
MAGYAR BARLANGKUTATÓK ÉLETRAJZI ADATTÁRA

A magyar karszt- és barlangkutatás képviselőivel mostohán bántak az eddigi lexikonírók: 
csak néhány kiemelkedő személyt részesítettek abban a megtiszteltetésben, hogy külön 
szócikkben ismertessék életművüket. Legtöbbjük nem is a karszttal kapcsolatos munkásságuk 
révén került be a lexikonba, hanem más eredményeik elismeréseképpen.

A jeles magyar barlangkutatók száma nem oly nagy. hogy ismertetésük kitöltené egy önálló 
életrajzi lexikont. A közeljövőben azonban megjelenik a Magyar Utazók Lexikona, melyben 
helyet kaptak a hazai karszt- és barlangkutatók is. De hogyan illenek bele az utazók sorába 
-  a szpeleológusok? A Magyar Utazók Lexikona egyszerűsített cím, az enciklopédiában 
nemcsak földrajzi felfedezők, világjárók szerepelnek, hanem mindazok a személyek, akik 
jelentősen hozzájárultak Földünk természeti világának és emberi társadalmának jobb megis
meréséhez. A földkerekségbe beletartozik hazánk is. tehát azok a kutatók, tudósok is beleke
rültek ebbe a gyűjteménybe, akiknek a történelmi Magyarország tudományos ..felfedezését" 
köszönhetjük. Es ebből az együttesből már nem hiányozhatnak szpeleológusaink sem. akiknek 
áldozatos munkája segített hozzá a mélyben rejlő barlangok felfedezéséhez, feltárásához, 
szakmai megismertetéséhez.

A szerkesztési elvek szerint csak befejezett életművek kerültek be a lexikonba, vagyis azok 
a jeles személyek, akik már nincsenek köztünk. Többek között az alábbiak:

Almási Balogh Pál Gyenge Lajos Plózer István

Balogh Ernő Jordán Károly Raisz Keresztély

Bekey Imre Gábor Kaán Károly Révay Ferenc

Bertalan Károly Kadid Ottokár Rosti Pál

Bogsch László Kovács János Sartory József

Bokor Elemér Kölesy Vince Schmidl Adolf

Buchholtz György, ifj. Láng Sándor Schőnviszky László

Bredeczky Sámuel Lóczy Lajos. id. Siegmeth Károly

Cholnoky Jenő Mattenheim József Strömpl Gábor

Dancza János Nedetzky Elek Szabó Pál Zoltán

Divald Károly Nyári Jenő Torma Zsófia

Dudich Endre Papp Ferenc Tulogdi János

Farkas János Pávay-Vajna Ferenc Vass Imre

Fekete István Petényi Salamon János Vértes László

A névsor nem teljes. de bővítésének határt szabott a lexikon korlátolt terjedelme. A
barlangkutatókon kívül a lexikonban helyet kaptak a hazai természetvédelem kiemelkedő 
előharcosai is. Életrajzaik megjelentetését jelentős anyagi támogatással segítette az Országos 
Természetvédelmi Hivatal.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat tudománytörténeti bizottsága összegyűjtötte a 
magyar karszt- és barlangkutatás jeles élő képviselőinek adatait is. s amint az anyagi feltételek 
lehetővé teszik, megjelenteti a ..Ki-kicsoda a magyar karszt- és barlangkutatásban" című 
kiadványt.

Szerk.
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