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2 5  é v e s  a  K a r s z t  és  B a r la n g
Huszonöt évvel ezelőtt, 1961-ben jelent meg lapunk első száma. A „Beköszöntőt” dr. Dudich Endre 

egyetemi tanár, Társulatunk akkori elnöke írta. Hangsúlyozta, hogy az új kiadvánnyal elsősorban a fiatal 
kutatóknak kívánunk publikálási lehetőséget nyújtani.

Az azóta eltelt időben a Karszt és Barlangnak 39 füzete látott napvilágot összesen 2164 oldal terjedelem
ben. Dudich iránymutató szavai nyomán a lapban megjelent tanulmányok több mint felét pályakezdők 
írták, itt bontogatták szárnyaikat azok a tehetséges fiatalok, akik közül többen egy-egy tudományág jeles 
szakembereivé váltak.

Tekintsünk vissza röviden az elmúlt 25 esztendőre, különösen lapunk indításának korai — már csak ke
vesek által ismert — történéseire.

1958. december 12-én alakult meg a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat a Nehézipari Minisz
térium felügyelete alatt. Nyomban felmerült annak szükségessége, hogy a Társulatnak legyen önálló tu
dományos kiadványa. Ekkor indult meg a Karszt- és Barlangkutatás c. évkönyvsorozat, melynek első száma 
1959-es jelzéssel 1960-ban jelent meg. Ez a kiadvány a magyar karszt- és barlangkutatás legkiemelkedőbb 
tudományos eredményeit volt hivatva közölni, jobbára idegen nyelven. A Társulatnak a tagsággal való 
kapcsolatát a Karszt- és Barlangkutatási Tájékoztató szolgálta, mely kisebb jelentőségű hazai dolgozatokat 
is megjelentetett.

Az ötvenes évek vége felé gyors fejlődésbe lendült a hazai barlangkutatás, és igényelte egy színvonalas 
szpeleológiai folyóirat létrehozását. így született meg az elhatározás 1960-ban egy úgynevezett „közép
lap” megindítására, mely átmenetet képez az idegen nyelvű évkönyv és az egyszerű, házilagos sokszorosí- 
tású Tájékoztató között. A középlap első két száma Karszt- és Barlangkutató néven 1961-ben jelent meg 
800-800 példányban, s darabonként 6 forintért lehetett megvásárolni.

Bibliográfiai szempontból gondot okozott, hogy a Társulat két kiadványának, a Karszt- és Barlang- 
kutatás évkönyvnek és a középlapnak a címe (különösen rövidített alakban) nagyon hasonló, ezért olyan 
határozat született, hogy a lap 1962-től Karszt és Barlang címen jelenjen meg. A Társulat szerette volna el
érni, hogy a Karszt és Barlangot folyóiratszerűen, gyakrabban lehessen kiadni, a Minisztertanács Tájé
koztatási Hivatala azonban a kérést elutasította, és a kiadvány megjelentetését esetenkénti engedélyhez 
kötötte. Emiatt a kiadványra nem kerülhetett fel a folyóiratoknál szokásos évfolyam és füzetszám jelzés, 
hanem csak a megjelenés dátuma (például „1962. I. félév” ).

A Karszt és Barlang kiadásának kezdetben pénzügyi nehézségei is voltak. Beadványunkra a Pénzügy
minisztérium évente rendszeresen 60 000 forintot juttatott lapkiadás céljára a MTESZ keretében működő 
Magyar Karszt- és Barlangkutató Bizottságnak. Innen adódik, hogy 1968-ig a lap címlapján kiadóként 
nem a Társulat, hanem a Bizottság neve szerepel. Amikor az MKBT a Nehézipari Minisztérium felügyelete 
alól átkerült a MTESZ-hez, a Bizottság megszűnt és a lapkiadási feladatot is az MKBT vette át. Jelenleg 
évi két szám kiadására van állandó engedélyünk, de takarékosságból gyakran összevont lapot jelentetünk 
meg. Az utóbbi években a példányszám 1300 darab, egy füzet önköltsége 100 forint körül mozgott.

A Karszt és Barlang nemcsak a mának szól, hanem a magyar karszt- és barlangkutatás történetének 
jövőbeni kútforrása is kíván lenni. Jól bevált gyakorlat, hogy a címoldalon feltüntetett évszám mögött 
annak az esztendőnek valamennyi — karszt- és barlangkutatási szempontból — jelentős eseményét meg
találja az olvasó. Ha például valaki arra kíváncsi, hogy mi történt az 1975. évi közgyűlésen vagy vándor- 
gyűlésen, annak csak az 1975-ös füzeteket kell felnyitnia. Ez a rendszer viszont a lap látszólag késedelmes 
megjelenését vonja maga után, hiszen a kiadvány a címlapon feltüntetett évet követő esztendő végén jelen
het csak meg a hosszú nyomdai átfutási idő miatt.

A jövőben szeretnénk tovább javítani lapunk tartalmát, szebbé tenni külső megjelenését. E törekvésünk 
sikere érdekében számítunk olvasóink segítségére, aktív támogatására.
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