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A SZOVJET KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÁS EREDMÉNYEI 
AZ ELMÚLT NYOLC ÉVBEN (1967-1974)*

A karszt tanulmányozása geológiai felmérés, a hasznos ásványok felderítése, hidrogeológiai, műszaki
geológiai, geográfiai, geomorfológiai és egyéb vizsgálatok segítségével történik. A barlangokat barlang- 
kutatók, geológusok, földrajztudósok, archeológusok, biológusok, klimatológusok és sok más szakértő 
tanulmányozza.

A geológiai, hidrogeológiai, műszaki-geológiai vizsgálatok, valamint a különböző hasznos ásvány lelő
helyeket kereső fúrások eredményeinek nagy része nem kerül nyilvánosságra, nem publikálják. Az alábbi
akban csak néhány kérdés rövid vizsgálatára szorítkozunk.

Disszertációk
Doktori disszertációk. A vizsgált időszakban 5 disszertációt írtak karszt-témáról, ezek közül háromban 

fontos adatokat is közölnek.
Kandidátusi disszertációk. Az elmúlt 8 év alatt kb. 57 disszertációt írtak és védtek meg; közülük 35 a 

geológia-ásványtan, 20 a geográfia, 1 a biológia és 1 a műszaki tudományok tárgykörbe sorolható. A vizs
gált 35 geológia-ásványtani disszertáció közül 30 a karszttal foglalkozik (részben a barlangokkal), 5 pedig 
elsősorban a karszttal foglalkozik. A tematikák különbözők.

Monográfiák, gyűjteményes kiadványok és könyvek kiadása
A Szovjetunióban intenzíven adnak ki karsztra és barlangokra vonatkozó munkákat. A doktori és kandi

dátusi disszertációkat cikkek publikálása előzi meg. Az összes publikált munka áttekintése nem a mi fel
adatunk, mivel mérhetetlenül megnövelné e cikk terjedelmét. így csak a karsztról és barlangokról szóló 
könyvekről adunk tájékoztatást.

A vizsgált időszakban 80 könyvet adtak ki, összesen 11 104 oldalon, illetve 694 nyomdai íven. Ezek két 
csoportra oszthatók.

Az első csoportba tartoznak a karsztkutatás kérdéseiről szóló könyvek, melyekben előfordulhatnak azon
ban adatok barlangokról is. 50 könyvet sorolunk ebbe a csoportba, összesen 7018 oldalon, illetve 439 
nyomdai íven. Közülük 14 monográfia, 27 tematikus gyűjtemény, továbbá 9 gyűjtemény és monográfia, 
ahol a karsztnak jelentős szerepe van vagy a publikáció bír nagy fontossággal.

A publikációknak valamivel kevesebb, mint a fele tartozik a második csoportba, amely a barlangokat 
tárgyalja. Ide tartozik 30 tudományos, de legtöbbször inkább tudományos-népszerűsítő, illetve népszerű
sítő könyv, brossúra a természetes és mesterséges barlangokról összesen 4086 oldalon, illetve 225 nyomdai 
íven. A karsztról szóló munkákkal szemben, ezek között csak 5 kötet „Pescseri” és 1 kötet ..Pescseri Gruzii” 
gyűjteményes kiadás van, ezenkívül L. I. Maruasvili egy hosszú cikke a karsztbarlangok morfológiájáról 
a geográfiai gyűjteményes kiadványban és a barlangkutató tanácskozás beszámolóinak tézisei.
Az évenként megjelent könyvek száma:

1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. Összesen
Karszt 6 4 7 7 7 8 5 6 50
Barlangok 1 7 4 5 4 6 6 30

7 6 9 11 12 12 11 12 80

Karszt- és barlangkutatással foglalkozó szervezetek
A karszt- és barlangkutatással foglalkozó, vizsgálataikat egymás között megszervező és koordináló, 

intézeteknek, bizottságoknak, laboratóriumoknak, állomásoknak és egyéb intézményeknek a száma elég 
nagy a Szovjetunióban.

Napjainkban, nem teljesen pontos adatok szerint, a következőkről beszélhetünk:
— Karsztkutató Bizottság, amely a Szovjetunió Tudományos Akadémiája mellett működik Permben;
— A Szovjet Földrajzi Társaság Karszt- és Barlangkutató Intézete, Perm. 1975. január elsejétől: 

Össz-szövetségi Intézet (VIKSZ);
•M egjelent a Pescseri (Barlangok) c. kiadványsorozat 16. kötetében, Perm . 1976. p. 5 20. Lapunkban a tanulm ányt kivonatosan ismertetjük
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— Baskír Tudományos Karszt- és Barlangkutató Intézet (BasNIIKSZ), a Földrajzi Társaság baskiri 
leányvállalata, Ufa;

— A Szovjetunió Tudományos Akadémiája Uráli Tudományos Központjának Kungurszki Intézete, 
Kungur;

— A Szovjet Földrajzi Társaság Karszt- és Barlangkutató Bizottsága, Leningrád;
— A Szovjetunió Grúz Tudományos Akadémiájának Barlangkutató Tanácsa, Tbiliszi;
— A Szovjetunió Grúz Tudományos Akadémiája Földrajzi Intézetének Karsztkutató Laboratóriuma, 

Tbiliszi;
— Az Ukrán SZSZK. Geológiai Minisztériuma Ásványtani Intézetének karszt- és településkutató osztálya, 

Szimferopol;
— A Szovjetunió Dzerzsinszki Karsztkutató Állomása, Dzerzsinszk;
— Az Üzbég SZSZK Geológiai Minisztériuma Hidrogeológiai és Műszaki-geológiai Intézetének Karszt- és 

Barlangkutató Laboratóriuma, Taskent.
A permi Karszt- és Barlangkutató Intézet 1967. óta minden évben tanácskozásokat és szemináriumokat 

rendez. Ezek tematikája a következő volt:
1967. Az Ural és Ural-környéki karszt-tavak
1968. Az uráli és Ural-környéki karszt
1969. A karsztos árkok és üregek hasznos ásványai
1970. Mennyiségi módszerek alkalmazása a karszt- és barlangkutatásban
1971. A földalatti vizek szennyeződése és az ellenük folytatott küzdelem
1972. A barlangok tudományos és gyakorlati jelentősége
1973. Karsztos olaj- és gáz-kollektorok
1974. Karsztos árkok és üregek vizei és hasznos ásványai
1975. Gipsz-, só-karszt és ritka karszttípusok

Néhány adat a barlangok tanulmányozásának helyzetéről

A vizsgált időszakban az Ásványtani Intézet karszt- és településkutató osztályának (Szimferopol), a 
Grúz SZSZK Tudományos Akadémiája Földrajztudományi Intézetének karsztkutató laboratóriuma bar
langkutatói és más kutatók is, valamint a számos helyi barlangkutató szekció nagymértékben hozzájárult 
a Szovjetunió barlangjaira vonatkozó ismereteink gazdagításához. Erről a tevékenységről V. V. Iljuhin 
speciális beszámolót készített. Ezért csak nagy vonalakban tárgyaljuk a témát:
Leghosszabb barlangok. Ukrajna két barlangjában több mint 100 km-es hosszúságot állapítottak meg. 
Ezek: az Optimiszticseszkaja 109 km-rel és az Ozernaja 101 km-rel gipszbarlangok. Az SZU-ban található 
leghosszabb gipszbarlangok ezek, melyek a világ ranglistáján a 3. és 4. helyen állnak. A ,,Spelounca” című 
francia lap írta 1973. 4. számában: ha a két egymáshoz közel eső barlang között összeköttetést találnak, 
a svájci Hölloch-barlang a harmadik helyre szorul vissza.
Legmélyebb barlangok. A barlangkutatók elérték a fél km-es mélységhatárt. A Krim Soldatska barlangjában 
500 m-es mélységet mértek. A Kaukázusban a Snyezsnoj-barlang mélysége 770 m, a Nazarovszkoj-barlangé 
500 m, Közép-Ázsiában a Kirk-Tau fennsíkon (Zeravsanszkij-gerinc) a Kilszi nevű barlang 720 m mély. 
(A rövid hírek között tájékoztatjuk olvasóinkat arról, hogy az újabb kutatások során a szovjet barlang- 
kutatók ezt a barlangot már 1082 m mélységig tárták fel. Szerk.)
Lávabarlangok. Az utóbbi években sok országban, különösen az USA-ban, a barlangkutatók nagy figyelmet 
szentelnek a vulkáni kőzetekben keletkezett barlangoknak. A Szovjetunióban az Azerbajdzsán SZSZK 
Tudományos Akadémiájának Földrajztudományi Intézete 115 vulkanikus barlangot tanulmányozott 
összesen 1535 km (?) hosszúságban. Áz Örmény Karszt- és Barlangkutató Intézet munkatársai 28 láva
barlangot kutattak át. Grúziában is vizsgálják a lávaüregeket.

FÖLDALATTI VÍZNYOMJELZÉS (Underground Water Tracing)
Ez a rendkívül tartalmas könyv, amely a jövőben 

alighanem egyik leggyakrabban forgatott kéziköny
ve lesz mindazoknak, akik víznyomjelzéssel — vagy 
népiesen vízfestéssel — foglalkoznak, széleskörű 
nemzetközi együttműködés eredményeként jött 
létre. A 3. Nemzetközi Víznyomjelzési Szimpózium 
megrendezését a Nemzetközi Hidrológiai Decen- 
nium jugoszláv nemzeti bizottsága vállalta magára, 
beleértve a szimpóziumon megtárgyalásra kerülő

vizsgálatok elvégzését is az ország klasszikus karszt
területeinek egyikén. A munkálatok megtervezésével 
illetve kivitelezésével megbízott munkacsoportokban 
a jugoszláviai kutatókon kívül több külföldi (első
sorban osztrák, német és svájci) intézmény szakem
berei is szerepeltek.

A kiterjedt munkálatokban a legkülönbözőbb 
tudományágak (meteorológia, hidrológia, kémia, 
fizika, geológia, földrajz, biológia, orvostudomány
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stb.) képviselői vettek részt. A központi irányítást 
hivatásos szakemberekből álló vezető testület látta 
el.

A szükséges előkészítő és feltáró kutatások után 
két nagyszabású nyomjelzési vizsgálatot hajtottak 
végre. Ezek közül az első 1973-ban a Savinja-folyó 
völgyének alluviumában, tehát negyedkori üledé
kekben történt. A bennünket közelebbről érintő, 
karsztos kőzetekben végzett vizsgálatsorozatra a 
Ljubljanica-folyó vízgyűjtőjén került sor. Ezenkívül 
külön foglalkoztak a Ljubljanica forrásainak problé
májával, ahol a komplikált felszínalatti vízhálózat 
számos kapcsolatát sikerült tisztázni. Ugyanezen a 
területen a különböző jelzőanyagok és módszerek 
összehasonlítását is elvégezték.

A szimpózium rendezősége tudatában volt annak, 
hogy a siker nagyrészt azon is múlik: mennyire 
lehet biztosítani az eredmények gyors publikálását. 
Ezért a kiadvány szerkesztési munkálatait gyakorlati
lag a terepi kísérletekkel párhuzamosan végezték, 
figyelembevéve a külföldi együttműködő kutatókat 
delegáló intézmények lehetőségeit is.

A gondos előkészítés, valamint a résztvevő szak
emberek jól összehangolt munkája olyan könyvet 
hozott létre, amely szerencsésen egyesíti magában a 
gyakorlati eredmények ismertetését, valamint az 
azokból korszerű ismeretek segítségével levonható 
következtetéseket. A feldolgozás sokrétűségét itt 
csak a vizsgálatok főbb irányainak felsorolásával 
érzékeltethetjük. Részletesen feldolgozták a szóban- 
forgó területek meteorológiai és hidrológiai adatait. 
A geomorfológiai és hidrográfiai részben szemléle

tes ábrákon mutatják be a terület felszíni és felszín- 
alatti vízhálózatát. A geológiai fejezet korszerűségé
re jellemző, hogy nem fárasztja az olvasót a képződ
mények részletes leírásával, ezzel szemben gondosan 
elemzi a vizvezető törések és vetőhálózatok elosztá
sát.

Szpeleohidrológia címszó alatt elsősorban a bar
langokban végzett hidrológiai megfigyelések ered
ményeit hozták összefüggésbe a rendszerhez tartozó 
források adataival. A klasszikus módszerekkel vég
zett vízkémiai vizsgálatokat különböző stabil és 
radioaktív izotópok elemzésével egészítették ki, és 
így további adatokat nyertek a víz felszín alatti útjára 
vonatkozóan. Külön foglalkoztak a vizekben talál
ható baktériumokkal és vírusokkal.

A könyvnek mintegy egyharmadát teszi ki az 
1975-ben végzett nagyszabású viznyomjelzés soro
zat ismertetése. Ebben a részben külön ki kell emelni 
a szöveget kisérő ábrák nagy számát és mintaszerű 
megoldását, amelyek lehetővé teszik, hogy gondo
latban végigkövethessük a kísérletek lefolyását, és 
mintegy részt vehessünk a kiértékelés munkájában is.

A könyv 254 oldal terjedelmű angol szövegét 85 
ábra, számos táblázat és színes fénykép egészíti ki. 
Az angol szöveg után szlovén, szerb-horvát és 
macedón nyelvű összefoglalók találhatók. Abból a 
célból, hogy a közreadott anyag minél több helyen 
hozzáférhető legyen, a szervezőbizottság engedélyé
vel a ,,Steirische Beitráge zűr Hydrogeologie” című 
szaklapban is közölték a vizsgálatok eredményeit, 
német nyelven, szlovén összefoglalóval.

Dr. Sárváry István

GÁBORI M.: KÖZÉPPALEOL1T CIVILIZÁCIÓ 
AZ ALPOK ÉS AZ URAL KÖZÖTT 

(Les civilisations du Paléolithique moyen entre les Alpes et L’Oural)
Gábori Miklós munkája, alcíme szerint ,,történeti 

vázlat” , nagyjelentőségű vállalkozás. Nyugat-Euró- 
pától Közép-Ázsiáig áttekinteni a középső paleoliti- 
kum műveltségeit, a tárgyalt mintegy 200 lelőhely 
anyagát lehetőleg közvetlen ismeret birtokában vizs
gálni, a töménytelen, de alig historizálható tárgyi 
anyagból históriát írni olyan feladat, amely egy 
emberélet energiáit emésztheti föl. Hasonló jellegű 
(vagy legalább hasonlónak minősíthető) munka 
a Gábori által vizsgált területről nincs, Bosinski, 
Valoch és Gladilin földolgozásai egy-egy vidékre 
vonatkoznak, igaz ugyan, hogy együttvéve az illető 
terület nagy részét kitöltik. Az előzmények (ha ugyan 
Gábori munkájának időigényességét figyelembe
véve, ezeket egyáltalán előzményeknek tarthatjuk) 
eredményeire a szerző különböző mértékben tá
maszkodik: Bosinski kalauza Közép-Európa nyu
gati részein, Valoch tételei a diszkussziót szolgálják, 
egyedül Gladilin öszefoglalásának hasznosítási foka 
tűnik alacsonynak.

Gábori nyomán részletesen megismerkedhetünk 
a különböző középső paleolitikus csoportokkal a 
Rajna—Felső-Duna vidéki későacheulittől az Amu- 
Darja menti, indiai hatásra kialakult (?) moustéro- 
soaniig. Részletekbe menő, néha egészen aprólékos 
elemzése, amely különösen kronológiai kérdésekben 
gondos, bizonyosan hasznos alapul fog szolgálni 
további vizsgálatoknál. Eredményei közül alig 
néhányat írhatunk ide, részletes taglalásukhoz 
szinte az egész könyv reprodukálására lenne szükség, 
s a munka különösen gazdag hipotézisekben. Meg
említhető az alpi barlangok különös iparának inter
pretációja, ez Gábori szerint esetleges ipar, a jég
övezetbe felhatoló vadászcsoportok hagyatéka. 
A Jankovich-barlang szeleta kultúrája, ill. a dunán
túli szeleta kultúra Gábori elképzelése után micoqui 
jellegű és kapcsolatú levélhegyes ipar, ezzel volta
képpen az egyetlen magyarországi,,nyugati” eredetű 
műveltség. Hont sajátos levélhegyes ipara (Wl/2, 
mindeddig közöletlen, de eddig legjobban itt jellem
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zett)a középső és felső paleolitikum típusainak keve
redését mutatja. A szeleta kultúrától különböző 
levélhegyes kultúra meglétére utal a lovasi festék
bánya egyedüli kőeszköze, azaz a középső paleoli
tikum végén három levélhegyes csoporttal számol
hatunk Magyarország területén. A charenti jellegű, 
pontiniano technikájú iparokat (amelyek a Kárpát- 
medencében, mint újabban tudjuk, jelentős szerep
hez jutottak) déli eredetűeknek tartja Gábori.

Nincs módunk még a fenti vázlatossággal sem 
ismertetni mindazt, amit e könyvből nyerhetünk. 
A szerző végülis három csoportra bontja a vizsgált 
területen a középső paleolitikus közösségek mozgá
sát: DK-Európát (az Alpoktól északra és délre is) 
egy nyugatról induló bevándorlás népesíti be, amely 
a Dnyeszter vidékén egy balkánival ütközik, ettől 
a népmozgástól független a kelet-európai (Dnyeper— 
Volga vidék), amely a Kaukázuson keresztül érkezik.

Ezek utótörténete már a felső paleolitikum története, 
Gábori szerint a keleti micoqui típusban (Volgograd, 
Staroselje) a gravetti eredete rejlik.

A könyv által vázolt képet (ez a tudományos 
összegezések sorsa) a további kutatás bizonyosan 
módosítani fogja. Hiszen a Gábori által ismert 4 szov
jet-moldvai lelőhellyel szemben Chetraru 1975-ös 
összefoglalása harmincról tudósít. Eredményei 
között viszont sok maradandónak tűnik (bizonyára 
igaza van Tata keletkezésében), a további munkák 
során aligha nélkülözhető az az alap, amelyet ez a 
könyv nyújt. Gábori könyve hazai vonatkozásban 
is véglegesen lezárja a középső paleolit-moustéri- 
neanderthaliak szimplifikáló egyenletsort, adatainak 
ismerete, állásfoglalásainak figyelembevétele nélkül 
a hazai középső paleolitikum kutatásának jövője 
elképzelhetetlen.

Dr. Vékony Gábor

VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK
A „Védett természeti értékeink” c. könyv a csak

nem 100 éves magyar természetvédelem és az 1971- 
ben újraszervezett OTVH eredményeit kívánja be
mutatni az országos és helyi jellegű természetvédelmi 
objektumokon keresztül. Hasonló munka már több 
is készült (pl. Kaán K. 1931), s ezeket mi, barlangku
tatók mindigazzal az elvárással vesszük kézbe, hogy 
kutató munkánk a szakirodalmakon keresztül ho
gyan jutott el egy hivatalos ismeretterjesztő iroda
lomig. A könyv áttekintése után elmondhatjuk, 
hogy alig jutott el, hiszen a felhasznált iroda
lomban egyetlen, az elmúlt húsz év kutatási 
eredményeit bemutató szakcikk sem szerepel. Ha 
ezt összevetjük azzal, hogy a könyv szerzői mind 
nagy szakmai és ismeretterjesztő írói múltra tekin
tenek vissza, de a karszt- és barlangkutatással egyi
kük sem került közelebbi kapcsolatba, sok minden 
érthetővé, de nem a könyv mentségévé válik.

A könyvben 20 országos és 4 helyi jelentőségű 
barlang van név szerint megemlítve. A barlangleírá
soknál alig találunk olyat, ahol ne fordulna elő 
szarvashiba, máshol meg pontosan az hiányzik, ami 
miatt a barlang különösen jelentős. Néhány kirívó 
példa: „A cseppkő csak másodlagosan képződött, 
ez magyarázza a barlang cseppkőszegénységét” 
(Abaligeti-bg; p. 45.). A Szársomlyó kürtőit kitöltő 
ősgerinces fajok ma sehol a világon nem élnek, mert 
1 —1,5 millió éve kihaltak! A könyv szerint (p. 48.) 
az itt talált állatmaradványok ma a Földközi-tenger 
és az Észak-Afrika területén élnek. Ma már egyálta
lában nem mondható ki, hogy a „Baradla.. .Euró
pának is legnagyobb és legszebb cseppkőbarlangja” ! 
A függő cseppkő nem sztalagtit, hanem sztalaktit. 
A Baradla-barlangnak semmilyen számítás szerint 
sincs „három bejárata” (Baradla-barlang, p. 55.). 
A lillafüredi István-barlangról ma már régen meg
dőlt Pávai nézete, hogy az hévizes eredetű (p. 60.). 
A Vass Imre-barlangból kerültek elő fosszilis leletek, 
pl. a Denevértemetőből, bejárati táró építésénél 
— míg a könyv szerint nem. A barlang leírásánál egy

szó sem esik arról, hogy ott 20éve tudományos kuta
tóállomás működik, ahol többek között mérik a 
barlangfalak elmozdulásának mértékét, amelyet a 
Hold ár-apály hatása vált ki(p. 63—64.). „A Nagy 
fennsík belsejében közel félezer üreg, barlang, ritka 
földtani képződmény jelent érdekességet” — ebből 
összesen egy ismert, a nagymezői víznyelő! (p. 57.). 
Szilvásváráéi barlangok cím alatt találjuk a Suba
lyukat (hogy ott az első hazai neandervölgyi ember
lelet került elő: nem érdekes, csak az, hogy a bar-, 
láng „nagy szenzációt jelentett” ), a Szeleta-barlangot, 
a Hermán Ottó-barlangot és a Balla-barlangot, 
amelyek jelentősége, hogy „bőséges irodalma ma is 
kedvenc olvasmánya lehet .. .a közönségnek.” 
A Pál-völgyi-barlangnál új elméletet hallunk a 
cseppkőképződésről, miszerint a barlangok kiemel
kedésével, kiszáradásával megindult a cseppkőkép
ződés (p. 93.). A Szemlő-hegyi-barlangnál a szerző 
nem tudta kinek adjon igazat a barlang keletkezésé
ben, mert előbb „minden kétséget kizáróan megálla
pítható hévizes eredetű barlang” , később „a bar
langi patak felülről ömlött a barlangba” (p. 94.). 
A Pilisszántói-kőfülkében nem madeléni, hanem 
legjobb esetben magdaleni ember és nem ősember 
élhetett. A Csákvári-barlangból csak 1929-ben került 
elő szarmata korú csontlelet, azt ma már alsó
pannonnak nevezzük. A Galya-szurdokot helyesebb 
Gaja-szurdoknak írni (p. 119.).

A könyvet természetvédelmi jogszabályok, fogal
mak magyarázata és bőséges fényképmelléklet egé
szíti ki. Ez utóbbiak gyakran öncélúak, olyat ábrá
zolnak, amiről a könyvben nincs szó (pl. Solymári- 
ördöglyuk, p. 224.).

A Védett természeti értékeink c. könyv kiadása 
feltétlenül indokolt és időszerű volt, nagy kár azon
ban, hogy a megfelelő szakmai lektorálás elmulasz
tása miatt oly sok tévedés csúszott bele. Reméljük, 
hogy egy újabb kiadásánál ezek a hibák kijavításra 
kerülnek.

Dr. Kor dós László
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