
A magyar karsztvidékek és barlangok feltáró 
kutatásában elért kimagasló eredményért adományozható 
Vass Imre-érmet az Érembizottság

Eszterhás István
geográfusnak ítélte oda, aki Társulatunknak 1975 óta 
tagja. Az ország több karsztvidékén folytatott kutatásokat, 
de utóbb a nemkarsztos barlangok kutatására 
összpontosított. Megszervezte a Vulkánszpeleológiai 
Kollektívát, amellyel sorozatosan szervezett nyaranta 
sikeres kutatótáborokat. Szívós, kitartó munkásságának 
eredményeként több száz nemkarsztos barlang 
felkutatása, dokumentálása, fotózása, felmérése, 
térképezése, publikálása fűződik nevéhez. Számos

nemzetközi barlangtani konferencián és kongresszuson 
vett részt és számolt be azokon kutatási eredményeiről. 
Megszervezte Magyarországon 1996-ban Galyatetőn az 
igen sikeres 6. Nemzetközi Pszeudokarszt Szimpóziumot. 
Munkásságának nemzetközi elismertségét jelzi, hogy az
1997-ben Svájcban megrendezett Nemzetközi Szpeleoló- 
giai Kongresszuson őt az Unió Nemzetközi Pszeudokarszt 
Bizottsága elnökévé választották.

A kitüntető érmek átadására a Társulat 1999. június 
5-i küldöttközgyűlésén került sor.

Dr. Dénes György 
az Erembizottság elnöke

ÚJ TISZTELETBELI TAGOK

Az MKBT 1998. december 12-i Küldöttközgyűlése 
az Érembizottságnak a Társulat elnökével egyetértésben 
előterjesztett javaslatára négy tiszteleti tagot választott. 
Tiszteleti tagjaink lettek (életkoruk sorrendjében):

Hazslinszky Tamás (1934) mérnök, Társulatunk 
alapító tagja. A barlangkutatásba 1957-ben az alsó-hegyi 
kutatótáborban kapcsolódott be és a Meteor barlangkutató 
csoportnak alapító tagja volt. 1962-ben a Társulat 
választmányának póttagja lett, 1963-65 között a 
Karsztbotanikai Szakbizottság vezetője, 1966-tól 
választmányi tag, 1964-67 közt a Karszt- és Barlang
kutatási Tájékoztató egyik szerkesztője, 1974-79 közt a 
Társulat titkára, 1979—86-ig főtitkár. 1986-91 közt 
társelnök. 1988-ban a Magyarországon megrendezett 10. 
Nemzetközi Szpeleológiai Kongresszus szervező 
bizottságának vezetője. 1994-óta a Solymári Bizottság 
vezetője. Az MKBT által rendezett több szakmai kon
ferencia szervezője és a Társulat számos kiadványának 
szerkesztője volt. Jelentős szerepe volt a barlangi 
idegenvezetői tanfolyamok megszervezésében. Számos 
ismeretterjesztő és szakcikkében meg színvonalas 
barlangfotóival népszerűsítette a hazai barlangokat és 
barlangkutatást. A Társulat érdekében kifejtett értékes 
munkásságáért 1979-ben Hermán Ottó-érmet, 1989-ben 
pedig MTESZ-díjat kapott.

Maucha László (1934) geológus. Társulatunk alapító 
tagja. 1954-ben a Vass Imre-barlangot felfedező 
kollektíva tagja, utóbb hosszú időn át a Papp Ferenc 
barlangkutató csoport vezetője volt. Társulatunkban 
1959-től választmányi tag és szakbizottság vezető, a 
Karszt- és Barlangkutatás c. évkönyvünk szerkesztő- 
bizottságának tagja, utolsó három számának szerkesztője, 
1978—91 és 1993-95 közt elnökségi tag volt, 1995-óta 
társelnök. 1965-től hosszú időn át a jósvaföi Papp Ferenc 
Kutatóállomás vezetője és az ott folyó magas szintű 
kutatómunkák egyik irányítója, utóbb a VITUKI 
tudományos munkatársa. Kutatási eredményei a karsztos 
beszivárgáshoz, a szivomyás forrásműködéshez, a karszt 
és a karsztvíz árapályához és a cseppkövek 
növekedésének vizsgálatához kapcsolódnak, több mint 60 
publikációt tett közzé. Társulati munkájáért 1975-ben

Hermán Ottó-érmet, kiemelkedő tudományos 
munkásságáért 1994-ben Kadic Ottokár-érmet kapott.

Gádoros Miklós (1936) mérnök, Társulatunk alapító 
tagja. A barlangkutatásba 1957-ben kapcsolódott be. 
Elsőként kezdte el Magyarországon a barlangi mérések 
műszerezését. Megtervezte és kivitelezte a Vass Intre- 
barlangba beszerelt automatikus klíma és csepegés 
távmérő berendezést. Vizsgálta a jósvaföi Nagy-Tohonya
forrás hidrogeológiai viszonyait, továbbá a barlangi klíma 
és radioaktivitás sajátosságait és e témakörökből számos 
értékes dolgozatot publikált. Társulatunkban szerepet 
vállalt a szakmai előadások és tanfolyamok szerve
zésében, vidéki csoportjainkkal való kapcsolattartásban, a 
kutatótáborok látogatásában. Szorgalmazta a barlangi 
klíma- és hidrológiai mérések elterjesztését és támogatta 
barlangkutató csoportjaink mérési munkáit. Aktívan részt 
vett az oktatási bizottság munkájában. Társulatunknak 
1982-86 közt elnökségi tagja, 1986—91 -ig főtitkára volt. 
1995-óta társelnöke. Több cikluson át az Érembizottság 
tagja. Jelentős társulati és értékes tudományos mun
kásságáért 1984-ben Kadic Ottokár-érmet kapott.

Dr. Fodor István (1938) geográfus, tanszékvezető 
egyetemi tanár. Társulatunknak 1964 óta tagja. A 
barlangkutatásba egyetemi hallgatóként a Baradlában 
végzett klímamérésekkel kapcsolódott be. 1960-ben 
részt vett a Baradlában szervezett „Faggyúfáklyás 
expedíció”-ban. Egyetemi doktori értekezését 1968-ban 
barlangokban végzett mikroklimatológiai vizsgálatok
ról, kandidátusi értekezését 1975-ben a barlangok fő 
típusainak mikroklímájáról írta. Száznál jóval több 
tudományos publikációjának mintegy negyede a 
barlangok mikroklímájával kapcsolatos kérdéseket 
tárgyalja. Az Akadémiai Kiadónál megjelent A 
barlangok éghajlati és bioklimatológiai sajátosságai c. 
monográfiáját az 1981. évi szakirodalmi nívódíjjal 
tüntették ki. A New Yersey Tudományos Akadémia 
(USA) 1998 tavaszán külföldi tagjai közé választotta. 
Társulatunkban az 1960-as évek második felétől a 
Barlangklimatológiai Szakbizottság vezetője, 1974-78 
közt a Társulat elnökségének tagja, 1978-82 közt 
társelnök, 1982-91 közt elnök, 1991 óta Dél-Dunántúli
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Területi Szervezetünk elnöke és az Érembizottság tagja. 
Kiemelkedő értékű tudományos munkásságáért 1980- 
ban Kadic Ottokár-érmet kapott.

1999

Az MKBT 1999. június 5-i Küldöttközgyűlése az 
Érembizottságnak a Társulat elnöke által is támogatott 
javaslatára az alábbi három tiszteleti tagot választotta 
meg

id. Kalmár László (1912-1999) matematika-fizika 
tanár, a Magyar Optikai Müvek kutató-fizikusa, 
Társulatunk alapító tagja volt. A barlangokkal ifjú 
korában a Solymári-ördöglyukban tett túrák során 
ismerkedett meg. 1933-tól már szervezetten, a BETE 
tagjaként vett rész a barlangok kutatásában. Kutatói 
múltjából kiemelkedik a Mátyás-hegyi-barlang Centenáris 
szakaszának 1948. évi feltárásában való részvétele (a 
barlangban a Laci-Iépcső is az ö nevét őrzi), és jelentős 
részt vállalt a barlang akkori térképezésének felmérési, 
számítási és felrakási. szerkesztési munkáiban is. Később 
a Budapesti Vörös Meteor, majd a MOM, végül a 
Hegyvidéki Természetbarát Egyesület tagjaként oktatta, 
nevelte az ifjabb barlangász utánpótlást. 75. születés
napján szerelmetes Mátyás-hegyi-barlangjába vezetett 
jubileumi túráján köszöntötték régi kutatótársai és ifjú 
neveltjei. Az Érembizottság már határozatot hozott 
tiszteleti tagságra való előterjesztéséről, midőn pár héttel 
a Küldöttközgyűlés előtt évek óta tartó súlyos beteg

ségében elhunyt. így a Küldöttközgyűlés poszthumusz 
választotta meg Társulatunk tiszteleti tagjává.

Kincses Júlia (1922) geológus technikus, a Magyar 
Állami Földtani Intézet munkatársa, Társulatunk alapító 
tagja volt. Az 1940-es évek vége és 1950-es évek több 
nagy és sikeres barlangkutató expedíciónak lelkes munka
társa volt. Részt vett a Mátyás-hegyi-barlang Centenáris 
szakasza feltáró kutatásában és térképezési munkáiban, és 
részese volt a Béke-barlang felfedezését eredményező 
nagy expedíciónak is. Köszönthettük öt ez utóbbi 
esemény 40. évfordulóját ünnepelve a Béke-barlangban és 
Társulatunk megalakulásának 40. évfordulója alkalmából 
rendezett ünnepi közgyűlésünkön is.

Csekő Árpád (1936) kutató-fizikus, Társulatunk 
alapító tagja. A szervezett barlangkutatásba az Élel
miszeripari Minisztérium Kinizsi Barlangkutató Cso
portjában kapcsolódott be. Részt vett a Szabadság
barlang feltáró kutatásában és több égerszögi, teresz- 
tenyei, Jósvafő környéki és alsó-hegyi barlangkutató 
tábor barlangföltáró és térképező munkáiban is. 
Részvevője volt a Balázs Dénes vezette afrikai kutató
expedícióknak. Társulatunk választmányának több 
cikluson át is tagja volt. Részt vett több nemzetközi 
szpeleológiai konferencián és kongresszuson. A Karszt 
és Barlangban írt a norvégiai barlangokról és kitűnő 
barlangfotókat publikált.

Dr. Dénes György 
az Erembizottság elnöke

AZ 1998-1999. ÉVI CHOLNOKY JENŐ KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁSI
PÁLYÁZATOK

A Társulat keretén belül működő barlangkutató 
csoportok és személyek által a barlangokban végzett 
feltáró és tudományos munka dokumentálásának 
fellendítése, a dokumentáció színvonalának emelése, 
valamint a KTM TvH Barlangtani Osztálya barlang
nyilvántartási rendszerének fejlesztése érdekében a 
Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium és a 
Társulat elnöksége a Cholnoky Jenő karszt- és 
barlangkutatási pályázatot 1998. évre az előző évekhez 
hasonlóan egyéni és csoportos kategóriában írta ki. A 
pályázat díjazásához szükséges anyagi fedezetet a 
Barlangtani Osztály kérése alapján a minisztérium 
biztosította, melynek bruttó összege 1998. évben 1 200 
000 Ft, 1999. évben 1 000 000 Ft volt. Az összegek 
magukban foglalták a pályázatok díjazásának, valamint a 
pályázat lebonyolításának költségét.

1998

1998-ban a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 
kutatócsoportjai, illetve kollektívái közül 18, egyéni 
kutatók közül pedig 15 adott le 1997. évi tevékenységéről 
a pályázatra kutatási jelentést. Egyéni kategóriában 5 
pályamunka nem felelt meg a kiírási feltételeknek, mivel

a szerzők egyike sem tagja a Társulatnak. Ennek 
megfelelően 10 egyéni pályázat került elbírálásra. 
Csoportos kategóriában a kiírási feltételeknek mindegyik 
pályázat megfelelt, közülük azonban tartalma miatt egy 
anyag nem volt értékelhető. A Társulat Választmánya 
által is jóváhagyott 5 tagú Bíráló Bizottság (Székely 
Kinga elnök, Hazslinszky Tamás, dr. Lénárt László, 
Maucha László és dr. Szunyogh Gábor) úgy döntött, hogy 
egyéni kategóriában külön értékeli a témával hivatásosan, 
illetve társadalmi tevékenységként foglalkozó pályázók 
munkáit. Az egyes speciális szakmai témákban felkért 
szakértők véleményét is felhasználva a bizottság tagjainak 
véleménye, illetve összesített pontszámai alapján az 
alábbi eredmény született.

Egyéni pályázat -  hivatásos kategória 
Dr. Hakl József: Több tudományos cikk, egy könyv- 

fejezet, PhD disszertáció, valamint egy nemzetközi 
konferencián elhangzott előadása anyaga — valamennyi 
radonkutatás témában,

I. díjban és 30 000 Ft pénzjutalomban 
Dr. Veress Márton: Karr tanú- és szigethegyek, 

valamint Karrmeanderek című dolgozatai.
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