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A Szovjetunióban a Mongóliával határos Tuvai
Autonom Sz.Sz.K. területén egy barlangban az
archeológusok három, a VIII. századból származó
írástekercset találtak. A tekercseken egy régi török
eposz, a Kutaku-Bilik szövegét fedezték fel.
(Die Höhle, 1967/3.)
Ausztriában a salzkammerguti sóbányában a
gyakori sósztalaktitokon kívül egy tanulmányi
bejárás során sóból képződött valódi excentrikus
képződményt fedeztek fel egy védett, félreeső
folyosóvégben. A megtaláló és a leletet jelenleg is
birtokában tartó Bernhard Krauthausen (Bées)
szerint ennek a képződménynek a kifejlődése is
alátámasztja Cser Ferencnek és Maueha Lászlónak
a barlangi excentrikus formák (un. heliktitek)
genetikájára vonatkozó elméletét.
(Die Höhle, /967/3.)
Franciaországban 1933—1967 között összesen
38 halálos kimenetelű barlangi szerencsétlenség
történt, ami más „sportágakhoz” viszonyítva nem
jelentős szám. A 38 áldozat közül 20 könnyűbúvár
(békaember). A cikkíró (T. Matteudi) megállapítása
szerint a hegymászás sokkal nagyobb veszélyt
jelent és több áldozatot követel, mint a barlangok
bejárása.
(Touring Plain Air, No 227.15. VH— 15. VIH.1967.)
Ausztriában külön törvény (az 1928. jún. 26-i
169. sz. szövetségi törvény) foglalkozik a barlangok

védelmével. Ezen törvény alapján 1966-ban a véde
lem alá vont természetes barlangok és más karsztobjektumok száma már meghaladta a százat.
Néhány barlang létét veszélyeztetik az épülő új
völgyzárógátak. (Dr. Hubert Trimmei, Wien)
(Die Höhle, 1967/1. 24 28.0.)
Az osztrák Mező- és Erdőgazdasági Szövetségi
Minisztérium, amelynek hatáskörébe tartoznak az
ausztriai barlangok, 1967-ben is pályázatot hirdetett
az állami barlangvezetöi vizsga letételére. A pályá
zóknak a 15 schillinggel felbélyegzett kérelemhez
mellékclniök kellett egy orvosi bizonyítványt arról,
hogy a barlangjárásra fizikailag alkalmasak, továb
bá iskolai bizonyítványt, állampolgárságot igazoló
okmányt, rendőrségi igazolást, ezen kívül egy olyan
dokumentumot, amelyben valamely érdekelt szerv
igazolja, hogy a jelentkező legalább két év óta a
„gyakorlati barlangtudományt” aktívan műveli.
A jelentkezőt csak akkor bocsátják vizsgára, ha
az előírt okmányokat mind rendben találják.
Az állami barlangvezetöi vizsga letételének meg
könnyítése érdekében a vizsga előtt öt napos bent
lakásos tanfolyamokat rendeznek az obertrauni
szövetségi sportotthonban maximum 20 fö részére.
A jelentkezőknek 50 schilling tanfolyamilletéket
és az ellátásra 250 schillinget kell befizetniök.
A tanfolyam előtt kívánatos a „Szpeleológiai
szakszótár” c. könyv áttanulmányozása.
(Die Höhle, /967/1. 29 -ЗО.о.)

SLOVENSKY KRAS (Szlovák Karszt), 1965-66. VI. kötet
A kötet elején a szerkesztőség köszöntő szavait
olvashatjuk a hatvanadik születésnapját ünneplő
Vojtech Benickyhez, aki eddigi életének négy évti
zedét a szlovákiai szpeleológiai kutatómunkának
szentelte. A munkásságát méltató P. Janácik így
jellemzi: „Vojtech Benicky, dlhorocny kapitán slovenskej speleológia” — a szlovák szpeleológia
sok éven át fáradhatatlan kapitánya. Az örökké
mosolygós, segítőkész, kedves barátunkat, Vojtech
Benicky-t a szlovákiai barlangokat látogató magyar
karszt- és barlangkutatók jól ismerik, és őszintén
csatlakoznak a születési évforduló alkalmából kife
jezett jókívánságokhoz.
Kiadványunk terjedelme nem teszi lehetővé,
hogy részletesebben foglalkozzunk a S/ovensky Kras
VI. kötetének gazdag tartalmával. Csupán szemlél
tetésül néhány olyan jelentősebb tanulmány címét
említjük meg, amelyek nálunk is érdeklődésre tart
hatnak számot:

Svatopluk Kámen: Driencany környéki karszt.
(Driencany, Rimaszombattól ÉK-re 10 km-re
a Blh-( Balog-) patak mellett található.) Pavol
Janácik: A Penninekben levő „Haligovské skaly”
karszt kutatása. Anton Porubsky: A források struk
túrája Liptovsky Jánban és a karsztvizek. Andrej
StoUmann: Denevérek elöfrodulása ÉNy- és KözépSzlovákiában. Zdenek Seda: A Szilicei-fennsík
szakadékainak növényzete. Frantisek Skrivanek:
„Clare area” blokk-karszt Ny-Irországban. Pavol
Janácik: A szlovákiai karsztvidékek térképe és
katasztere elkészítésének alapelvei és módszere.
Néhány cím a rövidebb cikkek közül: Vízfestés
a ,,Mokrá polana” -n (Murányi-fennsík). Adalékok a
Sloboda-(Szabadság-) barlang történetéhez. A „bar
langfelfedezés” („felfedező” ) fogalma. Szlovákiai
karszt- és barlangirodalom 1930-tól 1945-ig. Bar
langi mentésügyi szeminárium. Különböző szlová
kiai barlangkutató csoportok beszámolói.
B.D.
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