sában. Bízunk abban, hogy az összefüggés feltárását
követően e sorozat újabb füzettel egészülhet ki:
a 8 km-t meghaladó Pál-völgyi—Mátyás-hegyi bar
langrendszerével.
Mindkét barlang felmérését, a térképek szerkesz
tését és rajzolását Kárpát József végezte iskola
teremtő módszerességgel. A 3. füzet szöveges részét
Kárpát József és Takácsné Bolner Katalin, a 4. füze
tét Kárpát József írta.
Szablyár Péter

A SZPELCOLÓCUS
könyvespolca

Újabb két füzettel gazdagodott a Magyarország
Barlangtérképei sorozat, a P ál-völgyi-barláng (3.)
és a Mátyás-hegyi-barlang (4.) atlaszával.
Ezek tartalmi felépítése hasonló a sorozat első
két tagjához. Ismerteti a barlang feltárásának törté
netét, morfológiai-morfogenetikai jellemzőit, a ko
rábban készült felméréseket és térképeket (ezek
kritikai értékelését), valamint az atlasz készítését
szolgáló felmérés méréstechnikai részleteit. A szöve
ges részt válogatott irodalomjegyzék, az állandósí
tott mérési pontok koordinátajegyzéke és jelkulcs
egészíti ki.
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PÁL-VÖLGYIBARLANG
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EURÓPA KARSZTTERÜLETEI
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1983
Egyetemi jegyzet 145 oldal

ÚJ BARLANG ATLASZOK
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Dr. Kordos László:

-

A jegyzet bevezetőjében az európai karsztok fej
lődésének feltételeit vázolja: a karsztosodó kőzetek
kialakulását, a földtörténeti korok klímaváltozásait
és azok jellemzőit, valamint a biogén hatásokat
elemzi.
A továbbiakban 29 európai karsztterületet mutat
be, kiemelve a területek földtani — tektonikai,
hidrológiai viszonyait, felszíni karsztformáit, a terü
leten található barlangok számát és jellemző üreg
méreteit.
A tömör fogalmazású, összefoglaló művet 62 ábra
egészíti ki, jó áttekintést adva a tárgyalt területről.
Sajnálatos, hogy a jegyzet mindössze 50 példány
ban jelent meg, hiszen a téma iránt érdeklődők
hasznos olvasmánya lehetne!
Szablyár Péter
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Tímár György:
MÁTYÁS-HEGYIBARLANG
1:250

Tan

A Mátyás-hegyi-barlang atlasza külön lapon mu
tatja be a Pál-völgyi-barlangot megközelítő részeket,
jelezve azt a tudatos kutatást biztosító alapot, amea két budapesti ,,nagy barlang” részletes fel
mérése jelent a barlangok összeköttetésének kutatá

Nevető lexikon
Gondolat kiadó, 1983
Az 1983. évi könyvkiadás érdekes és nagysikerű
könyvében karszttal és barlanggal kapcsolatos cím
szavakat is találunk. Idézzük:
AGGTELEK
— Olyan elöregedett házhely, me
lyen a valaha rajta állt épület
már egészen csepp kövekké esett
szét.
ALTAMIRA
— Spanyol barlangból feltörő
gyógyvíz.
TÖBÖR
— Cirkuszi víznyelők által használt
edény. (Innen az ismert zsombolyi szólás: Töbörszám nyeli
a vizet.)
K. S.
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Gátiti Tibor:

B.H.JjYEJIHHCKHM, B.B.MJIÍOXHH:

ELTŰNŐ SZIGETEK
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( Föld alatti utazás)

Natúra, Budapest, 1983
A kötet egy természetszerető és -védő ember ter
mészeti környezetével kapcsolatos több évtizedes
tapasztalatainak, élményeinek és gondolatainak
gyűjteménye.
Számunkra legérdekesebb a „Barlangok” című
rész, mely a barlangokkal, barlangkutatással kap
csolatos gondolatait, emlékeit rendezi három cso
korba. Az „Egy esőcsepp emlékei” c. fejezet a karsz
tosodás folyamatának megismerését meséli el egy
iskolai dolgozattól a Vác környéki barlangok „fel
fedezéséig” . „A Színlő-barlang” c. fejezet az 50-es
évek hazai barlangkutatásának történetébe ágyazva
a Naszályon levő Színlő-barlang (Naszályi-víznyelőbarlang) feltárását eleveníti fel. „A Vass Imre-barlang” című fejezet e barlang feltárásával kap
csolatos néhány — eddig ismeretlen — epizódot
ad közre, és ismerteti a feltáró kutatást megelőző
és követő elméleti megfontolások kialakítását, gon
dolatmenetét. Részletesen ír az általa megfogalma
zott „másodlagos oldás” elméletéről, és az ezzel
kapcsolatos, mindmáig lezáratlan szakmai vitáról,
egyben átadva a stafétát a mai barlangkutató
nemzedéknek.

„Fizkultura i Sport” , Moszkva 1981 2. kiadás;
192 oldal
A szovjet barlangkutatás eredményeiről sajnos
utólag, gyakran csak más országok folyóirataiból
értesülünk. Megkésve kaptuk meg az először 1968ban megjelent Föld alatti utazás 2. bővített kiadá
sát is.
A könyv felépítésében, belső arányaiban a hasonló
nemzeti kiadványokra emlékeztet. Ezért teljes ismer
tetése helyett csak az általános érdeklődésre számot
tartó részletét emeljük ki.
A Szovjetunió karsztterületeit bemutató fejezet
(amely a szerző tollából már megjelent a Karszt
és Barlang 1981. I—II. számában; p. 41—44) a leg
hosszabb és legmélyebb barlangok összefoglaló táb
lázatait is közli (lásd p. 58.)
A könyv részletesen ismerteti a szovjet barlangkutatók képzési és edzési rendszerét. A barlangkutató munkára való felkészülés egy ún. tábor előtti
kiképző iskolában kezdődik, ahol a hallgatók össze
sen 91 órában (35 óra előadás, 17 óra szeminárium,
39 óra gyakorlat) sajátítják el az alapokat.
A képzés következő lépcsői a barlangkutató
táborok, ahol már a gyakorlati képzés dominál.
Az első tábor természettudományi-földrajzi (össze
sen 18 óra), technikai (összesen 102 óra) és barlang
járási (összesen 15 óra) ismereteket ad.
A 135 óra összfoglalkozás 14 óra előadásból,
23 óra szemináriumból és 98 óra gyakorlatból áll.
A második tábor anyaga az elsőre épül, hasonló
arányokkal. A 142 óra összfoglalkozás 21 óra elő
adásra, 25 óra szemináriumra és 96 óra gyakorlatra
oszlik.
A képzési lépcsőket minősítő vizsgák követik,
melyeken négy fokozat szerezhető meg.
Szablyár Péter

H. Dániel Gebauer:
Caves of India and Nepál
( India és Nepál barlangjai)
A szerző saját kiadása, 1983. 165 oldal

A szerény hangvételű, olvasmányos stílusú kötet
gondolatébresztő visszaemlékezései nemcsak a cím
ben szereplő szigetek, hanem az azokat megismerni
és megőrizni képes ember eltűnésére is figyelmeztet.
Szablyár Péter
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A szerző, a nyugatnémet Herbert Dániel Gebauer
három nagy utazást tett Afganisztán, India, Nepál
és Sri Lanka különböző karsztvidékein. Könyvében
1981—82-ben négy társával tett barlangtani expedí
ciójának eredményei és a korábbi szakirodalom
igen alapos feldolgozása alapján írja le India, Nepál
és Sri Lanka legjelentősebb barlangjait. Szakmai
szempontból vitatható, hogy a barlangok leltárszerű felsorolása az országok politikai-közigazgatási
beosztásaihoz igazodik, s nem természeti földrajzi
tájegységeihez. India 12 államából 133 karsztobjek-

tumot ismertet, Nepál 6 tartományából 26 barlangot
és sziklaüreget mutat be.
Az expedíció tagjainak helyszíni felmérései alap
ján készített barlangtérképek és terepvázlatok hasz
nos támpontokat adnak az ide készülő szpeleológusok számára.
A szaktudományok szerinti összefoglaló irodalomjegyzék — mely a magyar karsztkutató, Balázs
Dénes tanulmányait is többször idézi — valamint
Dél-Ázsia leghosszabb és legmélyebb barlangjainak
felsorolása egészíti ki a könyvet. Eddigi ismereteink
szerint India leghosszabb barlangja a Belum
Guhalu: 2114 m (Andra Pradesh, Karnool District),
legmélyebb barlangja a Borra Guhalu: —86 m
(Andra Pradesh, Vizagapatam District), Nepál leg
hosszabb barlangja a Patale Chango 2959 m
(Pokhara, Gandaki Zone).
A kötetből hiányoznak a legjelentősebb, feltehe
tően igen sok karsztobjektumot rejtő indiai mészkő
vidék, Ássam barlangjai. A szerzőnek — más kuta
tókhoz hasonlóan — a térségben uralkodó politikai
helyzet miatt nem állt módjában felkeresnie Északkelet-Indiának ezt a karsztkutatás szempontjából
legtöbb lehetőséget rejtő államát.

A következő három fejezet a barlangkutatásban
használatos technikai és segédeszközöket, a barlang
járási alpin technikát, feltárási akciók és több napos
föld alatti táborok előkészítését és megszervezését,
valamint a barlangi mentés alapelemeit ismerteti.
A tizennegyedik fejezet a karsztok és barlangok
védelmével foglalkozik, ismerteti a védett 14 karszt
területet és 36 barlangot.

Dr. Kubassek János

Jozef JAKAL és szerzőtársai
PRAKTICKA SPELEOLÓGIA
(Gyakorlati szpeleológia)
Vydavatelstvo Osveta, 1982. 378 oldal
A szerzők arra vállalkoztak, hogy 16 fejezetben
foglalják össze azokat az alapismereteket, amelyek
a gyakorló barlangkutató számára szükségesek
egy olyan barlangkutató hagyományokkal rendel
kező országban, mint Szlovákia.
A szlovákiai barlangkutatás történetét vázoló első
fejezetet 4 elméleti fejezet követi, melyek a karszto
sodás elméleti kérdéseit, a felszíni és felszín alatti
karszt formajegyeit, a karsztos felszínek típusait
és a karszthidrológia fő kérdéseit tárgyalják.
A hatodik fejezet a barlangok klimatológiai,
a hetedik biológiai sajátosságait, azok megismerésé
nek és kutatásának módszereit ismerteti meg.
A nyolcadik fejezet a barlangok régészeti jelentő
ségét, a régészeti feltárások módszereit s néhány
eredményét mutatja be.
A kilencedik fejezet a barlangok feltárását elő
készítő megfigyeléseket (geológiai, morfológiai,
hidrológiai) és vizsgálatokat (vízfestés, nyomjel
zés stb.) ismerteti, utalva a barlangokban végzett
feltáró-kutató munkára vonatkozó biztonsági elő
írásokra.
A tizedik fejezet a karszt — mint speciális élet
tér — gazdasági, kulturális és tudományos haszno
síthatóságát tárgyalja, külön fejezetben a barlangterápia lehetőségeit és eddigi eredményeit.
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A tizenötödik fejezet Csehszlovákia karsztterüle
teit mutatja be, és felsorolja a 100 m-nél mélyebb
barlangokat (21 ilyen van, ebből kilenc 150 m-nél
mélyebb!). Az utolsó fejezet a földrészek karszt
területeit mutatja be, 1980-as barlangi hosszúsági,
mélységi, teremtérfogati és egytagú aknák világranglistáit közli.
A gyakorlati barlangkutatás néhány területét
mellőzi a mű, így a dokumentálás (térképezés, fotó
zás, kataszteri rendszerek), a vízalatti barlangkuta
tás teljesen kimaradt a kötetből.
A 121 irodalmi hivatkozás között mindössze
három magyart találunk. A 380 oldalas kötetet
227 ábra és fekete-fehér fotó, néhány táblázat
teszi szemléletesebbé.
A kötetet forgatva egyre jobban érezzük egy
hasonló hazai kiadvány szükségességét, hiszen
az 1962-ben megjelent ,,A barlangok világa (Bar
langjárók zsebkönyve)” fölött már igen eljárt az idő!
Szablyár Péter
73

BARLANGNAPTÁR
A REFLEKTOR — a svájci barlangkutatók Baselben megjelenő folyóirata — fekete-fehér fotókból
álló, 12 lapos barlangkutató falinaptárt adott ki.
Az 1984-es naptár képeire nemzetközi pályázatot
írtak ki, s a pályaművek legjobbjai kerültek a naptár
lapjaira. Négy svájci, négy francia, két romániai,
egy mexikói és egy magyarországi témájú képet
tartalmaz a naptár. Az utóbbi — a novemberi lap —

I N

a bódvaszilasi Meteor-barlang egyik szép cseppkő
zászlóját ábrázolja (a képaláírás szerint ez a fotó
a REFLEKTOR archívumából származik!).
A szép tipográfiájú naptár hiányossága, hogy
a felvételeken látható barlangokról (pl. a képek
hátoldalán) nem ad rövid ismertetőt.
Az évenként ismétlődő pályázaton érdemes lenne
hazai barlangfotósainknak is indulni, ezzel is fel
keltve az érdeklődést hazánk barlangjai iránt!
Szablyár Péter

M E M Ó R I Á M
ESTÓK BERTALAN
(1909-1983)

Egykori tanítványai, a bükki barlangkutatók,
természetbarátok és barlangkutató tevékenységén
keresztül sokan mások szerte az országban ismerték
és szerették Estók Bertalan gimnáziumi tanárt,
a Nyugati-Bükk barlangjainak kitartó kutatóját,
a terület geomorfológiai kérdései iránt élénken
érdeklődő geográfust. Most is előttünk van derűs,
mosolygós tekintete, fülünkbe csengenek megfon
tolt hozzászólásai.

A jó erőben élő és dolgozó Berci bácsit egyik
napról a másikra nem láttuk Eger barokk házaitól
övezett utcáin, s rövidesen megtudtuk a szomorú
hírt, hogy elbúcsúzott tőlünk. 1983. jún. 4-én,
74 éves korában rövid szenvedés után, súlyos beteg
ségben halt meg.
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1909. március 27-én a Szabolcs megyei Mezőladányban született. Elemi iskoláit szülőhelyén
végezte el, majd gimnáziumi tanulmányait Kis
várdán folytatta. Az egyetemet Debrecenben, majd
Budapesten földrajz-történelem szakon végezte igen
nehéz körülmények között, nagy kitartással, akarat
erővel és nélkülözések közepette. Kevés földdel
rendelkező, gazdálkodó paraszt családból szárma
zott, az első világháborúban édesapját elvesztette,
így tanulmányait édesanyja szerény keretek között
tudta csak támogatni. Csak két évvel a diplomaszerzés után kapott Nyíregyházán, majd Ungváron
tanári munkát. 1942-től a hajdúdorogi tanítóképző
szervezésére és igazgatására kapott megbízást, mely
nek 1949. szeptemberéig igazgatója volt. Az iskola
államosítását követően Egerbe kérte áthelyezését,
ahol 1955-ig igazgatóhelyettesként tevékenykedett.
Mélyebb földrajzi érdeklődése arra ösztönözte,
hogy felmentését kérje az igazgatóhelyettesi tevé
kenység alól. Sokat tett a gimnáziumban a korszerű
földrajzi ismeretek tanításáért, lelkesedését számos
földrajzi kiállítás bizonyította. 1955-től megkülön
böztetett érdeklődéssel fordult a karszt- és barlangkutatás felé. Hogy mikor ment nyugdíjba, a leg
közvetlenebb munkatársai, hozzátartozói sem tud
ják. Tanított, sokat vállalt, aktívan dolgozott mind
végig. Iskola- és szakmaszeretete soha nem hagyott
alá. Erre példa, hogy 1983—1984-es tanévre is
komolyan gondolt és várta a szeptembert, az új
tanév kezdetét. Diákjai kedvelték, szerették, hiszen
jó kapcsolatot alakított ki velük nemcsak az órán,
hanem a bükki barlangok mélyén is. Barátságos,
jókedélyű vezető, idősebb tapasztaltabb munka
társként beszélgetett, vitatkozott, érvelt fiatal kutató
munkatársaival a feltárásra váró barlang küszöbén
vagy járataiban, karbidlámpa fényénél, az esti tábor
tüzek mellett. Magam nem voltam tanítványa,
de a Bükkből, a karsztkutatással kapcsolatban jól
ismertem, tiszteltem, sőt csodáltam az évtizedeken
át folytatott kitartó szervező, feltáró tevékenységét.

