
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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Kesselyák Péter

fizikus, ny. hírközlési főtanácsos, Társulatunknak 1960 óta tagja. A Vámőrség barlangkutató csoportjának 
tagjaként a Bükk hegység barlangjaiban, köztük a Hársas-barlangban és a Pénz-pataki-víznyelöbarlangban 
végzett kutató, feltáró és térképező munkát. A Budai-hegyekben a Ferenc-hegyi-barlang újabb szakaszainak 
feltárásában és térképezésében, valamint az Ürömi-kőfejtőben és víznyelőnél végzett kutatómunkákban, 
az Aggteleki-karsztvidéken pedig az esztramosi Rákóczi-barlang feltárásában és térképezésében is tevé
kenyen részt vett. 1964-65-ben Balázs Dénes nyomán bejárta és tanulmányozta a dél-kínai karsztvidékek 
számos területét, és a sajátos karsztképződményeket diafelvételeken dokumentálta. Tanulmányútjairól Tár
sulatunkban és egyebütt is számos szakmai és ismeretterjesztő előadást tartott, melyekről a Társulat kiad
ványaiban több publikációt közölt. 1967-ben, amikor Társulatunk nehéz helyzetbe került, a MTESZ-ben 
Karszt- és Barlangkutató Bizottságot szerveztünk, amelynek titkári teendőit, a külföldi kutatóútjain évekig 
távollevő Balázs Dénes helyetteseként 1967-70 között Kesselyák Péter látta el. Minthogy akkor a Társulat 
szervező munkáinak egy részét és kiadványaink kiadását is a Bizottság vette át, annak titkárát, Kesselyák 
Pétert a Társulat 1969. évi tisztújító közgyűlése a Társulat szervező titkárává is megválasztotta. Részt vett 
a Karszt- és Barlangkutatás V., VI., és VII: kötetének szerkesztésében. Midőn 1970 tavaszán Társulatunk 
a MTESZ teljes jogú tagegyesülete lett, a Bizottság beolvadt a Társulatba. Ekkor a Bizottság addigi elnöke, 
Bogsch László professzor mondott köszönetét Kesselyák Péternek a Bizottság titkáraként önzetlenül vállalt, 
és éveken át odaadóan és szeretettel végzett, pontos és lelkiismeretes munkájáért, amellyel nagy szolgálatot 
tett a magyar karszt- és barlangkutatás ügyének. Kesselyák Péter azóta is hűséges tagja Társulatunknak. Kö
zel fél évszázados barlangkutatói és társulati munkásságát becsülte meg Közgyűlésünk, midőn Öt tiszteleti 
tagjaink közé választotta.

Dr. Dénes György 
az Erembizottság elnöke

BARLANGNAP

Az idén 53. alkalommal megrendezésre került Barlangnap ebben az évben július 19-21-én a Bükk- 
ben, a Hollóstetői kempingben kapott helyet. A rendezvény keretein belül több mint 200 vezetett 
barlangtúrahelyet, illetve 600-nál is több saját vezetővel bejárható helyet tudtunk biztosítani a Bükki 
Nemzeti Park és a lebonyolításban közreműködő helyi kutatócsoportok jóvoltából. A létrástetői bar
langokba a Marcel Loubens Barlangkutató Csoport túravezetői vezették a túrákat. Pénz-patakra a Di- 
ogenész Barlangkutató Csoport tagjai, míg a Diabázba a Debreceni Búvár Klub biztosított vezetőket. 
Nekik ez úton is köszönjük az együttműködést és a 
színvonalas túrákat. A barlangtúrákon kívül Regős 
József vezetésével szombaton és vasárnap is felszí
ni tanulmányi kirándulások indultak a Kis-fennsík 
régészeti jelentőségű barlangjaihoz.

Idén is megrendezésre került a Marcel Loubens 
kupa. A nyertes csapat a Majdmegszüljük csapata lett 
(Kunisch Péter, Huber Kilián, Mezei Péter), akik ké
sőbb Mikolovits Vera lehengerlő showmüsora hatásá
ra átadták a kupát a 2. helyezett Bézik Inglis csapatá
nak (Mikolovits Vera, Söregi Ildi, Szilágyi Nóri).
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