
■

A  S Z P E L C O L Ó C U S  
K Ö N Y V E S P O L C A

P. Minvielle:
A la découverte du 6e continent 
(A hatodik kontinens felfedezése)

P. Minvielle—B. Dressler:
La spéléologie (A szpeleológia)
Denoel, Paris, 1979, 266. oldal

Pierre Minvielle napjaink francia nyelvterületének 
legtermékenyebb, s minden bizonnyal legkedveltebb 
barlangi szakírója. Az 1934-ben született Pierre 
már 13 éves korában elkezdte a barlangjárást, 
majd az 1950-es években részt vett több óriás 
zsomboly feltárásában (Pierre Saint-Martin, Pe- 
neblanque, Quebe de Cotche). Egyik tagja volt az 
első ázsiai francia barlangkutató expedíciónak, s 
1973-ban elnyerte a Martel-díjat. Elnöke a Francia 
Szpeleológiai Szövetség Alpin Klubjának, a Szö
vetség adminisztrációs bizottságának, a Tudomá
nyos Kutatás Nemzeti Központja Szpeleológiai 
Bizottságának, s megalapítója a barlangok védel
mére alapított nemzeti bizottságnak. Eddig öt 
önálló könyve jelent meg: A földalatti hódítás 
(Arthaud, Paris, 1967.); A földalatti Franciaország 
kalauza (Tchou, Paris, 1970.); A prehisztória 
útjain (Denoel, Paris, 1973.); A Sierra de Guara 
felfedezése (Marrimpouey, Pau, 1974.); Barlangok 
és kanyonok (Denoel, Paris, 1977.). Eddig kilenc 
könyv társszerzője is volt.

Pierre Minvielle-nek 1979-en a címben szereplő 
két új könyve jelent meg, a másodikat Brúnó 
Dresslerrel közösen írta.

„A hatodik kontinens felfedezése” tulajdonkép
pen barlangos kalandregény, amelyben a szerző 
a Föld néhány exkluzív barlangját és bizarr kuta
tását mutatja be, rendkívül érdekfeszítő stílusban. 
A könyvben szó esik a szerző első föld alatti 
kalandjairól, a libanoni és kubai barlangokról, a 
venezuelai óriás barlangaknákról.

„A szpeleológia” igazi, színes, ábráktól teli, 
magas színvonalú ismeretterjesztő könyv, melyben

a szerzők áttekintik a barlangtan, mint tudomány 
alapkérdéseit, rendkívül részletesen tárgyalják a 
barlangi felszereléseket és a barlangi mozgások 
(barlangjárás) technikáját, az expedíciók szervezé
sével, étrendjével, balesetekkel kapcsolatos tudni
valókat. A könyv számos gyakorlati információt 
is tartalmaz, mint a világ legfontosabb szpeleológiai 
szervezeteinek ismertetését, a legfontosabb beren
dezett barlangokat, a barlangkutatók jogait és 
kötelességeit. A szerző kitűnően megérzi a bar
langkutatás kettős arcát, a sport és tudomány kap
csolatát, amelynek sokszor szembeállított érdeke a 
magyar viszonyokra is rányomta, ill. rányomja a 
bélyegét.

Dr. Kordos László

O. Se hűlt z, R. Seemann, //. Mrkos (szerk.): 
Höhlenforschung in Österreich 
(Barlangkutatás Ausztráliában)
Naturhistorisches Museuni, Wien, 1979. Heft 17. 
(134 oldal, 10 térképvázlat, 40 fekete-fehér és 25 
színes fényképmelléklet)

A színvonalas kiadvány része az osztrák szerve
zett barlangkutatás 100 éves jubileuma kiadvány- 
sorozatának. A kötet 20 cikket tartalmaz a barlang- 
kutatás szinte valamennyi tudományágából: 
FRANKÉ Herbert: Barlangkutatás — híd a tudo

mányok között
LEIN Richard: Néhány geológiai utalás a karsz

tosodó kőzetekre Ausztriában 
BAUER Fridtjof: Karszthidrológia 
VÖLKL Gerhard: Karszthidrológia és a barlang- 

kutatás
SEEMANN Róbert: Az osztrák barlangok és 

karsztvidékek formakincse és üledéktartalma 
SEEMANN Róbert: Ásványok a barlangokban 
MRKOS Heinrich: Barlangklíma 
ZAPFE Helmut: Paleontológia és barlangtan 
MAIS Kari és RABEDER Gernot: A Hainburgi- 

hegy karsztvidéke
VORNATSCHER Josef: Az ausztriai barlangfauna 

és kutatása
NEUHERZ Heinz: Egy földalatti ökonómia

rendszer
BAUER Kurt, BAAR Anna. MAYER Anton és 

WIRTH Josef: Az osztrák barlangok gerinces 
faunájának kutatása

PASSAUER Uwe: Barlangbotanika, mint a bar
langkutatás egy része

FELGENHAUER Fritz: A barlangkutatás és az 
őstörténelem

SCHMITZ Ottó M.: Ausztria történelem előtti és 
történelmi leleteinek elterjedése, a prehisztorikus 
leletek elterjedésének összehasonlítása az egykori 
Osztrák-Magyar Monarchia területeivel 

SZILVÁSSY Johann: A barlangok jelentősége az 
emberiség keletkezésénél
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HARTMANN Helga és Wilhelm: Barlangjárás 
egykor és ma

MRKOS Heinrich: Barangvédelem 
ILMING Heinz: Idegenforgalmi barlangok Ausz

triában
STUMMER Gunter: Ausztria leghosszabb és leg

mélyebb barlangjai

A kötet tipográfiailag kifogástalan mű. Színes 
képei nemcsak nyomdatechnikailag, hanem mű
vészileg is értékes alkotások. Az egyes értekezések 
jobb megértését számos kitűnő ábra és grafikon 
segíti. A könyv jó szívvel ajánlható valamennyi 
barlangkutató könyvespolcára, mert korunk bar
langkutatásainak leghaladóbb tudományos ismeret- 
anyagát tartalmazza.

Vukov Péter

Rónaki László (szerk.):
25 év. A Magyar Hidrológiai Társaság Pécsi Cso
portjának jubileumi évkönyve 1977
Pécsi Szikra Nyomda, 7979., 124 oldal

A könyv címe a Társaság pécsi csoportjának 
25 éves fennállására utal, és ennek az időszaknak 
szakmai eredményeiről ad számot a gyűjteményes 
mű. Ezt megelőzte az 1973. évi jubileumi évkönyv 
sokkal nagyobb terjedelemmel, melyről ismertetést 
a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 1975. 
évi tevékenységéről szóló beszámolóban olvashattuk

(1976, p. 93 — 95). Ezek a kiadványok jól érzékel
tetik a pécsi hidrológusok és karsztkutatók aktív 
munkáját.

Az újabb évkönyv karsztológiai cikkei közül 
megemlítjük a Hidrogeológia fejezetet (p. 33—40). 
írója Koch László, a fejezet alcímei pedig az át
tekintett témakörökre utalnak: ivóvízkutatás és 
feltárás, hévízkutatás és feltárás, karszt- és karszt
vízkutatás, egyéb hidrogeológiai témák.

Dr. Majorlaki József a környezetvédelemről írt 
beszámolót (p. 51—57), melyben a karszt-kutatás 
eredményeiről is szól, s kiemeli dr. Kessler Hubert, 
dr. Szabó Pál Zoltán, Rónaki László és Vass Béla 
munkásságát.

A tanulmányok közül az alábbiak kapcsolatosak 
a karsztkutatással: Dr. Kassai Miklós: Délkelet- 
Dunántúl M =  1 : 100 000 méretarányú vízföld
tani térképsorozata (p. 59 — 68), Rónaki László: 
Egy pályázati munka bemutatása a geotermikus 
energiafelhasználás lehetőségeiről (p. 69 — 84),

Dr. Steiner József —Bunyevácz József: A baranyai 
közüzemű ivóvízellátás fejlődésének kommunál- 
hygiénés megítélése (p. 85—104).

Sz. /.

Fink — Hartmann:
Die Höhlen Niederösterreichs, Bánd I.
(Alsó-Ausztria barlangjai, 1. kötet)
Landersversverein für Höhlenkunde in Wien und 
Niederösterreichs Wien, 7979. (320 oldal, 32 színes 
fotós 2 térképmelléklet)

A szervezett osztrák barlangkutatás évszázados 
jubileumára látott napvilágot elsőként Alsó-Auszt- 
ria délkeleti részét, valamint peremvidékét feldol
gozó barlangkataszter. A kötet a 697 barlang 
kataszteri, irodalmi ismertetésével a teljességre 
törekszik. A jelentősebb barlangoknál rövid ismer
tetést közöl a barlangok genetikájáról, élővilágáról, 
kutatásuk történetéről, valamint külön túraismer
tetőt ad az idegenforgalmi barlangoknál.

A könyv tömören ismerteti az osztrák barlang- 
kataszter felépítését, segítséget ad a rövidítések 
értelmezésére, közli a felhasznált barlangtérképé
szeti nemzetközi jelkulcsrendszert.

Külön említést érdemel a 11 oldalnyi barlangi 
névmutató és 18 oldalnyi irodalomjegyzék. A szö
veg közben a tájékozódás segítésére 21 felszíni, 
94 barlangi térkép, valamint 5 ábra (régi metszet) 
található.

A tipográfiailag kifogástalan mű elsősorban a 
barlangkataszterezés iránt érdeklődőknek ajánl
ható, és várjuk a még hátralevő két kötetet.

Vukov Péter
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