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

Jaroslav Hromas—Josef Weigel:

A BARLANGTÉRKÉPEZÉS ALAPJAI
(Základy speleologického mapováni)

Ceská Speleologická Spolecnost, Praha, 1988 
135 oldal, mellékletek száma: 8

Az oktatási, ismeretszerzési céllal összeállított 
jegyzet öt nagy fejezetre épül:
— a barlangtérképezés geodéziai alapjai;
— barlangi méréstechnika;

— barlangtérképezés;
— nem tradicionális ábrázolási módok;
— jelkulcs.

Az ábrákkal és mérési jegyzőkönyvmintákkal, a 
mérés, adatrögzítés, képi megjelenítés folyamatának 
végeredményét is bemutató minta-térképlapokkal 
kiegészített jegyzet a barlangtérképezés alapismere
teit foglalja össze, amint azt címe is jelzi.

A 66 tételből álló bibliográfia lehetőséget ad rész
letkérdések szakirodalom alapján történő tisztázá
sára is, de megtaláljuk ezekben a csehszlovák szab
vány (CSN) vonatkozó (figyelembe vett) tételeit is!

Nem foglal állást az angol barlangkutatók által 
javasolt (BCRA) és általánosságban alkalmazott fel
mérést minősítő fokozati rendszer alkalmazásával 
kapcsolatban.

A jegyzet szerkezetét, egyes részleteit célszerű 
figyelembe venni az évek óta készülő társulati bar
langtérképezési jegyzet készítőinek!

Szablyár Péter

Pa vei Bosák, et. a/.:
Barlangkutatás elméletben és gyakorlatban
(Jeskynárstvi v teorii a praxi)
Ceská Speleologická Spolecnost, 1988. p. 215.

A kis kötet szerzői kísérletet tettek az elmúlt év
tizedek külföldi és hazai elméleti és gyakorlati isme
reteinek összefoglalására, rendszerezésére.
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Az első nyolc fejezet a karsztosodás fogalmát, 
a karsztosodó kőzeteket, a víz szerepét a karsztoso
dás folyamatában, a karsztosodás folyamatát, ennek 
különböző kőzettípusokban végbemenő folyamatait, 
a barlangok különböző halmazállapotú és eredetű 
kitöltéseit, ezek régészeti és őslénytani vonatkozá
sait, a földalatti üregek képződményeit és ezek kelet
kezését ismerteti. Külön fejezet mutatja be a pszeu- 
dokarsztok fő jellegzetességeit. A bioszpeleológia 
alapismereteit követően a kézikönyv áttér a gyakor
lati ismeretek összefoglalására. Ismerteti a barlang- 
kutatás, barlangjárás alapvető eszközeit, személyi 
felszereléseit, közös használatú eszközeit, a föld

alatti mozgás szabályait, a társmentés módozatait. 
A barlangkutatás dokumentálási feladatai közül 
kiemelten tárgyalja a barlangtérképezést. A kötet 
végén rövid összefoglalást találunk a karszt- és 
barlangvédelem nemzeti sajátosságairól, a barlang- 
kutatás csehszlovákiai, nemzeti és nemzetközi szer
vezeteiről. A 143 irodalmi hivatkozást felvonultató 
jegyzékben Jakucs L. és Kosa A. képviseli a magyar 
barlangkutatást. A mellékletek 1984—86-os szpe- 
leometriai „top-listákat” tartalmaznak. A 89 ábra 
és fekete-fehér fotó jól segíti az anyag megértését.

Szablyár Péter

I N  M E M Ó R I Á M

DR. KÖVESI GYULA 
(1938—1988)

Az emlékezőnek sajnos csak közhely jut eszébe: 
alkotóereje teljében ragadta el közülünk az értel
metlen halál. 1962-ben szerzett diplomát a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemen. Belgyógyászati osztá
lyon töltött tanuló- és gyakorlóévek után 1973-ban 
nevezték ki a Baranya Megyei Kórház Tüdőgyógy
intézetébe osztályvezető főorvosnak. Szakmai ér
deklődése az idült légzési betegségek okainak kuta
tása, kezelése, rehabilitációja felé irányult. Neki 
köszönhetjük, hogy az Abaligeti-cseppkőbarlang 
mellett légzésrehabilitációs osztály jött létre, betegek 
százainak nyújtva lehetőséget a minőségileg jobb 
életre. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a barlangi 
klíma gyógyászati hasznosítása elméletének, gyakor- 
atának a kialakításában. Mindig szigorú önkontrol

lal, tudományos igénnyel végzett munkásságát szá
mos közlemény, előadás fémjelzi. Horny Hradok 
1976, Keszthely—Tapolca 1982, Blansko 1986: 
mind egy-egy jelentős mérföldkő a saját szakmai 
tevékenységében és a barlangterápia történetében 
egyaránt. Egyike volt azoknak, akik sokat tettek 
azért, hogy a természet e csodálatos ajándéka a le
hető leghumánusabb módon szolgálhassa az embert.

A végére ismét csak szomorú frázisok maradtak: 
a barlanggyógyászok kis táborát súlyos veszteség 
érte halálával. Kegyelettel és hálával őrizzük emlé
két, betegek ezreivel együtt, akiken sajnálatosan 
kurtára sikeredett pályája során segített.

Dr. Horváth Tibor

KAISER LÁSZLÓ 
(1935—1988)

1988. július 20-án a romániai Simándon elhunyt 
Kaiser László. Temetésén a magyar barlangkutató
kat dr. Havas Péter és Szablyár Péter képviselte, 
akik az elmúlt évtizedben több közös kutatásban 
vettek részt az elhunyttal. A ravatalnál az alábbi 
rövid megemlékezés hangzott el magyar és román 
nyelven:

„A magyar barlangkutatók nevében mély rész
véttel búcsúzunk Kaiser Lászlótól, a romániai 
barlangok megszállott kutatójától.

Kaiser László fokozatosan romló egészségi álla
pota ellenére is szabad ideje nagy részét a bihari

barlangok kutatásával, új barlangok feltárásával 
töltötte, jelentős eredményeket elérve, magyar bar
langkutatókkal együttműködve.

Legjelentősebb felfedezése a Pestera din Gruiul 
Pietrelor barlang volt, amely különleges képződmé
nyeivel, föld alatti patakjával a Bihar-hegység egyik 
kiemelkedő értéke lett.

Kedves Laci! A bányászok köszöntésével búcsú
zunk, kívánunk utolsó Jószerencsét! a Magyar 
Karszt- és Barlangkutató Társulat valamennyi tagja 
nevében!”

SZ .P
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