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Turisták Lapja. Havi folyóirat a turistaság és honismeret tér* 
jesztésére. LIV. évfolyam, 1— 12. szám. 1942. 8°, 140 oldal.

Mi barlangkutatók mindig örömm el és szeretettel vesszük kezünkbe 
a  Turisták Lapjának ízlésesen kiállított, változatos számait, nemcsak azon 
szám os vonatkozás miatt, ami a turistaságot a barlangkutatással összefű
zi, hanem azért is, mert a Turisták Lapja kezdettől fogva  bőkezűen ad he
lyet az időszerű barlangi vonatkozású kérdéseknek is és benne nem egy 
értékes, önálló dolgozat jelent m ár m eg a barlangkutatás köréből.

H ogy milyen nagy súlyt helyez a Turisták Lapja erre a nálunk kissé 
mostohán kezelt kérdésre, azt fényesen bizonyítja a jelen évfolyam , mely 
a háborús korlátozások következtében lecsökkentett terjedelme ellenére is 
öt szépen illusztrált, hosszabb cikket szentelt a barlangkutatásnak, híreket 
és ism ertetéseket hozott —  köztük a Barlangvilág ismertetését —  novem 
beri számában pedig új rovatot nyitott „B arlangok" címmel. A z önálló cik 
kek közül kiemelendő dr. K essler H ubert-nek a januári számban „E rdélyi 
barlangfeltárások”  cím  alatt m egjelent közleménye, melyben itt ismerteti 
először a m. kir. Földtani Intézet m egbízásából a Bihar északi részén vég
zett barlangkutatásainak eredményeit, leírva a Vársonkolyosi és az Esküllöi 
forrásbarlang feltárását. A  cikket a Vársonkolyosi barlang alaprajza, va 
lamint a Vársonkolyosi és Esküllöi barlangok fényképei egészítik ki. —  A 
júniusi számban dr. K essler Hubert „A z  Egyetem iek és a m agyar barlang- 
feltárás” címen fog la lja  össze a  Budapesti E gyetem i Turista Egyesület Bar
langkutató Szakosztályának több, mint két évtizedes, eredményekben gaz
dag működését. E helyen is kiem eljük, hogy az A ggtelek i barlang jósvaföi 
folytatásának felfedezése és a jósvaföi m esterséges bejárat létesítése, a leg
m élyebb m agyarországi zsom bolyok, a 90 m. mély Vecsembükki zsom boly 
és a 113 m. mély Almási zsom boly első bemászása, az A ggteleki barlang és 
a Dom ica összefüggésének felfedezése, a páratlan szépségű Szem löhegyi és 
Ferenchegyi barlangok feltárása, valamint az első m agyar barlangkiállítás 
megrendezése mind az E gyetem iek nevéhez fűződik. —  A  következő számban 
találjuk dr. Jaskó Sándor egyetem i magántanárnak „A  barlangok keletke
zése és pusztulása” című népszerű tanulmányát, melyet a Budapesti E gye
temi Turista Egyesület ünnepi előadássorozatának keretében adott elő. V é
gül a jelen évfolyam  novemberi és decemberi számában kapott helyet B er
talan K ároly  „Barlangkutatás Szilice környékén” című beszám olójának első 
két közleménye. Ebben a B. E. T. E. Barlangkutató Szakosztálya 1942. évi 
nyári expedíciójának kutatásaiból a Szilicei jegesbarlangban elért eredmé
nyeket ismerteti, összefoglalva a barlang kutatásának történetét és a reá 
vonatkozó irodalmat is. A  cikket a Szilicei jegesbarlang alaprajza és hossz- 
metszete, valamint fényképei egészítik ki.

A z ism ertetett négy közlem ény kerek képet ad arról, hogy a B. E. T. E. 
barlangkutatói az utolsó két évtizedben milyen nagy tevékenységet fejtettek 
ki a barlangkutatás, különösen a zsom bolyok kutatása és nagy barlangjaink
ban ujabb részek felfedezése terén. a
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