
T is z tú jító  k ü ld ö ttk ö z g y ű lé s
1974. február 17-én délelőtt az MTESZ székhá

zában ült össze Társulatunk tisztújító küldöttköz
gyűlése. Dr. Láng Sándor elnök megnyitójában 
üdvözölte a küldöttközgyűlés résztvevőit, külön 
köszöntve dr. Túri Istvánnét, az MTESZ főtitkár- 
helyettesét. A mandátumvizsgáló és szavazatszám
láló bizottság megválasztása után dr. Dénes György 
főtitkár emlékezett meg a hagyományoknak 
megfelelően -  a legutóbbi közgyűlés óta elhunyt 
tagjainkról. A közgyűlés egy perces néma tisztelet- 
adással rótta le kegyeletét. Ezt követően elnökünk 
a Társulat előző közgyűlésének határozata alapján 
átnyújtotta a tiszteleti tagságról szóló oklevelet 
dr. Bogsch László professzornak, Társulatunk 
hosszú időn át volt elnökének, aki meleg szavakkal 
köszönte meg a megbecsülést. Elmondotta: csak
nem fél évszázada, hogy Kadic Ottokár vezetésével 
bekapcsolódott a magyar barlangkutatásba, a 
Társulat alakulása idején. Végigtekintett a magyar 
barlangkutatás azóta megtett útján és előremutató 
gondolatokkal méltatta a felszabadulás óta elért 
nagyszerű eredményeket.

Dr. Dénes György terjesztette elő ezután az érem
bizottság javaslatát, amit a küldöttközgyűlés egy
hangúlag elfogadott (a határozatot külön közöljük.) 
A fotópályázat eredményének ismertetése után 
dr. Fodor István terjesztette elő a mandátumvizsgáló 
bizottság jelentését, miszerint a 115 küldöttből 91 
jelent meg, a küldöttek 79%-a, tehát a küldöttköz
gyűlés határozatképes. A mandátumvizsgáló bizott
ság jelentésének egyhangú elfogadása után került 
sor a főtitkár beszámolójára, majd dr. Szathmáry 
Sándor, a Számvizsgáló Bizottság elnöke terjesz
tette elő jelentését.

A beszámolókat élénk vita követte, amelynek 
során huszonketten szólaltak fel. Az MTESZ ne

vében dr. Túri Istvánné főtitkárhelyettes köszöntötte 
a küldöttközgyűlést. Méltatta a Társulat tevékeny
ségét és kiadványait, amelyek kitűnő lehetőséget 
teremtenek, hogy a vezetőség rendszeresen tájékoz
tassa a tagságot az eredményekről és eseményekről. 
Utalt arra, hogy az új alapszabály és az annak 
alapján kidolgozandó ügyrend lehetőséget ad arra, 
hogy a javaslatok és problémák megoldódjanak.

A vita és a főtitkár válasza után a küldöttköz
gyűlés elfogadta a jelentéseket és megadta a fel
mentést az eddigi tisztségviselőknek.

Jamrik Károly, ajelölő bizottság elnöke ismertette 
ezután a bizottság hosszú és fáradságos előkészítő 
munkáját, majd előterjesztette a javaslatot az 
MKBT tisztségviselőire.

Az elnök szünetet rendelt ei, a küldöttek leadták 
szavazólapjaikat és a szavazatszámláló bizottság 
megkezdte működését. Közben a küldöttközg> ülés 
résztvevői Kesselyák Péter diavetítéssel kísért kubai 
beszámolóját hallgatták meg.

A szünet után dr. Fodor István, a szavazatszám
láló bizottság elnöke bejelentette, hogy a küldöttek 
87 szavazatot adtak le, ebből 3 érvénytelen volt. 
Ezt követően ismertette a szavazás eredményeként 
megválasztott tisztségviselők névsorát.

A küldöttközgyűlést dr. Láng Sándor professzor
nak, a Társulat újból megválasztott elnökének szék
foglaló szavai zárták be, melyekben hangsúlyozta, 
hogy az új vezetőség a küldöttközgyűlésen elhangzott 
hozzászólásokban felvetett gondolatokat és az 
építő javaslatokat hasznosítani fogja, és kérte a 
jelenlevőket, támogassák a megválasztott vezető
szerveket munkájukban és arra irányuló törekvé
sükben, hogy Társulatunk célkitűzésének meg
felelően eredményesen működő, szerves részévé 
váljon a magyar tudományos életnek.

Sándor György

T á r s u la t i  k itü n te té s e k
A Társulat érembizottságának javaslatára az 

az 1974. február 14-i küldöttközgyűlés a Társulat 
érdekében hosszú időn át végzett kimagasló tár
sadalmi munkáért adományozható Hermán Ottó 
éremmel

B enedek Endre ny. bányafőmérnököt, a Dorogi 
Kadic Ottokár Barlangkutató Csoport vezetőjét 
tüntette ki. aki Társulatunk Választmányának és 
Fegyelmi Bizottságának egy évtized óta tagja, aki a

Strázsa-hegyi és Sátorkőpusztai-barlangokban vég
zett feltáró munkájával és a barlangok védelmében 
jelentős érdemeket szerzett; eredményes munkát 
végzett a Barlangi Mentőszolgálatban és más 
barlangkutató csoportok munkáját is mindig kész
séggel támogatta.

A nyomtatásban publikált jelentős értékű bar
langtani tudományos munkásságért adomám óz
ható Kadié Ottokár éremmel a küldöttközguilés
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cir. Jakucs László  egyetemi professzort, a földrajzi 
tudományok doktorát, Társulatunk elnökségének 
tátiját tüntette ki, az Akadémiai Kiadó gondozásá
ban megjelent ,,A karsztok morfogenetikája” című 
nagy értékű szakmonográfiájáért, amely a magyar 
szakirodalom legjelentősebb átfogó karszt- és bar
langtudományi munkája.

A barlangi feltáró kutatások területén elért ki
magasló eredményekért adományozható Vass Imre 
éremmel a küldöttközgyűlés

Borbély Sándor ny. hidrológust tüntette ki, aki 
hosszú időn át a miskolci barlangkutatók vezetője 
volt, és a felszabadulás utáni évtizedekben számos

bükki barlang és zsomboly feltárásában, valamint 
karszthidrográfiai összefüggések nyomjelzéses ki
mutatásában játszott vezető szerepet; a Blikkben 
folyó karszthidrológiai kutatómunkának ma is aktív 
résztvevője.

A kollektív munkáért adományozható Hermán 
Ottó emléklappal a küldöttközgyűlés a

m isko lc i H erm án O ttó  B arlangku ta tó  C soporto t 
tüntette ki, amely az 1973. év során a Társulat által 
vállalt munkákból lelkesen kivette részét, amellett 
eredményes barlangfeltáró és térképező munkát 
végzett.

D. Gy.

A MAGYAR KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ TÁRSULAT 
1974. FEBRUÁR 17-1 KÖZGYŰLÉSÉN 

MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK

Tiszteleti elnök 
Elnök
Társelnökök

Főtitkár
Titkárok

Elnökségi tagok

Választmányi tagok

Dr. Bogsch László 
Dr. Láng Sándor 
Dr. Dénes György 
Jamrik Károly 
Dr. Juhász András 
Dr. Kessler Hubert 
Dr. Böcker Tivadar 
Hazslinszky Tamás 
Dr. Kosa Attila 
Sándor György 
Dr. Balázs Dénes 
Dr. Bársonyos Jenő 
Dr. Bertalan Károly 
Dr. Fodor István 
Dr. Gábori Miklós 
Dr. Jakucs László 
Dr. Jánossy Dénes 
Révész Lajos 
Borbély Sándor 
Bernhardt Barna 
Csekő Árpád 
Gádoros Miklós 
Dr. Gráf Andrásné 
Hoffmann Otmár 
Jáki Rezső 
Dr. Jaskó Sándor 
Kasza Erzsébet 
Markó István 
Maucha László 
Pelikán Pál 
Simsa Péter 
Sohár István 
Sóki Imre 
Takács Miklós 
F. Tóth Géza 
Tóth József 
Várszegi Sándor 
Vid Ödön

Póttagok Dr. Cser Ferenc
Frojimovics Gábor 
Hőriszt György 
Kérdő Péter 
Magyari Gábor

Szakosztályok, szakbizottságok vezetői: 
Barlangklimatológiai 

és Barlangterápiai
Szakb.

Biológiai Szakb. 
Dokumentációs Szako. 
Karszthidrológiai és 

Geológiai Szako. 
Karsztmorfológiai 

Szakb.
Oktatási Bizottság 
Őslénytani Szakb. 
Ősrégészeti Szakb. 
Várbarlang Bizottság

Dr. Fodor István 
Dr. Loksa Imre 
Dr. Bertalan Károly

Dr. Böcker Tivadar

Dr. Leél-Őssy Sándor 
Barátosi József 
Dr. Jánossy Dénes 
Dr. Gábori Miklós 
Barátosi Kálmán

SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG
Elnök Dr. Szathmáry Sándor
Tagok Kelemen László

Rosta Márta
Póttagok Laufer Ferenc

Lendvai Klára

FEGYELMI BIZOTTSÁG
Benedek Endre 
Hegedűs Ferenc 
Hlavács László 
Dr. Kiss Sándor 
Taródi Péter 
Vájná György
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AZ 1974. ÉVI VÁNDORGYŰLÉS

Társulatunk a hagyományos barlangnapot 1974- 
ben június 15 16-án Budapesten rendezte.

Szombaton délelőtt az MTESZ székházban 50 
fős hallgatóság előtt került sor a szakbizottságok 
beszámolóira (szövegük a Tájékoztató hasábjain 
jelent meg).

Délután a csoportok beszámolóira 80 fős hall
gatóság volt kíváncsi. A sok új eredményt ismertető, 
rövid előadásokat diavetítés is kísérte. A teremben 
a 20 éves jubileumát ünneplő FTSK-csoport ren
dezett fényképkiállítást, és bemutatta a Remete
hegyi Hétlyuk-zsombolyról készített makettet. A 
miskolci Hermán Ottó Barlangkutató Csoport a 
Vártetői-barlang felmérésének eredményeit tükröző, 
nagyméretű térképekkel és fényképekkel szemlél
tette munkásságát.

Este az Országos Természetvédelmi Hivatal be
mutatta a Vándorgyűlés résztvevőinek az újonnan

megnyitott Pálvölgyi-barlangot. Az utána szerve
zett hivatalos tábortüzet a délelőtti eső elmosta. így 
a Pálvölgyi turistaházban fehér asztal mellett g> ül
tek össze a résztvevők.

A vasárnap — a hagyományoknak megfelelően 
a gyakorlati programé volt. Délelőtt a Fenyő

gyöngye melletti kőfejtőben a kötélmászás és 
-ereszkedés legkorszerűbb technikai eszközeinek 
bemutatójára került sor.

Ezt követően komoly és tréfás versenyeken mér
ték össze a csoportok tudásukat és ügyességüket 
(barlangtérképezési verseny a Szemlő-heg\ i-bar- 
langban, kötélmászási és karbidlámpagyújtási ver
seny). Délután került sor a tanulmányi kirándulá
sokra a Szemlő-hegyi-, a Ferenc-hegyi- és a Mát>ás- 
hegyi-barlangokban.

- i  T -

P. Minvielle: Guide de la Francé souterraine

A Franciaország csodáit, babonáit, népi történe
teit bemutató ..Fekete útikönyvek” sorozat egyik 
jelentős kötete a barlangokhoz, katakombákhoz 
kötődő történeteket dolgozza fel kalauz-jelleggel. 
Területi felosztásban szimbolikus jelekkel különíti 
el az egyes barlangokat, amelyek történelem előtti 
lakóhelyről, primitív kultuszokról, rajzos és festett 
falakról, keresztény szent- és kultuszhelyekről, titkos 
társaságok búvóhelyeiről, föld alatti kincsekről ne
vezetesek. Mind ezek mellett szó esik a barlangok
hoz kapcsolódó szokásokról, a barlangok fantasz
tikus állatairól, csodálatos teremtményeiről, ördö
gök, varázslók és kísértetek tetteiről stb.

A 477 oldalas, kézikönyv formátumú és igen szín
vonalas mű 1023 helységet említ meg, s ezek közül 
kb. 800 a barlang, a többi pince, bánya, katakomba. 
Mint a Paris Match francia képes folyóirat egyik 
száma írja, részletesen ismerteti a túralehetőségeket,

a klasszikus francia paleolit lelőhelyeken és festett 
barlangokon kívül bemutatja a Saint-Bernard-de- 
Comminges-i barlangot, ahol egy ,.emberevő” örült 
a 18. sz.-ban elrabolt és meggyilkolt 30 asszonyt. 
A Párizsi-medencében fekvő Arcy-sur-Cur-i bar
langot már XIII. Lajos is meglátogatta, s Maria 
Antoinette a sztalaktitok nagy részét letörette, hogy 
feldíszítse vele a trianoni műbarlangokat.

Ez a rendkívül gazdag francia útikönyv felveti, 
hogy hasonlót mi is tudnánk készíteni. Számos bar
langunk betyárokról kapta nevét, vannak üregek, 
amelyekhez vallási kultusz kapcsolódik stb. Ezt már 
Szilvássy Andor is felvetette 1970-ben, amikor pálya
díjat tűzött ki (600 Ft) annak részére, aki a legtöbb 
és legszínesebb mondákat gyűjti össze barlangjaink
ról. Tudomásom szerint eddig egyetlen munka sem 
érkezett a Társulathoz.

Kardos László

42


