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IS M E R T E T É S E K .

K A Á N  K Á R O L Y : Természetvédelem és a természeti emlékek. (A M a
gyar Tudományos Akadémia Vitéz J ó z s e f  dijával jutalmazott 
munka. Budapest, i?e'iw-kíadás, Í93Í, pp. 3Í2; ÍÍO képpel.)

Kaán K áro ly  jól, alaposan és szépen megírt nagyszabású termé
szetvédelmi munkáját a napi és a szaksajtó érdemeihez méltóan ismer
tette úgyhogy mi csak a dicséretek tengerébe hordanánk vizet, ha 
részletes ismertetésébe bocsátkoznánk.

A barlangkutatók számára egészen különleges csemegét rejt m a
gában a könyv. U gyanis a Í87—230. lapjain megtaláljuk csonkahazánk 
összes valam irevaló, érdekesebb és írodalmílag ís ismertetett barlangjai
nak összefogó tárgyalását. A barlangok ís a természeti emlékek közé 
tartoznak és a szerző dr. Kadic Ottokár közreműködésével igen jó ké
pet ad róluk.

Sorra veszi a Bükk, M átra, Budai hegység, Pilis-hegy ség, Gerecse, 
Naszál, Vértes, balatoni hegyvidék, Mecsek és a Gömör-tornaí karszt 
barlangjait és m indegyikről közöl annyit, amennyiből a barlang tudo
mányos fontossága és védelemre érdemes volta kitűn ik.

A barlangok felfedezéstörténete, feltárása, topográfiái és természeti 
viszonyai, az ásatások és az állattani kutatások eredményei mind meg
talá lhatók a könyvben. Mindezeket olyan bőséges irodalmi idézetek 
kísérik, hogy az egész fejezet szakszerű barlangtani munkának ís beillik.

Rendkívül örvendetes dolog, hogy a m agyar barlangkutatás ilyen 
alapos összefoglalást kapott, mert — bár a barlangtani irodalmunk 
össze van gyűjtve — eddig teljesen nélkülöztünk egy ilyen természetű 
munkát. Irodalmunknak és barlangjaink ismeretének valóban értékes 
feldolgozása Kaán K á ro ly  m unkája.

A szerző nagy szolgálatot tett a m agyar barlangkutatásnak, egy
részt m unkája abszolút értékével, másrészt azzal, hogy mint minden 
összefoglaló m unka, bizonyára ösztönözni fogja barlangkutatóinkat 
további kutatásokra.

A szöveget több münyomópapírosra készült fényképreprodukcíó 
kíséri, am elyek mind jól sikerültek.

Reméljük, hogy a szerző nemes intenciói valóra fognak válni és 
a jövőben elkészülendő természetvédelmi törvény hathatós védelemben 
fogja részesíteni barlangjainkat. íg y  talán kevesebb természeti síépséget 
fog megsemmisíteni az emberi vandalizmus és kevesebb tudományos 
értéket fog tönkretenni a dilettantizmus.

Dr. Dudich Endre ,
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Dr. DUDICH ENDRE: B io lo g i e  d é r  A ggte íek er T rop fs te ínhöh le  , ,Barad la"  
in Ungarn. — Speláologíschc Monographien, 13. köt., W ien, 1932. 
A Speláologísches Instítut k iadása. N agy 8°, X-j-246 oldal, 18 
táb lával és 22 szövegképpel.

Dr. DUDICH ENDRE: A z Aggteleki cseppköbarlang és környéke. Nép
szerű természettudományi könyvtár 12. K iadta a Kir. M agyar 
Természettudományi Társu lat. Budapest 1932. i —186 oldal, 4 táb
lával, í színes térképpel és 60 szövegképpel.

Rövid egymásutánban két könyv is hagyta el a sajtót csonka 
hazánk egyik  legcsodálatosabb természeti kincséről az Aggteleki bar
langról dr. Dudich Endre, nemzeti muzeumí őr, egyet. m. tanár tollából.

Nem lehet azt mondani, hogy a barlangkutatás valam i uj, va
lam i egészen friss tudományág lenne, nem, mert a titokzatos barlang 
az embereknek nemcsak a kíváncsiságát, fantáziáját, hanem tudásvá
gyát is állandóan izgatta s igyekeztek annak rejtelmeibe behatolni és 
amennyiben benne az élet nyomaira vagy éppen élővilágra bukkantak, 
annak tagjait a kutatók számbavették; de csak számbavették, ám, 
hogy azoknak az élőlényeknek milyen kapcsolatuk van a barlanggal, 
milyen a környezetük, milyen az életmódjuk, az egymáshoz és a bar
langhoz való viszonyuk, mik a szokásaik, azzal már nem igen törőd
tek, más szóval a biológiai problémák megoldására egészen a legújabb 
időkig nem helyeztek súlyt, hanem beérték a pusztán leíró-statísztíkaí 
módszerrel.

M a azonban már más a helyzet. M a már elmondhatjuk, hogy a 
barlangkutatás barlangbíológíaí kutatássá fejlődött. És csak büszkék 
lehetünk arra, hogy Dudich  személyében sorainkból került az k i, ak i 
az eddig alkalm azott régi kutatási módszerrel majdnem teljesen szakí
tott, illetőleg azt a modern biológia szellemében tovább fejlesztette 
akkor, am ikor az Aggteleki barlangnak, ökológiai (környezettani) és 
bíocönotíkaí (életközösségí) vonatkozásaiban, rendszeres és módszeres 
átkutatását tűzte ki céljául és kutatásainak eredményeit a címben első
nek említett pompás monográfiában összegezte.

Mert ezzel a biológiai módszerrel, am ellyel pedig a hidrobiológiád 
bán, illetőleg a límnológíában a világosan körvonalazott cél felé haladva 
az elmúlt negyed század alatt oly sok értékes eredményt értek el és a 
problémák egész sorát oldották meg, a barlangkutatás terén előtte még 
senki sem próbálkozott meg.

Dudich  a barlangok ökológiai kutatásában három fokot külön
böztet meg: í. idíografíaí fok, az egyedül való élet a barlangban,
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2. cönografíai fok, a közösségek élete a barlangban, 3. spelaeológíaí 
fok, az összességek élete a barlangban. Szerinte a barlang nem első
rendű bíotop (élettér) és nem egyszerű bíocönosís (életközösség), hanem 
az életterek egész sorát magában foglaló magasabbrendü egység (bíochor), 
tehát nemcsak általában a barlangot, de az egyes barlangi bíotopok 
vegyi és fizikai tulajdonságait, azok változásait, befolyásait, hatásait 
kell tanulmányozni, az egyed helyett pedig az életközösségek, azok 
egym ásrautaltsága, a vegyi és fizikai viszonyoktól való függése lép 
előtérbe.

Ezeknek az alapelveknek szemmeltartásával végezte Dudích  ku ta
tásait s monográfiájában az Aggteleki barlang természeti viszonyainak 
olyan tökéletes, minden részletre kiterjedő teljes képét adja, amihez még 
csak hasonlót sem találunk a világirodalomban.

A könyv 3 fő fejezetre tagolódik. A régebbi kutatók eredményeit 
a bevezetésben ismerteti. Az 1. fejezetben (Das Einzelleben in dér Höhle 
[Idíbiotik], 9—83 1.) a barlang részletes természeti leírása után a barlang 
élővilágának, főképpen az állatoknak faunísztíkaí viszonyait tárgyalja , 
ami nem más, mint statisztikai és topográfiái kép a barlang állatairó l; 
a régebbi kutatásoknak ez volt a végcélja. Az állatok mellett azonban 
a barlang belsejében élő alsóbbrendű növényekre ís figyelemmel volt a 
„zoologus" szerző.

A 2. fejezetben (Das Gemeínschaftsleben ín dér Höhle [Biocöno- 
tik j, 89—213 1.) vannak lefektetve azok a szép és értékes eredmények, 
am elyeket Dudích  a fizikai módszerek alkalm azásával ért el. Ebben 
teszi érthetővé a barlang élővilágának bíocönotíkaí kapcsolatát, egy
m ásrautaltságát, a barlang fizikai viszonyaitól való függését, ez pedig a 
barlang fizikai, chemíaí, meteorológiai, hydrológíaí viszonyainak alapos 
tanulmányozásával volt csak lehetséges. íg y  tulajdonképen a nem bio
lógus szakemberek m unkáját ís magára vállalta és hogy milyen dicsé
rendő lelkiismeretességgel és vasszorgalommal végezte el, arról rengeteg 
táblázat, grafikon és a felsorakoztatott adatok tömege tanúskodik. A 
fejezet biológiai részében ismerkedünk meg a barlangi bíotopokkal és 
biocönosísokkal, ebben szól a táplálkozásbíológíaí jelenségekről, azon
kívül itt talá ljuk  a barlangi élőlények ökologíaí-ethologíaí (környezet- 
taní-szokástani) alapon történt osztályozását is.

A 3. fejezet (Das Gesamtleben dér Höhle [Holobíotik], 214—2Í7 1.) 
aránylag rövid, programmszerü s benne a barlangbíológíaí kutatás végső 
fokának feladatait vázolja a szerző. Az ezen a fokon felvetődő problé
mákat, nevezetesen az élő és az élettelen v ilágnak egymásra való hatá
sát azonban a jövő kutatások fogják megoldani.
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A kötethez G, K g r l e  bécsi egyet, tanár írt előszót és a Speláolo
gísches Instítut (W ien) adta ki a m. kír. kultuszminisztérium tám ogatá
sával német nyelven, am ely lehetővé teszi, hogy a benne fölhalmozott 
tudományos eredmények és leszűrt igazságok az egész tudományos vi
lág  közkíncsévé lehessenek.

M agyar nyelven ugyanezeknek a kutatásoknak eredményeit, a leg
lényegesebb m egállapításokat, kiegészítve ujabb tanulm ányok adataival 
vázlatosan a címben másodiknak említett kis kötetben adja a szerző. 
Dudich  ebben a m unkájában is mindenütt megtartja a tudományos szín
vonalat, de népszerű előadásmodorával szélesebb rétegek igényeit is 
kielégíti, mert könyvével nemcsak pontos és részletes utmutatót kap 
kezébe a turista s az A ggteleki barlangot és környékét felkereső ér
deklődő, hanem egyúttal érdekes olvasm ányt minden természetkedvelő.

A mű több fejezetre oszlik. Bennük nem marad egy kérdés sem 
válaszolatlanul, am ely akár az érdekes karszttüneményekkel, akár a 
barlanggal kapcsolatban fölmerülhet. A dolgok könnyebb megértése 
érdekében elsősorban a karszttüneményekkel és a Gömör—Tornai 
karsztvidékkel ismerkedünk meg. S csak miután tisztába jöttünk a 
barlang születésével, életével és halá lával, azonkívül megbámultuk a 
barlangok belsejét díszítő fantasztikus és bizarr cseppköképződmények, 
a kővévált cseppek nagyon szemléletesen vázolt csodáit, kapjuk az 
Aggteleki barlang feltárásának történetét és vezet végig bennünket a 
szerző a m agyar Hadeszen, miközben m egkapjuk a barlang teljes to
pográfiáját, szemeink elé tárulnak annak természetrajzí sajátságai, 
állat- és növényvilága, valam int a kőkori ember nyomai. Végül kisebb 
barlangjainkról ad áttekintést és gazdag irodalmi felsorolással zárja 
könyvét.

Külön kell megemlékeznünk ,,A  Sajó-Bodva közének ismeretlen 
szépségei" című fejezetről, am elyet L endvay  K á ro ly  alezredes, a vidék 
neves kartografusa írt. Szerencsés kiegészítője ez a fejezet a kis könyv
nek és benne az olvasó az Aggteleki-barlang környékének lebilincselő 
turisztikai leírását kap ja.

A mü illusztrációs anyaga elég bőséges, a fényképfelvételek jól 
sikerültek.

A  kötetet a Kír. M agyar Természettudományi Társu lat adta k i 
megszokott ízléses formában és a T ársu lat főtitkára, dr . Gombocz Endre 
írt hozzá előszót.

Több évi nehéz és fáradságos, kivételes tárgyszeretetet és óriási 
vasszorgalmat eláruló munkának az eredményeit őrzi ez a két kötet, ame
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lyek minden bizonnyal ki fogják fejteni buzdító, ösztönző hatásukat 
mind itthon, mind pedig a külföldön és a barlangkutatás a Dudich álta l 
kijelölt utón fog erőteljesen tovább fejlődni.

Dr. Sza lay László.

A. v. G E B H A R D T : Die Spelaeobiologische Erforschung dér Abalígeter
Höhle (Südungarn). — Sítz.: Bér. dér Gesellschaft naturforschender
Freunde, Berlin. 1932, p. 304—317.

A szerző az í930-as év folyamán az Aggteleki barlang mintájára 
részletesen és rendszeresen átkutatta az abalígeti barlangot, amint arról 
m agyarnyelvű közleményében* beszámolt. Az ismertetendő munka vala
mivel bővebb és szakszerűbb elöfutárja a barlangról írt terjedelmes ma
gánrajzának, amely a M agyar Tudományos Akadém ia kiadásában fog 
megjelenni.

Rcvid történeti bevezetés után a környez et i  viszonyokat ismerteti 
(p. 305—310). A geográfiái és topográfiái ismeretek közlése után fog
lalkozik a talajviszonyokkal, így megtudjuk azt ís, hogy a talajhőmér
séklet 8—J2°C közt ingadozik. A  levegő hőmérséklete 10° és 13'6°C 
közt változik. V izsgálta a levegő relatív nedvességét, a párolgást és a 
légáram lást is. Ismerteti a barlang hidrológiai viszonyait, a vizek hő
mérsékletét (8—ÍÍ*5°C), a fény behatolásának körülményeit, végül az 
emberi beavatkozások hatásait.

A  faunisztikai részből (p. 310 — 3ll) megtudjuk, hogy míg 1929-ben 
csak 48 állatfa jt ismertünk a barlangból, 1931-ben a vizsgálatok befejez
tével ez 184-re emelkedett. A sajátos fajok száma 6.

A  dolgozat é le t tan i  (p. 311—3X5) része egyrészt a barlangi állatok 
alkalm azkodási jelenségeivel foglalkozik, másrészt a táplálék forrásait 
tárgyalja .

A  27 számból álló irodalmi jegyzék zárja be a dolgozatot.
Bár ez az előzetes közlemény csak sejteti azt a  nagy munkát, 

amelyet a szerző az Abalígetí barlangban végzett és amelynek részletes 
eredményeit majd csak a jövőben fogjuk élvezhetni, a m agyar barlang- 
kutatás így  ís elismeréssel és hálával tartozik a szerzőnek munkájáért. 
Elismeréssel, mert felvéve az Aggteleki barlanggal megindult intenzív 
barlangkutatás fonalát, annak szellemében megcsinálta és megírta a 
második m agyar részletes barlangmonografíát. H alával, mert a külföld

+ G ebha rd t :  A z A balígeti barlang é le tv ilág a . (A  Term észet, XXVII. 1931. 
F- 188—190.)
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előtt az ő munkája ís méltóképen dokumentálja azt, hogy a m agyar 
barlangkutatás nemcsak nem marad el a külföld mögött, hanem sok 
tekintetben meg is előzi azt.

Dr. Dudich Endre .

K Ü L Ö N F É L É K .

Az Abaligeti barlang 1931. évi eseményei.
Az 1931. év elég mozgalmas volt. Egész éven át 548 személy 

látogatta meg a barlangot. A  legtöbb látogató Pécsről, Budapestről, 
Dombóvárról, Kaposvárról és Mohácsról érkezett. — A  látogatók zöme 
diák és turista volt. Az elmúlt év nyarán épült a barlang bejárata 
előtt terrasz-szerü kisebb menedékház a látogatók részére rossz idő 
esetében. Ez év elején fejezte be Gebhardt Antal dr. egy éven át fo ly
tatott tanulm ányát „Az abaligeti barlang állatv ilágáró l" s ezt a tanul
m ányát a pécsi egyetemen igen nagy elismerés mellett április 22-én 
felolvasta. Az Abaligeti barlangot Pécsről az uj műúton át és vasúton 
bárhonnét ís könnyen meg lehet közelíteni. A vasúton ,,week-end“- 
jegyek érvényesek. Belépőjegy személyenként vezetővel és egy karbid
lám pával 80 fillér, diákoknak 50 fillér, nagyobb csoportoknak külön 
kedvezmény. A b'a r lan g fe lü gy e lő s ég .

A Tapolcai-barlang 1931. évi látogatottsága.
A Tapolcai Barlang-Társaság kezelésében levő Tapolcai barlang 

évről-évre nagyobb látogatottságnak örvend. Igaz, hogy az iskolák 
látogatása nem volt olyan nagv, mint az előző években, annál számo
sabban keresték fel egyes látogatók s ez pótolta az elmaradt iskolákat. 
A külföldiek is szép számmal keresték fel a barlangot s elismeréssel 
nyilatkoztak annak berendezéséről. A  bevétel az előző é v ih e z  hasonlítva 
valam ivel emelkedett, de még mindig nem volt olyan nagy, hogy a 
barlang további feltárását és rendezését folytatni lehetne. Az azonban, 
amit eddig rendeztek, megfelel a látogatók igényeinek. A  v illanyv ilá
gítás kiváló és a  színes buvárlámpák ís pompásan beváltak.

A ba r lan ggondnok ság .

A Budapesti Egyetemi Turista Egyesület Barlangkutató Osztálya
az 1931. évben ís folytatta az 1930-ban a Szemlőhegyí barlang feltárá
sával oly szépen megkezdett működését. A tagok közül Jaskó Sándor  
a  Szemlőhegyí barlang meteorológiai viszonyait tanulm ányozta, Hovorka


