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A nagy geológus és földrajztudós halálának fél
évszázados évfordulója alkalmából, 1970. május 
4-én emlékünnepségsorozat zajlott le Balatonfüre- 
den. Délelőtt felavatták a nagy tudósnak Kisfaludi 
Stróbl Zsigmond által alkotott, balaton-felvidéki 
bazaltoszlopra helyezett mellszobrát a Lóczy Lajos 
Gimnázium épülete előtt, majd megnyitották a 
gimnáziumban rendezett Lóczy emlékkiállítást. Dél
után leleplezték a Gyógyszálló árkádsorában elhe
lyezett márvány emléktáblát, az esti szürkületben 
pedig lobogó fáklyák fényénél koszorúzták meg a 
tudós sírját az arácsi temetőben.

Az ünnepségen a családtagok mellett a Magyar 
Tudományos Akadémia, a tudományos intézetek és 
egyesületek, az állami és helyi szervek, a tanítványok 
és tisztelők nagyszámú serege emlékezett meg a 
nagy tudósról és munkásságáról. Társulatunkat 
dr. Bertalan Károly és dr. Dénes György elnökségi 
tagok képviselték az ünnepségen. Az MKBT koszo
rúját dr. Dénes György főtitkár az alábbi szavakkal 
helyezte el az emléktábla alatt:

A magyar karsztvidékek tudományos munkásai 
és a barlangokban kutató szakemberek nagy tiszte
lettel és megbecsüléssel emlékeznek Lóczy Lajosra, 
a sokoldalú tudósra, akit gondos kutatások nyomán 
megírt maradandó értékű munkái a karsztok olyan 
alapos ismerőjeként idéznek ma is elénk, aki meg
figyeléseivel, a jelenségek sokoldalú és alapos elem
zése nyomán leszűrt következtetéseivel évtizedek 
múltán is maradandó értékű hagyatékot adott át a 
következő generációk karsztos szakembereinek.

Nemcsak a Barát-hegyi-barlangban végzett kutatá
sai nyomán példamutató alapossággal és sziporkázó- 
an sokoldalú hozzáértéssel megírt terjedelmes érte
kezésére, vagy az Óruzsini-barlang kutatása során 
kialakult vitákat tükröző, következtetéseiben ugyan 
ma már nem minden tekintetben helytálló, de a 
tényeket tiszteletreméltó lelkiismeretességgel feltáró 
és tudományos pontossággal elemző írásaira gon
dolunk, hanem arra a sok-sok nagyszerű földtani és 
földrajzi munkájára, többek közt Balaton monog
ráfiájára is, amelyekben a karsztos területek példa
mutató feldolgozásait hagyta ránk.

Külön ki kell emelnem a vezető beosztású tudós 
bölcsességét és éleslátását is, amellyel, mint a 
Földtani Intézet igazgatója pártfogásába vette és 
erőteljesen támogatta a bükki barlangokban, majd

Lóczy Lajos Balatonfüreden felavatott mellszobra 
(Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotása.)

ennek nyomán az ország más karsztos üregeiben is 
megindult paleontológiái és ősrégészeti kutatásokat. 
Lóczy Lajosnak a barlangok tudományos kutatását 
előmozdító támogatása nélkül sokat veszített volna 
és széles területen szegényebb lenne ma a magyar 
tudomány.

Az ő javaslatára határozta el a Magyarhoni 
Földtani Társulat választmánya 1910. jan. 5-én, 
illetve közgyűlése febr. 10-én, Barlangkutató Bizott
ság megalakítását, amely a barlangokat kutató 
szakemberek világviszonylatban legelső szervezetei 
közé tartozott, és amelyből utóbb a Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulat kinőtt.

Kimagasló karszttudományi eredményeiért, az 
utódok számára is példát mutató tudományszervező 
munkásságáért és vezetői bölcsességéért örökítették 
meg emlékét a magyar karszt kutatói azzal, hogy 
Balatonfüreden barlangot, Budapesten barlangter
met neveztek el Lóczy Lajosról.

És most, halálának 50. évfordulóján a tisztelet és 
megbecsülés koszorúját helyezi el a Magyar Karszt- 
és Barlangkutató Társulat a Lóczy Lajos emlékét 
megörökítő márványtáblán.

Dr. Dénes György
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