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J. Viehmann, GH. Rcicoviía, M. Serban:
DIE EISHÖHLE VON SCARISOARA 
(Szkerisórai-jégbarlang)

Bukarest

A könyv barlangi fotóalbum, amelyet a szerzők 
saját fotógyűjteményükböl a híres román bioszpeoló- 
gus, Emil Racovita születésének századik évfordu
lója alkalmából állítottak össze. A kisméretű, de 
reprezentatív külsejű műhöz Joan Grigorescu írt 
előszót.

Ások szép kép között rövid, de tanulságos ismer
tetéseket olvashatunk. A barlangi Nagy-teremben 
mintegy 75.000 m;{ jég foglal helyet, amelynek ere
dete a jégkorszakba vezethető vissza, amikor a 
Bihar-hegység legmagasabb részeit jégtakaró fedte. 
A barlangi jég a későbbi felmelegedések során ter
mészetesen többször eltűnt, illetve tömege változott. 
Emil Pop professzor pollen vizsgálatai szerint a 
jelenlegi jégkúp legalsó rétegei 3500 évvel ezelőtt 
keletkeztek. A Nagy-teremben a hőmérséklet télen 
—7 C°-ig süllyed le, nyáron -fi C°-ig emelkedik.

Norbert Cast eret:
MUTA, A BARLANG LÁNYA

Újabb Casteret fordítással gazdagodott a barlang- 
kutatásról szóló népszerűsítő irodalmunk: az Uni
verzum Könyvtár sorozatban nagyalakú, gazdagon 
illusztrált kötetben jelent meg magyar nyelven 
az ismert francia barlangkutató és autodidakta 
ősrégész két írása. Az első, a könyv címét is adó 
„Muta, a barlang lánya” , a barlangban lakó elődeink 
életét eleveníti fel; a második írása: „A földkéreg
akció” Verne-stílusú fantasztikus regény a Föld 
kérgében közlekedő különleges járműről, a ,,Tatu" 
nevű kéregjáróról.

Norbert Casteret kétségtelenül jó tollú barlang- 
kutató, aki ugyan már kora miatt nemigen jár 
barlangba, de múltbeli bőséges tapasztalataiból 
annál többet ad közre népszerű barlangregények 
formájában. Nem kívánom Casteret írói érdemeit 
kisebbíteni, — bár a szóban forgó írások nem tartoz
nak a legsikerültebb művek közé — csupán a hazai 
könyvkiadók figyelmét szeretném felhívni, hogy a 
barlangos tárgyú művek megvétele előtt nagyobb 
körültekintéssel nézzenek szét a külföldi könyvpia
con. Sok érdekes, tanulságos könyv jelent meg 
Európában az elmúlt években a barlangok kutatásá
ról, s a hazai olvasók — de mindenekelőtt a barlang- 
kutatók — szívesen vennének kézbe más neves 
szpeleológustól származó írásművet is, mielőtt 
újabb Casteret-kötettel lepne meg bennünket vala
melyik kiadó . . .

A Szkerisórai-jégbarlang alaprajza (fent) és hossz
metszete (lent) az ismertetett könyvből.


