
Észrevétel az 1974. évi munkajelentésekrŐl

28 tagcsoportunk közlil határidőig jelentését 14 küldte be, vagyis mindössze a 

csoportok fele vette komolyan a felszólitást.

A jelentéseket az alábbiakban jellemzem :

Forma : A jelentések formai megjelenése nem tükrözi az éves jelentés mivoltá

nak "ünnepi" mivoltát. A gépelési kuszaságoktól eltekintve kifogásolom, hogy 

több csoport második illetve szinte olvashatatlan "sokadik" példányt küldött be. 

Sajnos még kézzel Írott jelentés is volt. Sok jelentés aláiratlan.

Terjedelem : Nem alapvetően jellemző, de egy intenziven működő csoport jelen

tése aligha fér el egy oldalon, ilyen pedig sok van.

Tartalom : A jelentések rendkívül sokféleképpen fogják fel a tartalmi követelmé

nyeket, Általános, hogy nem tudományos eredményeket ismertetnek, hanem ki - 

rándulások lefolyását, technikai problémákat. Viszonylag kevés helyen van egyál

talán utalás arra, hogy valamiféle alap dokumentáció készült volna, vagy azt vala

milyen fórumon ismertetni kívánnák.

Fenti szempontok alapján és az éves programokkal összevetve az alábbi jelentések 

helyezését javasolom :

1.) Herman Ottó Karszt-s Barlangkutató Csoport

Miskolc 5, OOP, - Ft

A jelentés, bár sajnos nem tartalmaz illusztrációt, igen részletesen ismerteti a 

csoport munkáját, annak igyekezetét kiválóan illusztrálja. Elolvasva betekintést 

nyerhetünk a csoport életébe, láthatjuk erényeiket, hibáikat, s igy könnyen nyújt

ható segítség.
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2 .)  Dr. Szabó Pál Zoltán barlangkutató csoport 

Pécs 4.000. - Ft.

A csoportértekezletet különösebben nem ismerteti, ez előnye. A kutatási ered

ményeket vázlatosan leirja, megemlit néhány következtetést is.

3 .) Papp Ferenc Barlangkutató Csoport

Budapest 3 .0 0 0 ,-  Ft

A jelentés kimerítő bőséggel regisztrálja az elmúlt év eseményeit. Tudományos 

eredményekről sajnos nem számol be, pedig ilyenek bizonyára vannak,

A feöbbi beérkezett jelentésről sajnos véleményt mondani csak a negatívumok fel

sorolásával lehetne. A jelentések és az a tény, hogy csak a csoportok fele küldte 

be, egyértelműen bizonytalankodásról árulkodik. A csoportok felkészületlenek 

arra, hogy komoly formában elkészítsék jelentésüket és azok tartalma alapján 

látható, hogy az alapdokumentáció készítésében is bajok vannak. Feltétlen és igen 

sürgős feladat az alapdokumentáció készítésére vonatkozó előadások beindítása 

Budapesten és vidéken is. Ki kell továbbá dolgozni egy olyan útmutatót, melynek 

alapján egységes szemléletben készülhetnek el a jelentések és tartalmuk valóban 

használható lesz.

Dr. Kősa Attila
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