a fokozatosan lepusztuló fiatal

fedőhegységi üledéktakaró milyen jelentős szerepet 
játszik a lemeztelenedő karszt morfológiai képének 
kialakításában, azt Dénes György mutatta ki dolgozatai
ban” — írja. Dénes itt hivatkozott megállapítása azóta a 
magyar (és számos külföldi) geomorfológiai tankönyvek 
alaptézisei közé tartozik.

Alapvetőt alkotott a felszín alatti vizek környezeti 
izotóp vizsgálata témában is. Dénes György javaslatára 
nagyszabású, a magyar felszíni karszt egészére kiterjedő 
vizsgálatsorozatra került sor (a V1TUKI égisze alatt) s 
közel 10 éven keresztül tartott. Ennek során mintegy 
2.500 vízminta trícium koncentrációját határozták meg. A 
vizgyüjtést maga az ünnepelt végezte. Ő végezte, mert 
tudta, hogy korrekt mérési eredmény csak korrekt minta
vétel eredménye lehet. A mérési adatok lehetővé teszik a 
karsztvizek (és nem karsztvizek) felszín alatti áramlásá
nak figyelemmel kísérését. Következtetések vonhatók le a 
vizet tartalmazó kőzetek minőségére, karsztosodottsági 
fokára. a tározó közetelem kiterjedésére. a 
karszthidrográfiai összefüggések vonatkozásában a 
karsztforrások utánpótlódási viszonyaira és a külső 
övezetekből származó vizek kevertségére. Hasznos követ
keztetések vonhatók le a karsztos védőidomok méretére, 
az ipari beavatkozások hatására. Az elkészült mintegy 
400 oldalas tanulmány hasznos táblázatokba foglalva 
várja az újabb vizsgálati adatokkal való összevetést s egy 
újabb szintézis kialakítását. E kutatási eredményei alap
ján az Olomouci Palacky Egyetem Tudományos Tanácsa 
1973-ban tiszteleti diplomával és az egyetem 
aranyérmével tűntette ki szerzőt.

Az ünnepelt középkori történettudományi megál
lapításait Heckenast Gusztáv lett volna hivatott értékelni. 
Terveztük is meghívását a jeles ünnepségre. Betegsége, 
majd halála ezt nem tette lehetővé. De tudjuk. Heckenast 
Gusztáv magasra értékelte az ünnepelt kora Árpád-kori, 
főleg a Torna megyei vasmüvességre vonatkozó névtani- 
és tényleges helyére vonatkozó megállapításainak jelentő
ségét. S e meggyőződésének, mint Dénes György ilyen 
tárgyú müveinek több évtizeden át szakbirálója, többször 
is hangot adott lektori véleményeiben. Egyikben kiemelte, 
hogy „bár nem céhbeli” (mármint Dénes György) írásai 
történetileg megalapozottak és számos új megállapítást 
tartalmaznak. Középkori település-földrajzi müvei közül 
is kiemelkedik a Bódvaszilasi-medence története. Ki
emelkedő fontosságú, hogy a Gömör-Tomai karszt 
számos pontján terepbejárásai során Árpád-kori kohó
salakot lelt. S ezzel középkori kohászat-történetünkhöz 
szolgáltatott újabb adatokat. Ezek összefoglaló értéke
lésén most dolgozik.

Arra, hogy az ünnepelt e témában is tudott új le
hetőségekre rávilágítani szabadjon Joó Tibor — Sólyomi 
Dezső egy cikkéből idézni: Dénes György tanulmánya 
„hívta fel a figyelmet olyan összefüggések lehetőségének 
kutatására, amelyekkel eddig nem foglalkoztak és ame
lyek az ércbányák és vastermelöhelyek, valamint a pálos 
kolostorok közelségén, esetleges kölcsönhatásán alapul
nak. A hivatkozott tanulmány 10 pálos kolostor vonatko
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zásában említi az összefüggés lehetőségét.". írják. Zolnay 
László szerint is Dénes György vetette föl, hogy adatai 
szerint a pálosok majdnem mindenütt foglalkoztak vas- 
müvességgel (Zolnay, 1977. p. 33.)

Tündéri tanulmány, szinte kismonográfia a 
Szalonna feudális szálláshely és kerek temploma"
(1973) cimet viselő. Az hogy itt is vasmüvesség nyomaira 
bukkan, szinte természetes. A történet a felvidéki ércbá
nyákért versengő Bebekek Csetneki ága családtörténeté
vel foglalkozik. S közben arra a megállapításra jut, hogy 
Szalonna a honfoglaló ős Örs úr (tehát törzsfö) leszárma
zottjai családjának szálláshelye. Dénes valószínűsíti, hogy 
e család — a közel vármegyényi kiterjedésű XIII. századi 
szalonnái Tekus birtok korábbi urai —  építtette, talán a 
királyi szálláshelyeken lévő körkápolnákat utánozva a 
szalonnái rotundát. Dénes e cikkében kiválóan megmu
tatkozik a középkori építészet iránti vonzalma s hozzáér
tése is. Újkori történeti munkásságát Szabó Ferenc ny. 
megyei múzeum igazgató úr tanulmánya értékeli.

1964 októberében Tomaszentandrás és Bódvarákó 
közötti Esztramos-hegyen lévő mészkőbánya a termelés 
során különleges kalcitképzödményekben páratanul 
gazdag üreg, később kiderült kiterjedt barlangrendszer 
nyílt meg. Dénes György értesítést kapott erről. Bejárta az 
üregcsoportot s megállapította, hogy az abban kialakult 
képződmény-együttes egyedülálló Magyarországon. 
Nincs idő bemutatni a barlang megmentése érdekében 
végzett szervező-meggyőző munkáját, amely végül is 
sikerrel járt. (A sikerben jelentős szerepe volt a bányamű- 
velő cég: a hajdani Ózdi Kohászati Müvek és az akkori 
földtani főhatóság, a Központi Földtani Hivatal elnökhe
lyettese, Morvái Gusztáv és Papp F. professzor segíteni 
akarásának.) A barlangot sikerült védetté nyilvánítani. A 
kiváló helyi kapcsolatokkal rendelkező, jó szemű kutató 
tehát jó szervezőnek is bizonyult. Az Esztramos ásványi 
kincseiről a miskolci Hermán Ottó Múzeum gondozásá
ban csinos kiadvány (Az Esztramos-hegy ásványai, 
Miskolc, 1977.) készült, amelynek egyik szerzője Dénes 
György'. Esztramosról egyébként valóban költői ihletésű 
film készült (rendező: Feigel Lóránd), amely a rendező és 
a Duna Televízió figyelmességéből 1998 György nap 
estéjén ismételten bemutatásra került.) Az Esztramoshoz 
kapcsolódik az orbánbalázsi szemmel-figyelemmel járó 
kutató egy másik ténykedése is: Kordos László kutatót 
idézem: egyik itteni lelőhelyről „gyűjtötte dr. Dénes 
György azokat a csontokat, melyek nyomán elindult az 
Esztramos ma már európai hírű gerinces lelőhelyeinek 
feltárása. Az előkerült fauna a betfiai szakaszba sorolható 
alsó pleisztocén (Jánossy Dénes, 1969.)” (Kordos L. 
Adatok az Esztramos barlangjainak ismeretéhez. Karszt 
és Barlang 1973.)

Dénes György e kérdésben azt tette, amit tennie 
kellett: az általa felfedezett csontokat a legilletékesebb 
kutatónak, Jánossy Dénesnek átadta vizsgálatra. S az 
eredmény nem maradt el.

Ősi emberi kultúrák maradványainak felismerője 
és begyűjtője, vizsgálatra való leadója is Dénes György.

Hillebrand Magdolna régészt idézem: Szinpetrí határában 
lévő András-hegyen (...) Dénes György terepmunkái 
során megismert egy kis barlangot. (...) Dénes György 
felhívta figyelmünket a lelőhelyre. 1972 augusztusában 
lehetőségünk nyílt a Vörös Meteor Vass Imre Barlangku
tató Csoportjának lelkes közreműködésével a lelőhely 
hitelesítésére.” A feltárást követő vizsgálatok során a 
leletek az őskori kyjaticei (kiétei) kultúra maradványai
nak bizonyultak.

Nem lehet Dénes György — még jelentősnek 
mondható — tanulmányai mindegyikéről még csak 
említést sem tenni. Szakmai publikációinak száma meg
haladja a 200-at. Több útikönyv szerzője: Aggtelek 
útikalauz. A magyar barlangkataszter elvi sémájának 
kidolgozója. Számos külföldi karsztkutatóút szervezője, 
résztvevője a világ különböző tájaira. Kiváló tudomány- 
szervező. Jelzi ezt — több más mellett — mintegy négy 
évtizedes részvétele a Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat életében: titkárként, főtitkárként, társelnökként s 
most tiszteletbeli elnökként; a Meteor Természetbarát 
Egyesület Barlangkutató Szakosztályának megszervezése, 
évtizedeken át való vezetése; kutatótáborok szervezése, 
vezetése. Tudományos konferenciákat szervez, kiadvá
nyokat szerkeszt. Egyetemi oktató: a Közgazdaságtudo
mányi Egyetemen történelmet, a Műszaki Egyetemen 
karszthidrológiát, a pécsi Janus Pannonius Egyetemen 
jelenleg is karsztföldrajzot ad elő. Külön ki kell hangsú
lyozni az ismeretterjesztésben való sok évtizedes jelen
létét: Élet és Tudomány, Föld és Ég: cikkek; Természet- 
tudományi Stúdió, Kossuth Klub. iskolák, művelődési 
házak: előadások.

Évtizedeken át aktív vezetője, résztvevője a bar
langi feltáró munkának, beleértve a sáros vödrök emel- 
getését is. Eredménye: számos új barlang, (pl. a Meteor 
barlang), új barlangszakaszok feltárása (pl. a Baradlában, 
Budapest több barlangjában). Nem tudományos munkás
ságának része ugyan, de karsztkutatásaihoz kapcsolódik 
és életének közel négy évtizedén végighúzódik e tevé
kenység: ő szervezte meg a Magyar Barlangi Mentőszol
gálatot. amelynek ma is ö az elnöke. E szervezethez, tehát 
az ö nevéhez is száznál több emberélet (főleg fiatalok) 
megmentése fűződik.

A természettudományok, földtudományok mellett 
a történelemben és a névtanban is jártas ember nyitott az 
irodalom iránt is. Lelke mélyén a széptudomány tanára is 
Dénes György: barlangász táborok tüze mellett Villon, 
Sappho, Anakreon, Kallimachos, Catullus, Vergilius, 
Horatius, Ovidius, Omar Khajjám s az ókor-középkor 
számos más költőjének verseit tolmácsolta nekünk. Általa 
jutottunk el Radnótiig, Somlyó Györgyig, Devecseriig, 
Adyig, Károli Gáspárig. Az ő révén megismerkedhettünk 
a napi politika által apokrifnak minősített magyar írókkal, 
költőkkel és a 60-as évek elején Tomanádaskán, a cseh
szlovák-magyar határállomáson együtt zúgtuk: Kraszna- 
horka büszke vára, ráborult az éj homálya ...

Szerencsés ember dr. Dénes György, Gyurka. 
Gyurka bál Igen. Szerencsés, mert több évtizeden át
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tudományos szerelmeivel foglalkozhatott, s komoly 
eredményeket mondhat magáénak. Szerencsések, mert 
tanulhattunk tőle. Sok mindent. Emberséget, tudományt, 
kultúrát. Végezetül hadd illesszem ide a XI-XII. sz.

fordulóján élt perzsa matematikus-filozófus-költő: Omar 
Khajjám egyik -  először az ünnepelltöl hallott költő és 
általa saját hitvallásként gyakran idézett -  rubaiatját, 
négysorosát:

Szakadatlanul a tudomány csábított, 
rendre majdnem minden megvilágosodott, 
így telt hetvenkét év nappala, éjjele, 
s most kell rádöbbennem, hogy semmit sem tudok.

Tóth Átmos 
vezető főtanácsos 
Magyar Geológiai Szolgálat 
1143 Budapest 
Stefánia út 14.

Tóth Almos köszönti a Meteorban rendezett ünnepségen a 
75 éves Dénes Györgyöt
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