ményekkel is kiérdemelte a kutatás vezetője és a két csoportnak a kutatásban résztvevő valamennyi tagja
a Társulat elismerését.
Ezért az Erembizottság
a barlangfeltárások terén kiemelkedő eredményt elért kutató kollektívának adományozható
Vass Imre-emléklappal
az Ariadne Egyesület és a Szent Özséb Csoport
Kovács Richárd, illetve Slír György által vezetett
Vacska-barlangot feltáró kutató-kollektíváját
tüntette ki.
Miután a könnyűbúvár barlangkutatók a Molnár János-forrásbarlangban sikeresen továbbjutottak,
és fölfedezték annak nagy tavas termét, kiderült, hogy az közel fekszik a Kessler Hubert által kihajtott
kutatótáró egyik pontjához. Adamkó Péter kezdeményezésére, az ő és Leél-Ossy Szabolcs vezetésével
egy a barlangkutatóink széles táborából kialakult kollektíva hosszú heteken át, nap mint nap munkaidő
után későig dolgozott a táró és a barlang tavas terme közti kőzethasadék kitágításán, míg végül azt átjár
ható folyosóvá alakították. A kitartó munka elérte célját és kiérdemli az elismerést. Az immár szárazon
megközelíthető és a melegvizű tó fölött sziklakupolával fedett nagy termet a kutatók az évtizedek előtti
kutató-tárót kihajtó hidrológus-barlangkutatóról Kessler-teremnek nevezték el.
Ezért az Erembizottság
a barlangfeltárások terén kiemelkedő eredményt elért kutató kollektívának adományozható
Vass Imre emléklappal
az Adamkó Péter és Leél-Ossy Szabolcs által vezetett
M olnár János-barlang Kessler-termébe vezető bejáratot kialakító barlangkutató-kollektívát
tüntette ki.
A kitüntetések átadására a Társulat 2009. április 26-i küldöttközgyűlésén került sor.
Dr. Dénes György
az Erembizottság elnöke

KÖSZÖNTÉSEK

2008. augusztus 1-én ünnepelte 85. születésnapját
Vass Béla ,
a pécsi barlangkutatók korelnöke, aki 1923 aug. 1-én Pécsett született. A Budapesti Műszaki Egyetem
Erdőmémöki szakán 1950-ban végzett.
A barlangkutatással Kessler Hubert előadásain ismerkedett meg. A Dunántúli Tudományos Intézet alapító
igazgatója, Szabó Pál Zoltán biztatására az intézet geológusával, Kevi Lászlóval szervezték a háború utáni
első tudományos igényű barlangkutatást 1953-ban. A 4 főből álló intézeti csoport feltárásokat végzett a Villá
nyi-hegységen kívül a Mecsekben Száraz-kút-, Szuadó-völgy környékén és az Abaligeti-barlangban. Utóbbi
ban jelentős felfedezéssel járt 1954-ben, az emeleti Nagy-terembe történt bejutás.
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Kevi László külföldre távozása után Vass Béla újabb barlangkutató
csoportot alakított 1957-ben a Baranya megyei Idegenforgalmi Hivatal
(BIH) égisze alatt, melynek tevékenysége kezdetben az Abaligeti-barlang
idegenforgalmi kiépítési munkáinak segítésére korlátozódott. A BIH Bar
langkutató Csoport megszűnéséig (1992), (majd több utódszervezet) aktív
barlangfeltáró, valamint ezek vízellátási hasznosítását célzó munkát fejtett
ki,. Kezdetben csoportvezetőként a MÁV-nál (1963-ig), majd a Baranya
megyei Tanács Vízügyi Osztályán dolgozott az 1985-ös nyugdíjba vo
nulásáig. Ezt követően a Pécsi Vízmű Vállalat szakértő tanácsadójaként
a Tettye-forrás rekonstrukciós munkáit és üzemét irányította 2005-ig.
Szakmai kapcsolatai és beosztása révén a barlangfeltárás technikai felté
teleinek olyan műszaki lehetőségeit (kompresszor, szivattyúk, légző készülékek, búvár felszerelés, robbantási
lehetőségek stb.) tudta megszerezni, mellyel a csoportja igen jelentős eredményeket ért el. ANy-mecseki karszton a csoport számos víznyelő és zsomboly feltáró munkáival bővítette az ismereteket, melyek később a katasz
terekben jelenhettek meg. Ezeket a munkákat ő nem csak irányította éveken keresztül, de a búvármerüléseken
túl példamutató fizikai munkát fejtett ki a munkahelyeken vödrök töltögetésével és azok kiszállításával.
Eredményeinek felsorolásától eltekintve, csak a legnagyobb gazdasági hasznot szolgálóak néhányát
említve, nem feledhető a Vízfö-forrásbarlang feltárása és vízművesítése, a Kispaplika-forrás és a Kölyuk
kiépítése vízellátáshoz, valamint a Tettye-forrás rekonstrukciója során a víz alatti barlangszakasz feltárása
és hasznosítása.
Az újjáalakult MKBT-be 1961-ben lépett be, majd a csoport tagjai is követték. A Dél-dunántúli Területi
Szervezetnek 1976 évi megalakulásától vezetőségi tagja volt 1997-es megszűnéséig. A Magyar Hidroló
giai Társaság Pécsi Csoportjának is vezetőségi tagja, majd az újjáalakult Mecsek Egyesületben a Barlangkutató Szakosztály vezetését vállalta. Ezen szervezetekben több előadást tartott. Nyomtatásban 13 folyó
iratban (illetve egyebekben) 22 publikációja ismert. Munkahelyén és a társadalmi szervezetekben számos
elismerésben, kitüntetésben volt része.
Kutató csoportjának visszaemlékezői szeretettel gondolnak a karizmatikus, délceg tartású, baritonjával
mindenkit közvetlenül megszólító emberséges vezetőre, aki felejthetetlen élményeket nyújtó nyári kuta
tótáborok együttlétei során mindenkor tovább erősítette a pozitív csoportszellemet.
Segítőkészségére számítva kívánunk neki hosszú, boldog életet.
Rónaki László
2008. szeptember 3-án önnepelte 85. születésnapját
dr. Dénes György,
akinek széleskörű tudományos tevékenységéről, a Társulat életében betöltött szerepéről igen nehéz
az adott keretek között megemlékezni. Gazdag életútjából ezért csak néhány - általam jelentősnek tar
tott - tevékenységet, eredményt, eseményt villantanék fel.
A jogi és történészi végzettsége mellett a barlangokkal való kapcsolata a II. világháború után vált in
tenzívvé, mely végül földrajzi diploma megszerzésére ösztönözte. Kisebb-nagyobb barlangtúrákat köve
tően 1957-ben már alsó-hegyi táboron vett részt, majd megalapította a Vörös Meteor Barlangkutató Cso
portot. Hosszú éveken át vezette, vagy irányította az alsó-hegyi táborokat és az egész Aggteleki-karsztra
kiterjedő kutatásokat. Ezek között kiemelkedik a Meteor-barlang vezetésével történt feltárása.
Tudományos kutatásai széles tartományt ölelnek fel: a karszthidrológia, a karsztmorfológia,
a barlanggenetika, barlang- és helynévtan, tudománytörténet, hogy csak a leggyakrabban müveit szakte
rületeket említsük. Kutatásai és vizsgálatai során bejárta az ország és a külföld (az egykori Magyarország)
barlangos területeit, de természetesen felkereste a világ legjelentősebb barlangjait és karsztterületet is.
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Szervezőkészsége megmutatkozott a Társulat 1958 évi újjáalakulá
sának előkészítésében, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat, az MTSz
Barlangbizottság megszervezésében és több évtizeden át történt ve
zetésében, valamint a magyar delegáció vezetőjeként a Nemzetközi
Szpeleológiai Unió létrehozásában. A Társulat vezetésében 1962-1974
között főtitkárként, 1974-1995 között társelnökként tevékenykedett,
1995 óta tiszteleti elnök.
A magyar barlangkutatás hírnevét öregbítette és öregbíti ma is mind
a hazai, mind a külföldi szakmai rendezvényeken, konferenciákon, kong
resszusokon való részvételével, szereplésével, az ezeken elhangzó elő
adásaival. Hazai rendezvényeken, mint pl. a Barlangkutatók Szakmai
Találkozóin, a Társulat tagsága is meggyőződhetett - és reméljük, még
hosszú ideig meggyőződhet - széleskörű tudásáról és lebilincselő előadói stílusáról.
A Társulat - tevékenységének elismeréseként - 1967-ben Hermán Ottó-éremmel, 1978-ban Vass Imreéremmel, 1995-ben Kadic Ottokár-éremmel, 2008-ban Papp Ferenc-éremmel tüntette ki. Egyéb társadal
mi és állami szervezetek által adományozott kitüntetéseinek száma szinte felsorolhatatlan. Kiemelkedik
ezek közül a 2008-ban kapott Pro Natura-díj, valamint a 2009-ben adományozott Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje.
Kívánunk dr. Dénes Györgynek még hosszú eredményekben gazdag életet.
H. T.
2008. október 16-án ünnepelte 80. születésnapját
dr. M arkó László ,
a Veszprémi Barlangkutató Csoport kezdeményezője és 12 éves eredményes működése alatti vezetője.
Érdemes mind a Csoport működésével, mind a vezető személyével kapcsolatban - ebből az alkalomból néhány érdekes tényre emlékeztetni.
A veszprémi barlangkutatók - főként az akkoriban alakult Magyar Ás
ványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet (MÁFKI) munkatársai - első „szer
vezett” megmozdulása egy 1954 augusztusában lebonyolított kutatótábor
volt, melynek során a kabhegyi (Bakony) Macskalyuk víznyelőt kísérelték
meg kibontani. A munka és több későbbi próbálkozás ugyan nem vezetett
eredményre, de rengeteg tapasztalat halmozódott fel a „kisipari” barlang
feltárás technikáját illetően, és igen jó csoportszellem alakult ki.
A macskalyuki tapasztalatok sikeres felhasználásával a Csoport 1956
szeptember 2-án feltárta a Csősz-pusztai-barlangot a Tési-fennsíkon,
majd egy évvel később bejutottak a szentgáli kőfejtő barlangjának egy
új szakaszába (20 m). 1959. szeptember 14-én a cseszneki Ördögárok
Ördögük barlangjában egy új szakaszt fedeztek fel. A csoport első 1960-as eredménye a Hárskút melletti
Gyenes-pusztai-víznyelőbarlang feltárása volt. Ugyanebben az évben, nyáron sikerrel bontották és fedez
ték fel a kabhegyi Bújólik víznyelőbarlangot. E barlangot később feltérképezték, hossza 134 m, végpontja
43 m-rel van a felszín alatt. 1961-62-ben a csoport további kabhegyi víznyelőket bontott (Baglyas, Öreg
köves). Ezt a munkát később más kutatócsoportok folytatták.
A Veszprémi Barlangkutató Csoport 1965 június 19-20-án az X. Országos Barlangnapot szervezte
meg és bonyolította le sikerrel Veszprémben és a Kabhegyen. Markó László 1968 és 1974 között tagja
volt az MKBT elnökségének.
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A csoport tagjai 1966-ban a csoport tevékenységének megszüntetése mellett döntöttek, ennek oka
részben a tagok szakmai elfoglaltságának növekedése, részben a (velük is együttműködő és jól ismert)
pannonhalmi diákokat ért baradlai tragédia volt.
A csoport a barlangkutatási szakirodalomban is maradandó nyomot hagyott. E területen főként Markó
László dolgozatai emelkednek ki: a barlangi huzat keletkezéséről (egyedül és Jakucs Lászlóval, 1956,
1962), a kalcium- és magnézium-karbonát vízben való oldhatóságáról (1961), a Bujólik barlangról
(Almásy Gedeonnal, 1961) és dolomitbarlangok cseppköveiről (Herendi Józseffel, 1966).
A csoport megszűnésének okai között említettük a „szakmai terhelés növekedését”. Ennek azért érdemes
egy kis figyelmet szentelni. Markó Lászlót, aki közben Dr-tech és kémiai kandidátusi fokozatot szerzett,
1965-ben a Veszprémi Egyetem Szerves Kémia Tanszékére nevezték ki tanszékvezetőnek és megbízták
ugyanitt az MTA Petrolkémiai Kutató Csoport megszervezésével. Itt végzett munkája egy olyan nemzetközi
elismertségnek örvendő kémiai (főként a katalízis problémáival foglalkozó) iskola megteremtéséhez veze
tett, melynek hatása kiemelkedik a mai magyar természettudományos kutatási mezőnyből. A Markó-iskola
eredményei főként a többmagvú átmenetifém vegyületek, valamint a szénmonoxid katalitikus hasznosítása
területén váltak ismertté. Az iskola közleményeit több ezer hivatkozás követi a nemzetközi szakirodalom
ban. számos munkatársa szerzett kandidátusi, majd MTA-doktori fokozatot, Markó László tanítványai közül
több mint 10 (magyarországi és külföldi) egyetemi tanár (5 tanszékvezető) és külföldi akadémiák tagjai ke
rültek ki. Ez a rendkívüli teljesítmény Markó Lászlónak személy szerint is sok-sok elismerést hozott, előbb
MTA levelező, majd rendes tagságot, díszdoktori címet, díszpolgárságot, különféle díjakat és hasonlókat.
Információink szerint Markó professzort többször is javasolták kémiai Nobel-díjra - reméljük, hogy ami
késik, nem múlik. Az MKBT büszkén gratulálhat e kiemelkedő tagjának, aki manapság is fiatalos lendülettel
foglalkozik a természettudományok legizgalmasabb problémáival (pl. az élet eredetének kémiája, a gyé
mántok felületi rétegének szerkezete, egyes asztronómiai problémák). Kívánjuk, hogy tegye ezt még sokáig,
mindannyiunk épülésére és a harmadik évezred tudományának hasznára.
Pályi Gyula
az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia tagja
egyetemi tanár, Modenái és Reggio Emíliái Egyetem
az MKBT alapító tagja
2009. október 12-én ünnepelte 85. születésnapját
Dr. Hubert Trimmel,
Társulatunk külföldi tiszteleti tagja. Már a II. világháború előtt, mint földrajz-biológia szakos egye
temi hallgató elkötelezte magát a barlangkutatással. Doktori disszertációját is barlangtani témában védte
meg 1950-ben.
A Bécsi és Alsó-Ausztriai Barlangkutató Egyesület tagjaként megalapította és hosszú ideig szerkesz
tette a mai napig is megjelenő Höhlenkundliche Mitteilungen (Barlangtani
Közlemények) c. folyóiratot, és nagy szerepe volt a háború utáni újjászerve
zésben 1965-ig az egyesület ügyvezető elnökeként. Az Osztrák Barlangkutatók
Szövetségében is - annak megalakulásától kezdve - vezető pozíciókat töltött
be, melynek 1980-ig ügyvezető elnöke volt, 2001-től tiszteleti elnöke.
Különös figyelmet szentelt az oktatásnak, mind a szövetség keretében tartott
barlangkutató alap- és továbbképzésben, mind egyetemi oktatóként a bécsi és
salzburgi egyetemeken.
Pályáját a Műemlékvédelmi Hivatal keretében működő Barlangvédelmi
Osztály munkatársaként kezdte, majd 1966-tól annak vezetője lett. Az osztály
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1979-ben Karszt- és Barlangtani Osztályként a bécsi Természettudományi Múzeum állományába került
melynek szintén vezetője volt 1989-ben történt nyugdíjba vonulásáig.
Széleskörű tudományos, szervező és oktató munkássága meghozta számára a nemzetközi elismerést
is, amit bizonyít, hogy 1969-ben a Nemzetközi Szpeleológiai Unió (UIS) főtitkárává választották, mely
tisztséget öt cikluson át - 1989-ig - látta el. Ezt követően 1993-ig a szervezet elnöke, azóta tiszteleti
elnöke.
Nyugdíjba vonulása óta a mai napig is igen aktív tevékenységet folytat. Számos hazai és nemzetközi
bizottságnak tevékeny tagja, többek között az ő kezdeményezésének köszönhető a Hallstatt-Dachstein
régió világörökséggé nyilvánítása.
A magyar barlangkutatással is szoros a kapcsolata. Többször tartott hazánkban előadást, több nemzet
közi rendezvényünkön vett részt.
H. T.

ÚJ TISZTELETI TAGJAINK

Az Érembizottság javaslatára Társulatunk 2009. április 26-i közgyűlésén két érdemes tagtársunkat
választotta tiszteleti tagjává.
Eszterhás István
földrajz-biológia tanár, ny. iskolaigazgató, az 1960-as évek óta járta a barlangokat. Társulatunknak 1975
óta tagja. 1975-1990-ig részt vett az Álba Régia csoport kutatómunkáiban. 1982-ben fordult figyelme
a nemkarsztos barlangok felé, és rövidesen megalakította Társulatunkban a Nemkarsztos Barlangok Mun
kabizottságát, amely 1992-ben szakosztállyá szerveződött, célul tűzve az ország nemkarsztos barlangja
inak komplex vizsgálatát, dokumentálását és kataszterezését. Évről-évre, eddig 24 alkalommal rendezett
az ország nemkarsztos vidékein kutatótáborokat, melyek során ezernél több nemkarsztos barlangot ku
tattak fel és dokumentáltak. Szentes György tagtársunkkal együttműködve elkészítették a magyarországi
nemkarsztos barlangok digitális kataszterét. 1996-ban Galya-tetőn nagy sikerrel rendezte meg a Nemzet
közi Barlangtani Unió (UIS) 6. Nemzetközi Pszeudokarszt Szimpóziumát, amelynek záró ülésén határo
zatot hoztak, hogy a soron következő Nemzetközi Barlangtani Kongresszuson javasolják, hogy az UIS
keretében Pszeudokarszt Bizottság alakuljon. Erre 1997 augusztusában a svájci La Chaux-de-Fondsban
sor is került. A Nemzetközi Pszeudokarszt Bizottság első elnökévé Eszterhás Istvánt választották meg.
A bizottság azóta is eredményesen működik, és 2-3 évente sorra rendezi egyre sikeresebb nemzetközi
szimpóziumait. Ez jórészt Eszterhás István érdeme, akinek nemzetközi megbecsültségét jelzi, hogy mi
után a 2008. évi nemzetközi szimpóziumon bejelentette, nem tudja tovább vállalni a nemzetközi bizottság
elnökének szerteágazó munkáját, őt a bizottság tiszteletbeli elnökévé választották. 2000-től tagja a New
Yorkban székelő „Explorers Club”-nak, amelynek magyar tagja korábban csak Stein Aurél volt. 2002 óta
a Cambridgei Életrajzi Intézet a 21. század kiemelkedő természetkutatói közt tartja nyilván. Nemzet
közi szervező tevékenysége mellett kollektívájával együtt változatlan energiával folytatta hazai kutató
munkáit is, amelyeknek eredményeit Társulatunk már 1991-ben Kadic Ottokár-emléklappal ismerte el.
Lakóhelyének, Isztimémek közössége a környékbeli barlangok felkutatásáért, szakmai feldolgozásáért
és publikálásáért, valamint több évtizedes iíjúságnevelő és oktató tanári munkájáért 2008-ban a község
díszpolgárává választotta. Az ország határain is túlterjedő barlangtani szervező és kutató tevékenységével
érdemelte ki ezúttal Társulatunk megbecsülését.
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