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KÖNYVESPOLCA
L. Jakucs:
Morphogenetics of Karst Regions
Variants of Karst Evolution
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977. (310 oldal,
135 ábra)
Jakucs László szakmonográfiája magyar nyelven
„A karsztok morfogenetikája, A karsztfejlődés
varienciái” címmel 1971-ben jelent meg szintén
az Akadémiai Kiadó gondozásában. Az angol fordí
tás Balkay Bálint gondos munkája. Az angol válto
zat előnyére szolgált, hogy a kiadásban közreműkö
dött az Adam Hilger Ltd. bristoli kiadó is, így az
angol szöveg csaknem hibátlan és szakmailag is hűen
tolmácsolja a szerző gondolatait. A magyar kiadás
fényképek dolgában kissé szegényesnek tűnt, az
angol változatot a szerző néhány jó fényképpel
egészítette ki.
Jakucs László műve az első olyan szintetizáló
karszttanulmány, amely áttörve nyelvünk lokalizáló
korlátáit az egyetemes tudomány számára tette
közkinccsé mind a szerző, mind számos idézett
magyar kutató eredményét. Jakucs joggal szerepel
teti könyve címében a „morfogenetika” kifejezést,
mivel nem egyszerűen a karsztok morfológiai leírá
sát adja, hanem a külső formakincs mögött a belső
mozgató erőket kutatja, a komplex módon össze
fonódó (nem csak karsztos) folyamatokat analitiku
san boncolgatja. A mű igen kedvező nemzetközi
visszhangot váltott ki.
B. D.

A könyv 400 idegenforgalmi célból kiépített bar
langot ismertet. Címével ellentétben csak Portugália,
Spanyolország, Franciaország, Nagy-Britannia, Ír
ország, Belgium, a Német Szövetségi Köztársaság,
Svájc, Ausztria, Olaszország és Jugoszlávia kiépített
barlangjait dolgozza fel — a címben szereplő
„európai” jelző sajátos értelmezésével.
A bevezető részben ismerteti a barlangok idegenforgalmi jelentőségét (néhány számszerű adattal is
szemléltetve azok látogatottságát), a barlangi csepp
kő- és jégképződmények kialakulását, formajegyeit,
a barlangok állat- és növényvilágát, őslénytani és ősrégészeti jelentőségüket. Rövid összefoglalót ad a
nem kiépített barlangok felkeresésével kapcsolatos
általános tudnivalókról (felszerelés).
A barlangok országonkénti ismertetésénél először
egy rövid összefoglalót ad az ország karsztterületei
ről, majd egyenként ismerteti a kiépített barlango
kat. Pontos leírást ad a barlangbejáratok helyéről,
azok megközelítési módjáról. Röviden ismerteti a
barlangokat, megjelölve azok hosszát és a bennük
található nagyobb szintkülönbségek mértékét. Né
hány mondatban jellemzi a kiépítettség fokát (vilá
gítás, járdák, a bemutatott rész hossza stb). Rövid
leírást ad a barlang jellegzetes szakaszairól, képződ
ményeiről, egyes barlangoknál — szerző és évszám
feltüntetésével — az irodalomra is utal.
517 címszavas irodalomjegyzéket közöl, majd egy
45 címszavas barlangkutatási értelmező szótárt.
A kötet az ismertetett barlangokból összeállított
névmutatóval zárul. A könyvet 6 8 színes és 30
fekete-fehér fotó egészíti ki.
V. Aellen és P. Strinati könyve nem szakkönyv,
de tömör, tárgyszerű leírásaival kellő információkat
szolgáltat egy nyugat-európai „barlangász-körűt”
megtervezéséhez, vagy az ismertetett országok
karsztterületeinek megismeréséhez.
Szablyár Péter
BLV Höhlenführer
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V. Craciun — Gh. Racovifa:
Pojarul Politei
Sport-Turism 1975. 108 oldal, 18 színes, 48 feketefehér fotó, román, német és francia nyelven.
Nemcsak a Bihar-hegység, hanem egész Románia
legszebb barlangját, annak rendkívüli cseppkőgaz
dagságú és csodálatos kristályképződményekben
bővelkedő földalatti világát mutatja be a könyv.
Először a környező hegységet, megközelítési lehető
ségeit, turistaútjait ismerteti, majd részletesen fog
lalkozik a mócvidék lakóival, életmódjukkal, nép
rajzi és népművészeti vonatkozásokkal.
Részletesen tárgyalja a barlang genetikáját, össze
függésben a környék más barlangjaival, majd végig
vezet a barlangon, bemutatva a különleges képződ
mények sokaságát.
Az egyébként szép barlangi felvételek sok esetben
nem érvényesülnek kellően a nyomdatechnika
fogyatékosságai miatt.
11. T.
Kari Thein:
Die schönsten Mohién Europas
(Európa legszebb barlangjai)
Bruckmann Verlag, München 1978. 160 oldal, 30
színes, 60 fekete-fehér fotó, 14 barlangtérkép.
A szép kiállítású könyv 12 ország 35 idegenforgalomra berendezett barlangját mutatja be szö
veggel és képekkel. Az összeállításba Lengyelország,
Belgium, Franciaország és Svájc 1—1 barlangja
került be, Magyarország és Anglia 2 —2 barlanggal,
Jugoszlávia, Csehszlovákia, Olaszország és Spanyolország 3 —3 barlanggal, Ausztria 5, míg a könyvet
kiadó NSZK 10 barlanggal szerepel. Már ebből
az eloszlásból is következtethetünk arra, hogy a
könyv tartalma nem fedi teljesen a címet. Európa
szép barlangokkal rendelkező országai között pl.
nem szerepel a könyvben Bulgária és Románia.
Az is bizonyos, hogy az NSZK 10 ismertetett bar
langja közül jó néhány nemigen veheti fel a ver
senyt számos kimaradt barlanggal. Elég, ha meg
említjük, hogy pl. a Morva-karszt barlangjai sem
szerepelnek az összeállításban.
Társulatunk a szerző kérésére szöveges, térképes
és fotókkal illusztrált anyagot adott a kiadványhoz
a hazai látogatható barlangokról, melyből végül is

csak a Tapolcai-tavasbarlang és a Baradla került
közlésre. Sajnos a szerző más forrásokból is merített
a szöveges részek megírásához, s így néhány vaskos
szakmai tévedés is belekerült a magyar anyagba.
A könyv képanyaga nem egységes színvonalú.
Nyomdai kivitelük kiváló, de a túlnyomóan jó és
kitűnő felvételek mellett találunk egészen gyengéket
is. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a magyar
anyagot illusztráló 2 db színes és 4 db fekete-fehér
fotó (Borzsák P.—Prágai A., ill. Hazslinszky T.
felvételei) a könyv színvonalát emelő képek közé
sorolható.
H. T.
A.C. Waltham:
Die Wunderwelt dér Hőiden in Farbe
(A barlangok színes csodavilága)
Südwest Verlag, München 1977. 128 oldal, 145 színes
fotó, 5 ábra.
Az eredetileg olasz kiadásban és nyelven meg
jelent albumszerű könyv ismeretterjesztő szinten,
de részletesen ismerteti a karsztok és barlangok ki
alakulását, a jellegzetes karsztjelenségeket, a külön
böző cseppkőképződményeket. Külön fejezetet szen
tel a barlangok élővilágának, valamint az ember
és a barlangok kapcsolatának az ősembertől nap
jainkig. A barlangok kutatását bemutató fejezetben
kitér a feltáró és felmérő munkákra, a fotózásra,
valamint a legkülönbözőbb tudományos vizsgála
tokra, kiemelve a kutatások gyakorlati hasznosítását.
A barlangokat földrészenként ill. országonként
bemutató fejezetben Kelet-Európa címszó alatt
röviden (11 sorban) említi Magyarországot és a Baradlát. Sajnálatos, hogy a függelékként közölt,
az idegenforgalomra megnyitott barlangok orszá
gonkénti felsorolásából hazánk kimaradt. (Ez leg
inkább idegenforgalmi szerveink propaganda-tevé
kenységére vet rossz fényt.) A könyvet 102 cím
szavat tartalmazó értelmező szótár egészíti ki.
A kiadvány fotóanyaga színvonalas, nyomdatechnikája is megfelelő.
H. T.
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