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E L Ő S Z Ó

1977-ben harmadik alkalommal jelenik mes a Magyar Karezt- és Barlangkutató Társulat "Be
számoló ..." kötete. Ez a kiadvány a lapengedély hiányában beszüntetett közkedvelt 
"Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztatóit van hivatva helyettesiteni. Tartalmában, jel
legében mégsem vehette át annak szerepét, mert osak évente egy alkalommal jelenhet meg 
- kivétel az 1975. évi, amikor két füzet látott napvilágot.

A jelen kötetben megtalálható szerkesztési elvek már az előző, 1976» kiadványban is 
megvalósultak, s a jövőben is hasonlóképpen kívánjuk folytatni. A "Beszámoló" kötetbe a 
tárgyév főbb társulati eseményei /Társulati élet/, valamint a Területi Szervezetek, 
Szakosztályok, Szakbizottságok és Barlangkutató Csoportok évi jelentései kerülnek. A 
"Társulati élet" rovat osak rövid jegyzőkönyvi kivonatokat közöl az elnökségi, választ
mányi és szakosztályi-szakbizottsági ülésekről. Az egyéb tevékenységeket a minden év
ben külön is megjelenő "Főtitkári beszámoló", a "Karszt és Barlang" hazai rovata, va
lamint a "Műsorfűzét" tartalmazza. A kötet fő feladata, hogy a barlangkutató osoportok 
jelentéseit kivonatosan közölje. Az elmúlt években a "Cholnoky Jenő pályázat" sikere
ként igen. bő terjedelmű, gazdagon illusztrált jelentések érkeztek, de ezek teljes köz
lésére ninos lehetőség. Ezért a "Deszámoló"-ba az alábbi szerkesztési elvek alapján 
kerülnek a jelentésrészletek:

A "Beszámoló" nem tartalmazza: 1/ a csoportéletre vonatkozó leírásokat és adatokat, 
osak akkor, ha azok kiemelkedő jelentőségűek; 2/ a tábori, túra, külföldi ut leíráso
kat, élménybeszámolókat; 3/ fényképeket; h/ az olyan önálló cikkeket, amelyek szakmai 
eredményeket, tudományos kérdéseket, vagy műszaki leírásokat tartalmaznak. Az ilyen 
jellegű munkák közlésére a "Karszt és Darlang", valamint a "Karszt- és Barlangkutatás" 
kiadványok szolgálnak. Ezért felhívjuk a oikkirók figyelmét, hogy munkáikat juttassák 
el e kiadványok szerkesztőségéhez.

A "Beszámoló" tartalmazza: 1/ a több részből álló jelentések tartalomjegyzékét;
2/ az összes olyan adatot, amelynek karszt- és barlangdokumentáoiós jelentősége van;
3/ az összes hazai barlangtérképet, helyszinrajzot és az előző ponthoz osatlakozó 
egyéb rajzos ábrákat.

nemóljük, hogy a "Beszámoló" ilyen jellege biztosítja a magyar karszt- és barlang
kutatás eredményeinek tartós megmaradását, s igy alapot nyújt a további kutatásokhoz.

A szerkesztő



TÁRSULATI ÉLET

Társulatunk 1977. évi első Választmányi ülését január 25-én tartotta. Először Dr. 
Böoker Tivadar főtitkár számolt be az előző Választmányi ülés óta eltgjLt MSs^ákrál. 
Reszámolt az OTvlI-val folytatott, kutatási engedélyekkel kapcsolatos,, tárgyftí-á sokról, 
a xIT, Szpeleoterápiai és Klimatológiai Ankét, valamint а XXII. Vándwvartt^és előkészí
téséről, a Társulat eddig elmaradt kiadványainak megjelenési lehetőségedről és ismer
tette a MTESZ-hez leadott 1977. évi munkaterv és pénzügyi terv nehézségeit. Utána a 
társulati közgyűléssel kapcsolatban közölte annak idejét és napirendjét, valamint is
mertette a küldöttválasztás rendjét. Ezután Dr. Höcker Tivadar ismertette az angliai 
kongresszussal kapcsolatos második körlevél szövegét, majd Dr. Dénes György számolt 
be azokról az információkról, amelyeket a kongresszusra történő társas kiutazás lehe
tőségeivel kaposolatban szerzett. A Választmány 35 nj tag felvételét elfogadta és 
olyan határozatot hozott, hogy a Közgyűlés elé javaslatot terjeszt külföldi tisztele
ti tagok választására, a szpeleológiában nemzetközileg elismert tudósok köréből.

Társulatunk 1977. március 8-án Elnökségi ülést tartott. Ezen közölte Dr. Bboker Ti
vadar főtitkár, hogy miután a Közgyűlés ideje ütközik a MTESZ közgyűlésének idejével, 
azt egy hónappal elhalasztotta, majd azt, hogy a Társulat 1977« évi pénzügyi terve a 
MTESZ által rendelkezésre bocsátott felemelt költségvetési támogatás és kölosön fi
gyelembevételével átdolgozandó. Az Elnökség határozatot hozott arról, hogy az 1978. évi 
választással kapcsolatos bizottságok kiküldésére az 1977« szeptemberi elnökségi ülé
sen kerüljön sor, valamint arról, hogy az Északmagyarországi Területi Szervezet ügy
rendtervezetével az 1977« májusi elnökségi ülésen fog foglalkozni. Az Elnökség elfo
gadta az Érem Bizottság és Emléklap Bizottság javaslatát és javasolni fogja a Közgyű
lésnek, hogy a következő választási ciklusra állandó Erem Bizottságot küldjön ki. Az 
Elnökség elfogadta, hogy a Cholnoky Jenő alapítvány neve Cholnoky Jenő pályázatra vál
tozzék.

Társulatunk Választmánya március 31-én ülést tartott. Az ülésen először az 1977« 
évi küldöttközgyűlés előkészítésével kapcsolatos kérdéseket tárgyalták meg. Ezzel kap- 
osolatosan a Cholnoky Jenő pályázat Bíráló Bizottsága ismertette a osoportok 1976« évi 
Jelentésének értékelését és Javaslatot tett a pályázat helyezéseire. Ezután az Érem 
Bizottság tett javaslatot az 1977-ben kiosztandó érmekről. Kadio Ottokár emlékéremmel 
való kitüntetésre megosztva javasolta Dr. Gábori Miklóst és Dr. Csánk Verát,a barlangi 
régészet terén elért kimagasló tudományos eredményeikért. Herman Ottó emlékéremmel 
való kitüntetésre javasolta Dr. Juhász Andrást, a Társulat érdekében kifejtett munkás
ságáért. Vass Imre emlékéremmel való kitüntetésre javasolt Dr. Dénes Györgyöt, a Me- 
toor-barlang 17 évvel ezelőtti feltárásáért és a Baradla-barlang kutatásáért. A javas
latokat az ülés elfogadta és a Közgyűlés elé terjeszti.

Társulatunk Elnöksége 1977. május 17-én ülést tartott. A napirendi pontok megvitatá
sa előtt az ülés szeretettel köszöntötte a Társulat elnökét, Pr. Láng Sándor, abból az 
alkalomból, hogy MTESZ dijjal tüntették ki. Az Elnökség határozatot hozott arról, hogy 
az angliai kongresszusra kiutazók számára a Társulat rendkívüli fizetéses szabadságot 
kérjen a résztvevők munkahelyeitől. Az Elnökség tudomásul vette a kataszteri pályázat 
biiáló bizottságának beszámolóját és egyetért Dr. Kordos László azon javaslatával, hogy 
ogy-egy kataszteri egység feldolgozása rota eljárással kiadásra kerüljön. Sohár István 
tájékoztatta az Elnökséget a brnoi barlangos találkozóról. Az Elnökség 51 tag felvéte
lét és három csoport elismerését elfogadta.



7

Az 1977« szeptember 29-1 Elnökségi ülésen került sor az Osztrák Fotókiállítás dijainak 
átadására a Társulat tagjai közül kitüntetett pályázóknak. Dr. Böoker Tivadar ismertette 
a Természetbarát Szövetséggel lefolytatott levelezés eredményét és javasolta, hogy az e- 
gyüttmüködés kimunkálásában a Társulat részéről Hazslinszky Tamás vegyen részt. Az Elnök
ség elfogadta 50 felnőtt és 3 ifjúsági tag felvételét a Társulatba. Az 1978. évi tiszt
újító Közgyűlés előkészítésével kapcsolatban beérkezett Írásbeli javaslatok alapján Dr. 
Döoker Tivadar előterjesztést tett a Jelölőbizottságra, majd az Elnökség bizottságot Je
lölt ki arra, hogy az ezévi Közgyűlésen el nem fogadott Alapszabály tervezetet módosítsa. 
Dr. Böoker Tivadar ismertette az 1978. szeptember 17-24-ig megrendezésre kerülő Nemzet
közi Karszthidrogeológiai Szimpózium jelenlegi állását, majd rövid beszámolót tartott a 
szeptember 17-22 között megrendezett Sheffield! kongresszusról.

Társulatunk 1977. november 25-én csoportvezetői értekezletet tartott. Ezen a osoport- 
vezetők beszámoltak a nyári táborokról, majd tájékoztatást kaptak az 1978. évi tisztújí
tó közgyűléssel kapcsolatos tudnivalókról és az Alapszabály Módosító Dizottság munkájá
ról .

H. Gy.


