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tudású barlangkutatói voltak. Előadásaik után az anyaguk összefoglalóját részben 
már átadták a titkárságunknak részben még csak ezután fogják átadni-reméljük ha
marosan-, hogy a kivonatos anyagot a hallgatók rendelkezésére bocsáthassuk, ha 
ez még elhúzódna úgy az anyag beérkezésének sorrendjében.

V. Megkezdtük azoknak az anyagoknak összegyűjtését amit a barlangi idegenvezetők 
használnak. Erre vonatkozó kérő-körlevelünk már kiment.

VT. Pelkértük az MKBT szakbizottságait, hogy az alaptanfolyam kérdés-anyagához hason
lóan, speciális munkájukhoz "Különpróba-kérdőanyagot" állitsanak össze. Ezeket is 
eljuttatjuk majd tagságunkhoz.

VTI. A Magyar Vöröskereszttel együtt ebben az évben is megszerveztük a barlangbizton
sági és mentő tanfolyamot.

VTII. Felkérésre néhány esetben előadóról sikerült gondoskodnunk, illetve részt vettünk 
az egyik kutatócsoport igen jól sikerült alaptanfolyami vizsgáján.

IX. Figyelemmel kisértük a Budai Várbarlang újbóli megnyitására történő erőfeszitése- 
ket, több alkalommal segítettük azt, mint barlangi tudnivalók közművelődési is
meretterjesztő anyagának egyik legalkalmasabb területét. /Átlag évi 20.000 láto
gatója volt, olyanokból akik a Várban sétálva nem is gondoltak barlangjárásra/.

X. Felkerestük a volt Barlangtani Intézetet otthonában. Sajnos már csak néhány nap 
választotta el teljes felszámolásától.

XI. A Továbbképző Tanfolyamot rendszeresen, más társulatban és társulaton kivüli 
szakmánkhoz tartozó vagy közel álló előadásokat látogattunk tapasztalatcsere ói
mén is.

Az Oktatási és Közművelődési Bizottság 1979-ben 3 teljes ülést tartott és 4 részleges 
ülést, amikor ugyanis csak a tárgy anyagával foglalkozni kívánókat gyűjtöttük össze.
Az üleseket a MTESZ szekhazasban tartottuk, egyes esetekben a bizottság vezetőjének a 
lakásán.
Bizottságunk létszámát szükség szerint növeltük illetve egyes alkalmakkor kiegészítet
tük.

Az MKBT nemzetközi kapcsolatainak alakulása az 1979. évben
Hr. Dénes György

Társulatunk 1979-ben a szpeleológia számos területén épitette tovább, illetve szélesí
tette eredményesen a magyar barlangkutatás nemzetközi kapcsolatait.
Hivatalos küdlöttunk képviselte a Társulatot és tartott előadást a nemzetközi Szpeleo— 
lógiai Unió Fizikai-Kémiai és Hidrogeológiai Bizottságának 1979. február hóban a len
gyelországi Ladek Zdrojban megtartott konferenciáján, ahol a részben újonnan szervezett 
albizottságokban Társulatunk több tagja is szerepet kapott.
Ugyancsak hivatalos küldőttségünk vett részt és tartott előadásokat Bécsben, az osztrák 
barlangkutatók első szakmai szervezete megalakulásának 100. évfordulója alkalmából 
szeptember hóban megrendezett nemzetközi konferencián.
Több magyar szakember — köztük Társulatunk hiavatalos küldötte — vett részt és tartott 
előadást szeptember hóban az ííSZK—beli Ennepetalban a Iíemzetközi Szpeleológiai Unió 
Barlangierápiái bizottságánál?: konferenciáján is.
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Számos más nemzetközi rendezvényen is resztvettek még magyar barlangkutatók,, igy októ
ber hóban Zakopanéban a nemzetközi Szpeleológiai Unió Barlangmentési Bizottságának kon
ferenciáján is, ahol a nemzetközi bizottság titkárává a magyar Barlangi Mentőszolgálat 
vezetőjét választották meg.
Magyar résztvevővel és előadással zajlott le októberben Poatojnában is a barlang ide
genforgalmi megnyitásának 160. évfordulója, alkalmából megrendezett nemzetközi konfe
rencia is.
nemzetközi kapcsolatainkat erősitette több barlangkutató csoportunk külföldi expedíció
ja és több tagtársunk egyéni külföldi tanulmányútja is.
nemzetközi kapcsolataink keretében Társulatunic külföldi szakember vendégeket is foga
dott. Hivatalos meghivottainkként érkezett Magyarországra Társulatunk három tiszteleti 
tagja, a nemzetközi barlangkutatás három kiemelkedő személyisége: dr.Hubert Trimmel 
osztrák professzor, a nemzetközi Szpeleológiai Unió főtitkára, Gordon T. Warwick angol 
professzor a nemzetközi Szpeleológiai Uniónak hosszú időn át volt alelnöke és 
dr. Ljubomir Dunev bolgár professzor, a nemzetközi Szpeleológiai Unió titkára, a Bolgár 
Barlangkutató Szövetség elnöke.
Társulatunk hivatalos vendégein lcivül számos külföldi csoport és egyéni barlangkutató 
vett részt magyarországi kutatótáborok munkájában.
Rendszeresen folyt 1979. évben is a külföldi folyóiratcsere, érkeztek Társulatunkhoz 
a világ minden részéről a szakmai folyóiratok, amelyekért mi cserébe a Karszt- és Bar
lang 1978. évi kötetét küldtük meg cseretársainknak.
Az év végén a Társulatunkkal kapcsolatban álló külföldi barlangkutató szervezeteknek 
és a velünk kapcsolatot tartó külföldi szakembereknek a Társulat újévi jókívánságokat 
küldött.
A Társulat nemzetközi kapcsolatai a fentiek szerint tehát igen kedvezően alakultak és 
jelentősen továbbfejlődtek az 1979. esztendőben.

Jelentés
az Őslénytani Szakbizottság 1979. évi tevékenységéről 

Dr. Jánossy Dénes
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