hozta létre és szépsége mellett a korábbi el is tűnt.
A rétegek ennek a fejlődésnek a tanujelei az agg
teleki Baradla-barlang előtti szabadföldi telepen,
hasonlóan a barlang domicai szakaszához, ahol
azokat a csehszlovák kutatás már korábban fel
tárta.
Ha mód nyílik arra, hogy Aggteleken a barlang
kialakulását és történeti múltját bemutató állandó
kiállítást rendezhessünk, a feltárások után a bükki
kultúrájú embereknek mind a barlangi, mind a
szabadföldi életét rekonstruáljuk és a közönség elé
tárjuk.
Dr. Korek József

foglalkozik oly közvetlen módon, hogy a „nehéz
téma’' a nem szakember számára is könnyen érthető
vé és figyelem-lekötővé válik. Nagyon tanulságosak
a klímaváltozások barlangi nyomaira vonatkozó
megfigyelései, az elindított okfejtés-sorozatok sok
talány megfejtését könnyítik meg. A még meg
oldatlan kristálytani problémák felvetésével is gon
dolkodásra és vizsgálódásra serkenti az olvasót,
s különösen a szakembert: Balogh Ernő műve így
túlnő kora időbeli korlátain és messze előre mutat.
Dr. Balázs Dénes
Vértes László: Kavicsösvény.
A vértesszőllősi előember regénye.
Gondolat, 1969. p. 234. 20 oldal fekete és 24 oldal
színes melléklettel.
A hazai régészet eddigi legjelentősebb eredménye
kétségtelenül Sámuel, a vértesszőllősi előember
telepének felfedezése. A könyv voltaképpen Sámuel
és népének története, úgy ahogy és amennyiben
ezt rekonstruálni lehet a leletek és a hipotézisek
alapján. A könyvet a tudós kutató a nagyközönség
számára írta. Elolvasását csak ajánlani tudom
mindenkinek, mert az öt világrészen végigvezető
történet kapcsán a szerző sok humorral, iróniával
és optimizmussal, olvasmányosan mutatja be a
Kavicsösvényt, amit Sámuel és népe nyomán végig
járt.
Baltházár Zsolt

A SZPELIOLÓGUS
KÖNYVESPOLCA
Dr. Balogh Ernő: Cseppkő világ
Ifjúsági Könyvkiadó, Bukarest. 1969. p. 204. 30
fénykép, 42 ábra.
„Ha valaki csak felületes kíváncsisággal jár bar
langban, olyanféle benyomása lehet, mintha egy
mesebeli város utcáinak kirakatai között sétálna. A
városi és barlangi kirakatok között azonban nagy a
különbség. Városi kirakatokba az üzlet minden csá
bitó tárgyát ki szokták tenni’, viszont a barlangok
„kirakatának” az anyaga általában nagyon szegényes
ahhoz képest, amit valójában rejt. Aki alaposabb
betekintést kíván e föld alatti világ rejtelmeibe, annak
bizonyos előképzettségre kell szert tennie. Az avatat
lan szemlélő nem is sejti, hogy a feltűnőbb tárgyakon
és jelenségeken kívül még hányféle jelentéktelennek
látszó apróságra kell figyelnie
Ezekkel a mondatokkal kezdi munkáját Balogh
Ernő ny. professzor, az erdélyi barlangkutatás doyen
je. Fél évszázados kutatómunkájának legjavát kö
tötte csokorba és nyújtotta át az új generáció ku
tatóinak. Kedvenc barlangjain (a Meziádi-, a
Komárniki-, a Popováci- és más barlangokon)
kívül főleg a barlangi képződmények (a lublinit és
átformálási termékei) kristálytani érdekességeivel
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Tintilozov) Z. K.: Anakopijszkaja propaszty.
Tbiliszi, 1968.
Az orosz nyelvű könyv a Grúz Szövetségi Köz
társaság területén található Anakopijaszkaja-zsombolyt írja le. Ez a barlang Szuhumi városától északra
30 kilométerre nyílik egy mészkőfennsíkon 220
méter tengerszint feletti magasságban. Hossza más
fél kilométer, mélysége 150 méter. A szerző részle
tesen ismerteti a barlangot és figyelemreméltó ered
ményeket közöl a barlangban lezajlott hidrológiai,
geológiai, biológiai stb. vizsgálatokról. A könyvet
ötvennél több fekete-fehér kép illusztrálja.
Vukov Péter

Hans Bauer: Unterirdische Welten
Brockhaus Verlag Leipzig. 1969.
A Föld alatti világok c. német nyelvű könyv nem
törekszik új tudományos eredmények közlésére,
egyszerűen népszerű ismeretterjesztő mű. A szerző
számos barlangba, híres régi bányákba, alagutakba
kalauzolja el az olvasót, de ismerteti a náci Német
ország szörnyűséges föld alatti üzemeit is. A könyv
szép és válogatott fényképgyűjteménye között öröm
mel ismerünk fel számos magyarországi barlangi
képet is, amelyek Hazslinszky Tamás felvételei.
Vukov Péter

