
Lambrecht Kálmán emlékezete 
A mai idősebb nemzedék számos tagját Lambrecht Károly nagy sikerű könyve, Az 

ősember indította el a természettudományos érdeklődés útján. Kevesebben tudják, hogy a 
kitűnő ismeretterjesztőt elsősorban századunk első felének nemzetközi hírű-rangú őslény-
tankutatói között illik számon tartani. 

1889. május l-jén született a ma Jugoszláviához tartozó Pancsován. A budapesti 
tudományegyetem természetrajz-kémia szakán Herman Ottó tanította, aki példaképe, 
később személyes barátja lett. A nagy polihisztor irányította figyelmét egyfelől a magyar 
néprajz (A magyar szélmalom, 1911.; A magyar malmok könyve, 1915.), másfelől a 
madárvilág felé. Mestere pártfogásával már egyetemista korában részt vett a Magyar 
Ornithológiai Központ tudományos munkájában. Érdeklődése rövidesen a madarak őslény-
tana, a paleoornithológia felé fordult. 1913-ban védte meg Magyarország fossilis madarai 
című bölcsészdoktori disszertációját. Számos cikke jelent meg az Aquila című madártani 
folyóiratban. 1917-től a Magyar Kir. Földtani Intézetben dolgozott. A Tanácsköztársaság 
idején a Természettudományi Társulat direktóriumának tagja, a Természettudományi 
Közlöny szerkesztője volt. Tevékenysége miatt 1919-ben a Földtani Intézettől meg kellett 
válnia, „B listára" tették, kényszernyugciijazták. Újságírással, fordítással tartotta fenn magát. 
Egy ideig a pécsi tudományegyetemen magántanárként ősföldrajzi előadásokat tartott, majd 
1926-tól a radikális gondolkodású Nopcsa Ferenc visszahívta a Földtani Intézetbe, ösélettani 
kutatásokat és rendszerező munkát végzett, annak a tudatában, hogy a jelenkori állatok 
szervezetét csak a már kihalt fajták vizsgálatán keresztül lehet megismerni. Behatóan 
tanulmányozta Európa valamennyi számottevő őslénytani gyűjteményét. Csaknem félszáz 
ősmadártani tanulmánya után 1933-ban jelent meg főműve, a több mint ezer oldal terjedelmű 
Handbuch der Paleoornithologie (Az ősmadártan kézikönyve). A könyv a szaktudomány 
alapműve lett, ezt bizonyítja, hogy 1964-ben Amszterdamban újra kiadták, hasonmás 
kiadásban. 

Lambrecht már világhírű tudós volt, mikor pártfogója, Nopcsa Ferenc halála után itthon 
mégis újra kezdődött a hányattatása. Nagy Ázsia-kutatónk, Prinz Gyula közbenjárásával 
Pécsre került, ahol régi betegségében, 47 éves korában, 1936. január 7-én, egyetemi 
rendkívüli tanárként fejezte be rövid, de eredményes életét. 

Tudománynépszerűsítő tevékenységét az a meggyőződés jellemezte, hogy nem szabad 
élesen különválasztani a természet- és társadalomtudományokat. Ennek jegyében indította 
meg 1935-ben a máig is közkedvelt Búvár című népszerű, természettudományos és 
társadalmi folyóiratot. Ismeretterjesztő írásai közül kiemelkedik Az ősember, 1926., mely 
Olaszországban is megjelent, Az ősember elődei 1927., Az ősvilági élet 1935. - remek 
stílusban megírt, ma is időszerű művek. 

Szüntelenül lépést tartott a Föld és az élővilág megismerésének legújabb eredményeivel. 
Jellemző erre (és egyben az egykorú könyvkiadás mechanizmusára is!) a Mount Éverest 
expedícióról beszámoló könyve. A témát időszerűvé tevő expedíció 1924 júniusában indult 
és augusztusban ért véget. Az előzményeket, a természeti viszonyokat, a vállalkozás 
részletes leírását és a sikertelenség okainak elemzését is magában foglaló szöveg már 
augusztusban nyomdába került, a kezembe került könyvtári példány dedikációja pedig 
ugyanazon év október havi keltezésű... 

Születésének százéves évfordulójára leghitelesebben tudóstársa, Tasnádi Kubacska András 
szavaival emlékezhetünk: „Rövid ideig tartó életében jóban és rosszban egyaránt volt része. 
Megaláztatásban és elismerésben, megnurcolásban és tudományos dicsőségben. Ha megtán-
torodott is azoktól a csapásoktól, amelyeket a sors 1919 után rámért, rövidesen újra talpra 
állt, újra dolgozott, mindig előre nézett. Sorsa arra tanít minden embert, hogy a komoly 
munkán felépített élet bármily rövid ideig tartson is, eredményeivel olykor túlszárnyal 
legyőzetésen, szenvedésen és halálon, mert művészi vagy tudományos remekművet alkot." 

Havas Gáborné 
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