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A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1979. évi utoló „Műsorfüzetében” rövid közlemény adta 
hírül:

„ A Tanácsok Közlönye XXIII. évfolyam 33. számában (1979. szeptember 28.) megjelent az Országos 
Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1979. (TK. 33.) OKTH számú utasítása az Országos 
Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézete létesítéséről szóló 2/1975. (TK. 21.) OTVH számú utasítás 
hatályon kívül helyezéséről. Az utasítás 1979. október 1-én lép hatályba”.

Annak idején a karsztok és barlangok tudományos és feltáró kutatásával foglalkozó magyar szakemberek 
örömmel üdvözölték az OTVH elnökének határozatát a Barlangtani Intézet létesítéséről. Abban remény
kedtek, hogy végre lesz egy biztos állami bázisa a magyar karszttudománynak és szpeleológiának. A magyar 
tudósok hosszú sora — Kadic Ottokár, Dudich Endre, Papp Ferenc, Bogsch László és mások — több 
mint fél évszázada szívós küzdelmet folytatott, s folytat ma is, hogy több megbecsülése legyen Magyar- 
országon is a szpeleológiának, s hogy végre nálunk is megalakuljon egy állami barlangtani intézet, mint 
amilyenek a szomszédos országokban vannak.

Az OTvH, majd OKTH Barlangtani Intézete nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Voltaképpen 
nem volt más, mint egy állami hivatal egyik ügyosztálya. Munkája elmerült a napi feladatok adminisztrá
lásában, kimutatások és jelentések szerkesztésében. Tevékenységének kibontakozását kezdetben személyi 
és anyagi nehézségek, helyiség hiánya gátolta. Ennek ellenére négyéves működése alatt nagy előrelépést 
tett a barlangok védelme, nyilvántartása és tudományos dokumentációja terén, de a magyar szpeleológia 
több évtizedes elmaradását nem pótolhatta. Az intézetet éppen akkor szüntették meg, amikor már kilábolt 
a kezdeti bajokból, és valóban felcsillant a remény, hogy benne találja meg a magyar karsztológia és szpe
leológia a nélkülözhetetlen állami bázisát.

Az OKTH Barlangtani Intézetének megszüntetésével továbbra is gazdátlan, állami irányítás nélküli a 
magyar szpeleológia. A hazai karsztok és barlangok kutatásával ugyan több száz magyar szakember fog
lalkozik munkaidejének kisebb vagy nagyobb hányadában, de munkájukat semmiféle állami szerv nem 
koordinálja. Úgyszintén több tucat vállalat, intézmény, kutatóintézet, idegenforgalmi szervezet stb. tevé
kenysége kapcsolódik szorosan a karsztokhoz és barlangokhoz, de az ő feladataik szakmai egyeztetését, 
összehangolását sem képes ellátni egy személyben az OKTH szervezetében megmaradt „barlangtani fő
felügyelő”, még kevésbé az OKTH regionális szervezete.

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat, mint társadalmi szerv, nem vállalhatja magára a magyar 
szpeleológia ügyeinek hatósági jogkörű intézését, a kutatási munkák koordinálását, az állami intézmények 
közötti kapcsolatok rendezését. A Társulat az utóbbi időben még saját funkcióját sem tudta teljesen betöl
teni, mivel eredményes működéséhez hiányoznak a személyi és anyagi feltételek. A Társulat egyetlen teljes 
állású titkárát leköti a hivatali adminisztráció, az irodai papírosmunka. Gazdátlan, rendezetlen és a szak
emberek számára hozzáférhetetlen a Társulat szakkönyvtára, folyóirattára. Fejlesztésére, új szakmai pub
likációk beszerzésére — csere útján — nyílna ugyan lehetőség, de senki nem foglalkozik vele, pedig ez a 
könyvtár az ország egyetlen karsztológiai és szpeleológiai szakkönyvtára. Az elmúlt száz esztendőben 
a hazai karsztok és barlangok kutatásáról mérhetetlenül sok tudományos anyag gyűlt össze kéziratok, 
térképek, fényképek és más dokumentumok formájában, kezelő személy és helyiség hiányában ezek is az 
elkallódás, a pusztulás veszélyének vannak kitéve.

Az utókor joggal vetheti szemünkre: a takarékossági kampány hevében megfeledkeztünk nemzeti kul
túránk e piciny láncszemének, a szpeleológia értékeinek megóvásáról, továbbfejlesztéséről. Talán még 
nem késő, hogy tegyünk valamit a mulasztások jóvátételére!
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