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

Kessler Hűbéri—Mozsáry Gábor:

BARLANGOK ÚTJAIN, VIZEIN

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1985 
204 oldal, ára 123 forint

A barlangkutatás iránt érdeklődők széles táborá
hoz szóló új könyv szokatlan felépítésű: ugyanabban 
a kötetben olvashatunk a barlangok népgazdasági 
jelentőségéről, a szpeleológia néhány igen fontos 
fejezetéről és a barlangi búvárok élményeiről, a víz
alatti barlangfeltárások kalandos történeteiről.

Az első rész szerzője világhírű tudósunk, nemzet
közi barlangtani szervezetek aktív, vezetőségi tagja, 
aki egyben a húszas—harmincas évek nagy barlang- 
feltárásainak szinte állandó résztvevője: dr. Kessler 
Hubert. A búvárkalandok írója pedig egy fiatal, 
lelkes amatőr, aki él-hal kedvenc sportjáért: a bar
langászaiért, akit elsősorban nem a tudományos fel
fedezések reménye, hanem ismeretlen földalatti 
világok feltárása hajt.

Kessler röviden áttekinti a barlangokkal kapcso
latos legfontosabb tudnivalókat: ír a barlangkutatás 
történetéről, a barlangok keletkezéséről, a csepp
kövek elméletéről és a barlangjárás alapjairól. 
Ezután konkrét példákon keresztül bemutatja a bar
langkutatás gyakorlati jelentőségét, kezdve a bar
langok hasznát pénzben kifejezhető guanó- és víz
bányászattól az emberek testi és lelki regenerálódá
sát szolgáló gyógyászaton és idegenforgalmon ke
resztül a különböző, a mindennapi élettől távoleső 
szaktudományokig. Végül az elmondottak igazolá
sául egyenként ismerteti azt a tizenhárom kiépített 
barlangunkat, melyek a nagyközönség számára nyit
va állnak, illetve amelyekben barlangi szanatóriu
mok működnek.

A „Barlangok útjain, vizein”  második része 
a barlangkutatás legújabb, nagyon kevesek által 
művelt ágát hozza közel: a vízalatti barlang- 
kutatást. Mozsáry Gábor szinte naplószerű pontos
sággal számol be földalatti búvár-expedícióinak rop
pant izgalmas eseményeiről. Az olvasó megtudhatja, 
miképpen bontottak a Kossuth-barlang szifonjában,

hogyan ostromolták a Baradla vízzel kitöltött jára
tait, és képzeletben résztvevő lehet a Csarnóházi- 
barlang százméteres szifonjának átúszásában.

De Mozsáry nemcsak nagy sikerekről ír, hanem 
bemutatja a vízalatti barlangkutatás veszélyeit 
nehézségeit. Mennyi bajt okoz az az átkozott, feli 
ka varodó iszap, hogyan sodorják életveszélybe 
a kutatót a rossz látási viszonyok, milyen könnyen 
válhat baleset forrásává a biztonságot szolgáló tele
fonkábel.

A szerző elbeszéli sok „kisebb lélegzetű” merülés 
történetét is, melynek eredményeképpen az olvasót 
fokozatosan meggyőzi arról, hogy a vízalatti bar
langkutatás nem egyszerűen búvárruhában történő 
barlangjárás, hanem valami egészen más, önálló 
sport—tudomány.

Bár témájában, stílusában a könyv két része erő
sen eltér egymástól, tulajdonképpen egységet alkot
nak. Egységet alkotnak, mert a sport-barlangászat, 
a barlangok feltárása és hasznosítása, tudományos 
feldolgozása egymástól elválaszthatatlan. De egy
séget alkot azért is, mert benne tükröződik a fejlődés 
egyik legalapvetőbb tulajdonsága: a „megszüntetve- 
megőrzés” . Amint az a „Barlangok útjain, vizein” 
első fejezeteiben is érezhető, Kessler annak a nem
zedéknek képviselője, amely a „klasszikus barlang- 
járást” magas fokra emelte (mintegy fél évszázaddal 
ezelőtt). Amikor az aknákat kötéllétrával küzdötték 
le, amikor a szifonokat „egyszerűen” átúszták, 
amikor a modern szpeleo-alpinista technika ismeret
len volt. Mozsáry viszont már a legújabb eszközök
kel felszerelt, kantyúkat, csigákat, shunt-öket alkal
mazó, fejlámpával, ill. búváreszközökkel föld alá 
ereszkedő barlangászként nevelkedett. Az idő bizo
nyos dolgokat már túlhaladott az „öregek” mód
szereiből, tudományos elméleteiből; korszerűbbek 
léptek helyükbe. De az azokkal elért eredmények, 
felfedezések megmaradtak, kiindulásul szolgálva 
a mai kutatásokhoz.

Aki ismeri Kessler Hubert eddigi munkásságát, 
az példák sokaságát tudná felhozni ennek a dialek
tikus folyamatnak igazolására. Kár, hogy a szerző 
túl szerényen húzódott meg a hasznosított barlangok 
ismertetése mögött, hiszen szinte valamennyi fel
tárása, kutatása valamilyen módon magán viseli 
Kessler keze nyomát. Az olvasók biztos roppant 
élvezték volna, ha kutatómunkáinak személyes él
ményeiről, epizódjairól is hallhattak volna.

Dr. Szunyogh Gábor

Juhász Árpád:

ÉVMILLIÓK EMLÉKEI

Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1983 
512 oldal, ára 110 forint

A földtani ismeretteijesztés sokszor hálátlan, saj
nálatosan kevéssé elismert szerepét vállaló szerző 
ezúttal hézagpótló munkával jelentkezett, amikor 
közrebocsátotta Magyarország földtanának átfogó
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JUHÁSZ ÁRPÁD

ismertetését. Nehéz volt e feladat, hiszen ügyelnie 
kellett arra, hogy munkája a földtudományok terén 
kevesebb előképzettséggel rendelkezők számára is 
közérthető, ugyanakkor szakmailag szabatos és 
egyúttal olvasmányos is legyen. E nagyon eltérő kö
vetelményeknek a szerző dicséretes módon eleget 
is tesz.

A könyv alapvetően négy fő fejezetre oszlik. 
Az első rész hazánk földtörténetét ismerteti: idő
rendi sorrendben tárgyalja az egyes korok esemé
nyeit, sorra veszi a jellegzetes képződményeket, és 
felvázolja az ősföldrajzi képet. A második részben 
a Kárpát-medence kialakulását az új lemeztekto
nikai vizsgálatok alapján vázolja fel, kitérve a Prinz 
Gy. által kidolgozott klasszikus Tisia-elmélet mo
dem értelmezésére. A harmadik részben megismer
tet hazánk ásványi nyersanyagaival és vízkészletei
vel. Végül a negyedik, regionális földtani rész tájan
ként igen részletesen ismerteti a geológiai felépí
tést, a legérdekesebb képződményeket; a könyv igen 
nagy értéke, hogy külön felhívja a figyelmet a kirán
dulók számára is elérhető földtani látványosságokra.

A könyv lapjain természetesen gyakran találko
zunk a karsztosodással kapcsolatos fogalmakkal is, 
hiszen hazánk területének jelentős része jól karszto
sodé kőzetekből épül fel. Magát a karsztosodás 
jelenségét röviden a triász időszak földtörténete 
során ismerteti, majd több helyütt is kitér a felszín- 
formálásban betöltött szerepére, pl. az úrkúti „ős-

karszt” , a tatai Kálvária-domb, a kréta végi bauxit- 
képződés stb. tárgyalása során. A barlangok kiala
kulásának a pleisztocén édesvízi mészkövekkel kap
csolatban külön alfejezetet szentel, „Hévforrások, 
barlangok”  címmel: itt szerepel pl. a Ferenc-hegyi- 
barlang alaprajza is. A szénbányászat ismertetésekor 
nem kerüli el a karsztvizek problémáját, és általában 
is egy részletes fejezet foglalkozik felszín alatti vi
zeinkkel. Természetesen a regionális földtani rész
ben is bőven találunk karszttal kapcsolatos utaláso
kat, érthetően legrészletesebben az Aggteleki-karszt
vidék bemutatása során. Egészében hazánk minden 
jelentősebb barlangját röviden ismerteti, vagy lega
lább megemlíti. A számos kiváló ábra és fénykép 
között is több karsztos vonatkozású található, akár
csak a könyvet lezáró gazdag irodalomjegyzékben 
és a részletes név- és tárgymutatóban.

összefoglalva elmondhatjuk, hogy Juhász Árpád 
könyve tartalmilag rendkívül gazdag, átfogó és alap
vető földtani ismereteket kínál. Minden karszt- 
és barlangkutató számára haszonnal forgatható, 
ajánlott olvasmány.

Horváth Gergely

BÜKKI NEMZETI PARK 

Kilátás a kövekről

Szerkesztette: Sándor András

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1983.
444 oldal, ára 130 forint

A 24 szerző által írt és sok rajzzal, térképvázlattal, 
táblázattal, valamint nagyszámú fekete-fehér és szá
mos, gyakran egész oldalas gyönyörű színes fény
képpel teljes mű tartalmával és terjedelmével is 
méltó a hegységhez, melyet megjelenít.

A szerzőgárda kiegészül olyan nevekkel, mint 
Weöres, Petőfi, József Attila, Jókai. . .  — tőlük 
versek, idézetek kerültek a kötetbe.

Tanulságos átfutni — mert mintegy keresztmet
szetet ad a könyvről — a „Bükk hegység válogatott 
irodalma” című rész alcímeit. (Ezekből az is kiderül, 
hogy az összegyűjtött bibliográfiai anyag meghalad
ja a 2000 címszót, tehát teljes felsorolására gondolni 
sem lehetett.) Földtan, földrajz, barlangkutatás, 
ősember, őslények, növény és állatvilág, erdőgazdál
kodás, mezőgazdaság, vadgazdálkodás, vadászat, 
monográfiák, útikalauzok, természetjárás, térképek, 
a Bükk és a szépirodalom.

Sajátos módon a földtan és a földrajz alcím alatt 
(ismeretlen szempont szerint) szétosztva lelhető meg 
a karsztvízre vonatkozó és igencsak szemelvényes 
bibliográfia — melyből olyan alapvető művek hiá
nyoznak, mint Dr. Kessler H.: Az Országos Forrás- 
nyilvántartás (VITUKI, Tanulmányok és Kutatási 
eredmények Bp., 1959.) talán azért, mert a címben 
a Bükk-hegység nem szerepel. Kessler készítette
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az első — és a természetes állapotot leginkább 
tükröző — karsztvízkészlet-számítást a hegységről, 
olyan időszakban, amikor még minimális volt 
az emberi beavatkozás a karsztvízháztartásba.

A karsztvízszint térkép — (39. ábra), melyet 
Tóth G. szerkesztett — (talán könyvkiadásunkra 
jellemző hosszú átfutási idő miatt?) nem ábrázolja 
a karsztvízszint-észlelő fúrások adatait, így történ
hetett meg, hogy a Hór-völgytől K-re túl magas 
értékeket ad meg — igaz kérdőjellel. Kérdőjelek 
vannak a Nagy-fennsíktól DNy-felé irányuló áram
lást jelző nyilak mellett is — holott nem kétséges: 
a karsztvíz itt Eger felé mozog. Eger forrásai erre 
a térképre nem kerültek rá.

A „Karsztvízháztartás adatai a Központi Bükk 
területén” c. rész igencsak kerekített (inkább 
becsült) értékei alapján kapott mennyiségekkel kap
csolatban az alábbi megállapítások tehetők:

Tóth G. vizsgálatai szerint a sokévi átlagos csapa
dék (Cs), összes párolgás (P), összes forráshozam 
(FQ) és a forrásokon meg nem jelenő beszivárgott 
vízmennyiség (Q) kapcsolata az alábbi:

C s=  P + F Q + Q  
Csapadék mm-ben: 788 =  5004-260 +  28
Csapadék százalékban: 100= 63+ 33+ 4
Vízszállítás Mm3/év-ben: 78,8= 50+ 26+ 2,8.
A beszivárgási területet 100 km2-nek vette.

Az általa készített mérlegben az összes forrás- 
hozam gyakorlatilag egyenlő a VITUKI 1985-ben 
készített vízmérlegének beszivárgási értékével, a töb
bi adat azonban ettől eltérő. Indokolatlanul kis be
szivárgási területet tételezett fel, ugyanakkor a való
ságosnál nagyobb sokévi átlagos csapadékmennyi
séggel és összes párolgás értékkel számol.

Meghatározása szerint a forrásokon meg nem 
jelenő beszivárgott vízhozam (Q) csak a rétegvízbe 
átadott vízmennyiséget jelentheti.

A Bükk-hegység valóságos beszivárgási területe 
több, mint az általa megadott beszivárgási terület 
duplája (258,4 km2). Ekkora területet lehet meg
határozni Balogh Kálmán földtani térképének kar
bonátos kőzetfelszínci alapján, de természetszerűen 
ehhez még hozzá kell adni azokat a nemkarsztos 
területeket is, amelyek oldal és függőleges irányban 
átadják vizüket karsztos területre, ill. a karsztos 
kőzetbe (nyomjelzéssel kimutatott karsztos zónák 
az agyagpala alatt). A 25 éves átlagos csapadék 
mennyisége viszont kevesebb (754 mm), mint 
az általa megadott érték, mivel a felhasznált csapa
dékmérő állomások adatait súlyozni kell az állomás
hoz rendelhető, közel azonos tszf. magasságú terü
letekkel. A hegységperemi zóna kisebb értékei a va
lóságnak megfelelően csökkentik a bükki csapadék 
területi átlagát.

A Bükk-hegység nyíltkarsztos vízmérlege a leg
újabb módszerek felhasználásával az alábbiakban 
adható meg (B =  sokévi átlagos beszivárgás, L = 
sokévi átlagos felszíni lefolyás):

C s=  P +  B +  L 
Csapadék mm-ben: 754 =  444+259 +  51
Csapadék százalékban: 100= 59+ 34+ 7
Vízszállítás Mm3/év-ben: 195 =  115+ 67+13

A VITUKI beszivárgási értéke három független 
módszerrel számított érték átlagából adódik, melyet 
ellenőrizni is lehetett egy (az evapotranszspirációt 
számító) negyedik független, nemzetközileg elismert 
módszer párolgási értékével, ahol a csapadék, vala
mint a párolgási és beszivárgási érték összegének 
különbségéből még a lefolyás mennyiségére is reális 
adatot kaptunk. A forrásmérések alapján a beszivár
gás értékét nem lehetett számítani, mert a forrás- 
hozam idősorok nagyon hiányosak voltak.

A beszivárgott vízmennyiség (B) felbontható ki
termelt forráshozamra (T), a rétegvízbe átadott víz- 
mennyiségre (Á) és szabadon elfolyó forráshozam 
készletre (K) az alábbiak szerint:

B =  T + Á  +  K 
Csapadék mm-ben: 259 =155 +  38 +  66
Csapadék százalékban: 34= 21+ 5 +  8
Vízszállítás Mm3/év-ben: 67= 40+10+17

A barlangokkal foglalkozó rész (Kordos L.) fon
tos megállapítása, hogy minden negyedik hazai bar
lang a Bükkben van. összesen 317 barlang ismert 
ekkor a hegységben: ezek ősrégészeti, őslénytani 
jelentősége világviszonylatban is kiemelkedő.

Dr. Rádai Ödön
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jCoch Sándor:
MAGYARORSZÁG ÁSVÁNYAI

2. átdolgozott kiadás 
Szerkesztette: Mezősi József 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1985 
562 oldal, ára 154 forint

Nagy érdeklődéssel és várakozással vettük ke
inkbe Koch Sándor 1966-ban megjelent — és azóta 
a keresett könyvritkaságok sorába felértékelődött — 
alapművének második, átdolgozott kiadását, amely 
az előszó szerint az eltelt húsz év új eredményeivel 
egészült ki. Az 1984 novemberében lezárt — 419 ol
dalról 563 oldal terjedelműre bővült mű — szá
munkra legérdekesebb — II/6. fejezete, a „Magyar- 
országi barlangok ásványai” című azonban nagy 
csalódást okozott.

Ez a fejezet az 1966-os kiadás gyakorlatilag válto
zatlan része (egyetlen változás, hogy a Baradla 
hosszát 25 km-re módosították!).

A fejezet bevezetőjében még mindig JAKUCS 
L__KESSLER H. „A barlangok világa” című 
— ma már beszerezhetetlen — könyvét ajánlja, 
holott KOR DOS L.: „Magyarország barlangjai” 
című könyve 1984 nyarán már megjelent. E kötet, 
valamint a Társulat kiadványainak áttanulmányo
zása után az átdolgozott kiadvány szerkesztői való
színűleg említésre méltónak ítélték volna a jósvafői 
Vass Imre-barlang heliktit képződményeit, az esztra- 
mosi barlangok pusztulásra ítélt ásványcsodáit, 
a Rejtek-zsomboly különleges képződményeit, hogy 
a páratlan ásványtársulásairól, eddig ismeretlen 
megjelenésű képződményeiről rövid idő alatt az or
szágos és nemzetközi érdeklődés középpontjába ke
rüli József-hegyi és a beremendi kristálybarlangok
ról ne is beszéljünk.

önkritikusan meg kell állapítani, hogy az ásvány
tan a hazai tudományos barlangkutatás — indoko
latlanul és érdemtelenül — kevéssé művelt területe. 
Az első kiadás óta eltelt húsz év alatt azonban szüle
tett néhány olyan eredmény, amely joggal kapott 
volna helyet ebben az összefoglaló fejezetben.

Bízunk abban, hogy a — remélhetőleg nem húsz 
év múlva megjelenő — harmadik kiadás szerkesztői
nek figyelmét már nem kerülik el a hazai barlang- 
kutatás ásványtani vonatkozású eredményei, és ezek 
bemutatásával valóban „Magyarország ásványai
nak teljes, átfogó képét adhatják át az olvasóknak.

Szablyár Péter

Kubinyi Ferenc— Vakot Imre:
MAGYARORSZÁG ÉS ERDÉLY KÉPEKBEN

/- // .,  Ili—IV. kötet; Pest, 1853
Reprint kiadás, Állami Könyvterjesztő Vállalat
Budapest, 1985

Az ÁKV reprint sorozatának kötetpárja két cse
megével is szolgál a múlt századi barlangjárás emlé
kei iránt érdeklődőknek.

A II. kötetben Kubinyi Ferenc „A beremendi 
mészképlet és az abbani csonttorlat” című írásában 
ismerteti az akkor híressé vált lelőhely nevezetessé
geit, s megemlékezik az anyaggyűjtésben és feldolgo
zásban közreműködő Petényi Salamon Jánosról.

„Az erdélyi tájképek és régiségek” című fejezet 
VI. pontjában Jókai Mór és Kőváry László úti
rajzát közli a Homoródalmási-barlangról. E bar
langról 1812-ben írt vers egyik szakasza a cseppkő
képződésre próbál magyarázatot adni:

„Kőcsap is van elég a barlang gyomrában
A mint olvashatni földleírásában,
Mert fenről csepegő víz a lefolytában
Öszveáll, és kővé válik valójában.”

Szablyár Péter

Kőváry László:
TÁJKÉPEK UTAZÁSI RAJZOKBAN

Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984 
TÉKA sorozat 
263 oldal, ára 25 Ft

Az 1819—1907 között élt polihisztor-tudós 
— Bálint József által válogatott — útirajzgyűjte
ménye néhány csemegét tartalmaz a barlangkutatók- 
barlangjárók számára is.

Érdekes, a korabeli barlangjárás körülményeit is 
jól bemutató leírásokat olvashatunk a Homoród- 
almási-, Szkerisórai- és a Boli-barlangokról, az Ara
nyos patakba torkolló búvópatakról, valamint 
a Tordai-hasadék barlangjairól.

A kis kötet többi útirajza ma is friss, figyelem
felkeltő leírásokkal szolgál Erdély természeti szépsé
geiről, történelmi emlékhelyeiről.

Szablyár Péter

Dalion Muir— Derek Ford:
CASTLEGUARD 

Ottawa, Canada, 1985
Derek Ford 1984. április 9-i — a Társulatban 

tartott — előadása óta a hazai barlangkutatók előtt 
sem ismeretlen már a glaciokarszt jelenségvilága 
és ennek egyik legjobban megkutatott területe, 
a kanadai Sziklás-hegység Columbia Icefield körzete.

Derek Ford — aki jelenleg a hamiltoni McMaster 
University tanára — biológus szerzőtársával írott 
könyvével arra vállalkozott, hogy átfogó képet 
adjon e terület felszíni és föld alatti világáról.

A 113 kitűnő színes fotóhoz fűzött rövid, tömör 
magyarázatok a felszíni és föld alatti jelenségek 
értelmező elemzésén túl a közel 18 km összhosszú- 
ságban feltárt barlangok sajátságos keletkezését, 
fejlődéstörténetét is bemutatják.

A könyv nyomdai-tipográfiai megjelenítése a kö
zelmúltban megjelent legszínvonalasabb szakkiadvá
nyok élére emeli e kötetet.

Szabi vár Péter
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