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Számunkra mindig nagy élmény egy-egy új bar

langos könyv megjelenése. P. Burchard most meg
jelent könyve különösen kedves számunkra, hiszen 
könyvének tekintélyes részében a lengyel barlang- 
kutatók magyarországi látogatásainak élményszerű 
leírásait olvashatjuk.

Lengyelország nem bővelkedik nagy barlangokban, 
de annál több lelkes fiatal barlangkutatója van. 
A lengyel szpeleológusok az elmúlt években számos 
országban megfordultak, így Csehszlovákiában, Ma
gyarországon, Bulgáriában, Franciaországban stb. 
Különösen sikeres volt a franciaországi szereplésük, 
ahol részt vettek a világ legmélyebb barlangjának, 
a Gouffre Bergernek kutatásaiban. Egy másik len
gyel expedíció a 603 m mély Dent des Crollest járta be.

Burchard a lengyel barlangkutatók magyarországi 
élményeinek leírását a budai Barlang Étteremben 
rendezett fogadással kezdi, majd végig vezeti olvasóit 
az ismertebb magyar barlangokban (Baradla-, 
Béke-, Szabadság-, Pénzpataki-barlang stb.). Az 
utazás ismertebb magyar szereplői: Balázs D., 
Bertalan K., Csekő Á., Jakucs L., Lantos M., Maucha 
L., Palánkai J., Winkler M. és mások. A leírásokat 
igen jól sikerült fényképek teszik változatossá.

Nagyon kár, hogy a magyar barlangkutatók széles 
tábora nyelvi nehézségek miatt nem ismerkedhet 
meg e szép könyvvel. Kívánatos lenne legalább egyes 
fejezeteit magyarra fordítani és kiadni.

Kalniczky Imre

COMAN-SERBAN-YIEHM ANN : 
ROMÁNIAI BARLANGOK
A múlt év őszén jelent meg a bukaresti Meridian 

kiadónál román, magyar, orosz, német és francia 
nyelven a romániai barlangok képes albuma.

A szerzők — a kolozsvári Speológiai Intézet mun
katársai — bevezetőként ismertetik a román speo- 
lógia kialakulását, fejlődését, jelenlegi helyzetét, 
eredményeit. A továbbiakban Románia karsztvidé
keit írják le, majd a barlangok kialakulásával, bar
langi képződmények keletkezésével ismertetik meg 
az olvasót. A szöveges részt speológiai fogalmak és 
kifejezések magyarázata és irodalomjegyzék zárja.

Románia földalatti világát 143 fényképfelvétel 
mutatja be. Külön-külön csoportosításban találjuk 
a karsztvidékek, felszíni karsztjelenségek, barlangok, 
zsombolyok, földalatti vizek, cseppköképződmények 
és a speleológiai kutatómunka felvételeit.

Élvezettel forgatjuk e szép és értékes könyvet. 
Néhány bosszantó sajtóhiba és a fényképek egy 
részének túlságosan kontrasztos volta rontja kissé 
az összhatást.

Örömmel üdvözöljük a román barlangkutatók 
munkáját, s most már rajtunk a sor, hogy megmu
tassuk, mit tudunk.
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