
Székely Kinga: KESSLER HIJBERT a barlangkutató
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2008.

2008. július 25-én ünnepélyes keretek között avatták fel 
és nyitották meg a látogatók számára Jósvafon a Kessler 
emlékházat (lásd a ... oldalon)...

Az ünnepélyes meg
nyitásra jelent meg Székely 
Kinga (aki az emlékház 
kiállítása forgatókönyvé
nek is szerzője) tollából 

a könyv. A szép kiállítású, B/5 formátumú, gazdagon illusztrált kiadvány 
158 oldalon mutatja be Kessler Hubert életművét, kezdve családi vonatko
zásokkal, majd tanulmányait, munkahelyeit részletezi. Bőségesen foglako
zik a barlangokkal kapcsolatos széleskörű tevékenységével, feltáró kuta
tásaival, tudományos és népszerűsítő munkásságával, kiemelve a Baradla 
idegenforgalmi fejlesztése terén végzett kiemelkedő érdemeit, bemutatja 
megjelent könyveit, írásait. A könyvet Kessler Hubert publikációinak és 
munkásságával foglalkozó irodalom bőséges jegyzéke zárja.

A könyvet az ünnepélyes megnyitóra meghívott vendégek -  kívánság
ra a szerző dedikációjával -  a helyszínen megkapták.

H. T.
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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

A SUBA-LYUK BARLANG 
Neandervölgyi ősember a Bükkben
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 2008.

A Hór-völgy elején nyíló Suba-lyukból 1932. április 27-én 
-  a 71-61 ezer évvel ezelőtt lerakodott rétegből -  a híres ne
andervölgyi ősemberleletek csontmaradványai kerültek elő. 
A Dancza János és Kadic Ottokár nevével fémjelzett ásatásra 
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a cserépfalui önkormány
zattal közös szervezésben 2007. május 11-12-én tudományos 
emlékülés keretében emlékezett meg. A 220 oldalas, A/4 
formátumú kötet az ülés előadásait, valamint az időközben 
ismertté vált dokumentumokat, az ásatásokon készült erede
ti fényképfelvételeket (Kovács József 58 felvételből álló ha
gyatékát), továbbá a korabeli sajtóhíradásokat -  és az azok 
nyomán kialakult polémiát -  tárja az olvasó elé. A kötet tanul
mányait -  melyek előtt angol nyelvű összefoglalás található -  
Csiffáry Gergely, Gyenis Gyula, Hevesi Attila, Kordos László, 
Mester Zsolt, Pelikán Pál, Regős József, Ringer Árpád, Szé
kely Kinga, Vörös István és a szerkesztő, Baráz Csaba írta. 
A kötet mind a szaktudományok, mind pedig a barlang feltá
rásának háttere iránt érdeklődőknek ajánlott.

H. T.
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