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A könyv a nálunk is népszerű Kriterion Kiskalauz sorozat kötetelént jelent meg magyar nyelven.
Terjedelméhez képest talán kissé túl sokat markolva,
de dicséretes szándékkal igyekszik mindazt tartal
mazni, amit egy kezdő barlangásznak tudni illik:
a barlangok keletkezésétől kezdve — a világ legna
gyobb barlangjain és kötélcsomóin át — a barlangok
térképezéséig és fényképezéséig. A szerző előszavá
ban úgy jelöli meg célját, hogy a gyakorlatban hasz
nálható, az indulást segítő könyvet akar az olvasó
kezébe adni.
A könyvben külön fejezetek foglalkoznak Romá
nia barlangjaival, és a romániai barlangkutatással,
ezek szervezeti, természetvédelmi stb. kérdéseivel.
Az ottani karsztterületek érdekességükkel és szépsé
gükkel egyre több barlangászt vonzanak Magyaror
szágról is, ezért nálunk ez a köny nem csupán a
kezdőknek tartalmaz hasznos tudnivalókat.
Borzsák Péter

világháború között állami támogatással újjászer
veződő osztrák barlangkutatás a kiváló vezéregyé
niségeken kívül a foszfátban gazdag guanót rejtő
barlangoknak köszönheti létét. Évtizedes felosztású
„barlangkutató történelem” 1961-ig, a 3. nemzetközi
barlangkutató kongresszusig taglalja az osztrák
szervezett barlangkutatás útját.
A kép teljessé tételére törekszik a nagy előd
nyomdokain haladva Heinz Ilming és Heinrich
Mrkos ,,A barlangkutatás Ausztriában 1961-től”
című cikkével. Az elmúlt közel két évtized barlang
kutatási eredményeit tárja a szerzőpáros az olvasó
elé szövetségi állami Barlangtani Intézet, az egye
temi, valamint a tartományi barlangkutató szer
vezetek tükrében.
A kötetet R. Pirker „Ember és barlang” című
írása vezeti be, mintegy felcsigázva az érdeklődést.
Röviden áttekinti az emberiség korai időszakától
kezdve az ember és a barlangok kapcsolatát. Számos
érdekes, nekünk magyar olvasóknak is új adatot
közöl (pl. I. Tiglatpilesar asszír király i.e. 1100 év
vel a Tigris-folyó egyik karsztforrásbarlangját
kereste fel.) A középkor embere félt ugyan a bar
langok világától, de számos helyen védelemre,
várépítésre igénybe vette a bejáratok környékét,
(pl. Predjama Jugoszláviában, Kronmetz és Kofel
erődjei Dél-Tirolban).
A kötetet régi metszetekről, könyvcímekről
készült másolatok, valamint az osztrák barlangkutatás történelmi jelentőségű fényképei teszik még
érdekesebbé. Végül az igen jelentős irodalomjegy
zéket szeretném megemlíteni melyben örömmel
fedezhetünk fel magyar neveket is (pl. Bél M.,
Dudich E., Kubacska A., Sártory J., Schőnviszky
L .)

Vukov Péter

R. Saar—R. Pirker:
Geschichte dér Höhlenforschung in österreich
(A barlangkutatás története Ausztriában)
Landesverein für Höhlenkunde in Wien und Niederösterreich, Wien, 1979. (96 oldal 26 szövegközti és
31 különálló fekete-fehér ábrával)
Rudolf Saar professzor még életében szerette
volna a kötetben megjelent művét sajtó alá rendezni.
Erre már csak „post humus” , Rudolf Pirker szer
kesztésében kerülhetett sor.
,,A karszt- és barlangkutatás történelmi fejlődése
Ausztriában” című írás figyelemreméltó adatokat
közöl nemcsak az osztrák terület, hanem az egész
birodalom — így többek között Magyarország —
korai barlangkutatásáról a legrégebbi emlékekig
visszanyúlva. Részletesen elemzi a történeti fejlő
dést a XIX. sz. elejétől az első világháborúig, az
Osztrák-Magyar Monarchia összeomlásáig. A két
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