
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

V. N. DUBLJANSZKIJ, T. Z. K1KNADZE:

alapfelülete: 50 000 ms, 1 m-re eső járattérfogat• 
nagyobb, mint 900 m3) és képződményei miatt ide
genforgalmi célokra kiépítették, a látogatókat kis- 
vasúton szállítják a barlangba.

A könyv az 1961. évi feltárás óta eltelt időszak 
tudományos vizsgálatainak eredményét foglalja 
össze. A földtani, morfogenetikai megállapításokat 
követően részletesen ismerteti a barlang képződmé
nyeit, sajátságos mikroklímáját, állat- és növény
világát.

A könyv jó példa egy idegenforgalom számára 
megnyitott barlang népszerűsítő-tudományos bemu
tatására. Szablyár Péter

A LENGYEL-TÁTRA 
TOPOGRÁFIAI TÉRKÉPE

Gidrogeologia karszta — Alpijszkoj szkladcsatoj 
oblasztyi juga Sz. Sz. Sz. R.

(A Szovjetunió déli gyűrt alpi karsztterületeinek 
hidrogeológiája )

NA UK A, Moszkva, 1984

A könyv a kárpáti, krími, észak- és nyugat
kaukázusi, Kaukázuson túli és a kopetdagi karszt
területeken összegyűjtött hidrogeológiai megfigye
léseket összegzi és elemzi.

Bemutatja a vizsgált területek karsztológiai és 
hidrogeológiai jellemzőit, osztályozza ezeket. Rész
letesen elemzi a karsztvíz megjelenési formáit, elhe
lyezkedését (zónáit), mozgását és annak fizikai- 
kémiai jellemzőit. Bemutatja a karsztok vízháztar
tását, a karsztvíz védelmének lehetőségeit.

Irodalmi adatok összehasonlításával elemzi a 
karsztos denudáció mértékét, és vázolja az egyes 
területek paleohidrogeológiai viszonyait. A kötet 
végén 20 pontban foglalja össze a fő megállapítá
sokat.

A 179 hivatkozott irodalomban örömmel fedez
zük fel Böcker Tivadar, Kessler Hubert, Rónaki 
László, Ernst Lajos, Maucha László és Cser Ferenc 
munkáit.

A könyv tömör megjelenítéséhez nagyban hozzá
segít a 33 ábra és az adatokat összefoglaló 17 táb
lázat.

Szablyár Péter

Z. K. TINTILOZO V:

Novoafonszkaja pescsernaja szisztéma
(A Novoafonszki-barlangrendszer)

Mecniereba, Tbiliszi 1983

A Novoafonszki- (Akhali Atoni-) barlangrend
szer a Fekete-tenger melléki Szuhumi üdülőhelytől 
ÉNY-ra, Novüj Afon község mellett nyílik. A bar
langot látványos méretei (hossza: 3285 m, a járatok

A Lengyel Népköztársaság megalakulásának 40. 
évfordulója alkalmából 1984-ben a „Katonai Folyó
irat” kiadójának gondozásában megjelent a Len- 
gyel-Tátra 1 : 10 000 méretarányú topográfiai tér
képe.

A térképsorozat 15 db, 63 X66 cm-es nagyságú tér
képlapból áll, és egy 55 oldalas szöveges magyará
zóval egészül ki. A magyarázó melléklete egy 46x20 
cm-es színes rajz, amely a Lengyel-Tátra csúcsait 
ábrázolja Zakopanéból nézve. A térkép három sáv
ban, egy enként tehát 5—5 lapon mutatja be a hegy
séget. Térképi tartalma 14 lapnak van, a 15. lapon a 
térkép címe, kiadójának neve és a jelkulcs talál
ható.

A térképen szereplő objektumok megtalálásának 
megkönnyítése érdekében a térképlapokat 5X5 me
zőre osztották, és az oldalukon számokkal, ill. be-

Részlet a Lengyel-Tátra topográfiai térképéből
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tűkkel látták el. A szintvonalak 5 méteres különb
ségeket jelölnek. A térkép feltünteti a tátrai barlan- 
»okat is, bár nem a szokott jellel. A barlangok nagy 
száma és a bejelölési módjuk arra utal, hogy a szer
kesztők nagy gondot fordítottak a pontos elhelye
zésükre.

Nagy kár, hogy a kitűnő nyomdatechnikával ké
szült, kilenc színnyomású térkép információs anyaga 
az országhatárnál megszűnik, és a hegység Cseh
szlovákiába eső részén csak egy nagy sárga foltot 
láthatunk.

Székely K.

A Holtak barlangja
A közép-ázsiai Kugitangtau-hegység egyik ala

csony vonulatában különleges barlangot fedeztek fel. 
A barlangkutatók egy keskeny kürtőn ereszkedtek 
le, és egy képződményekben gazdag terembe ju
tottak. A termet lezáró omlás megbontása után egy 
75 m mély aknához értek, s amikor ezen leereszked
tek, fantasztikus látvány fogadta a kutatókat: mint
ha egy elpusztult város tárult volna fel előttük.

Mindjárt az akna alján egy múmiára bukkantak, 
kiszáradt keze az arcát takarta. Pár méterre tőle egy 
másik, különös ruhába burkolt múmia feküdt egy 
láthatóan emberkéz alkotta dombocskán. Odébb 
egy hópárduc, egy pödrött szarvú kecske összeszá- 
radt teteme, egy cseppkőmedencében pedig megkö
vült kígyó hevert. Előbukkantak mumifikálódott 
lovak és más vadállatok is. Minden lépés új megle
petést szolgáltatott.

A felfedező kutatók bejárták a barlangot és fel
térképezték, de mindent érintetlenül hagytak a szak
emberek számára. Azoknak bizony nagy fejtörést 
okozott, s még ma is megfejtetlen, hogy a külvilág
gal csak mély, kútszerű aknán keresztül összekötte

tésben álló barlangi termekbe hogyan kerültek be 
az emberek és állatok.

Az egyik feltevés szerint a barlang kb. 2000—4000 
évvel ezelőtt egy ősi nép temetkezőhelye volt. Mások 
elképzelhetőnek tartják, hogy az embereket és álla
tokat valamilyen rituális okból élve dobták le a 
mélybe. Mindkét elképzelés sántít, mivel ha a barlang 
temetkezőhely lett volna, akkor a múmiáknak vala
milyen rendben kellene elhelyezkedniük, ha pedig 
élve dobálták le az embereket, akkor tetemeik az 
akna alján hevertek volna.

Legelfogadhatóbb az az elképzelés, hogy a bar
lang valamilyen ismeretlen nép lak- vagy rejtekhelye 
volt, és a barlang bejáratának beomlásával bentre
kedtek és elpusztultak. Elképzelhetetlen azonban, 
hogy ezek az emberek hópárduccal és más vadálla
tokkal együtt élhettek volna a barlangban, vagy oda 
velük együtt rejtőzködtek volna el.

A szakemberek folytatják a kutatást, hogy meg
fejtsék a különös barlangi rejtélyt.

SZOVJETUNIÓ , 1984. 11.
N. Dombkovszky után Sz. K.

Mindennemű szpeleológiai — expedíciós — geológiai felszerelés

Petzl, TSA-Marbach, Troli, Stubai, Edelweiss — Edelrid gyártmányokból, 
karbidlámpák — fejlámpák — geológuskalapácsok, Jumar-, Gibbs-, Petzl-karabinerek, 

Maillons-mászókötelek, beülő-bekötőhevederek, önfúróék, bivakmatrac 
— barlangi hátizsák — PVC-overall — rugalmas alsóruha, könyvek, térképek, 

nemzetközi kiadványok stb.

Kapható:
Erika Kittel — Werner Hollender barlangkutató felszerelés üzletében Bécsben. 

Kérje részletes katalógusukat.
Az illusztrált katalógus a Társulat titkárságán megtekinthető.

A -1 0 3 0  Wien, Rasumofskygasse 34/17 Tel.: (0222) 73 29 694
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I N  M E M Ó R I Á M

LIPTAI ERVIN (1960— 1984)

1984. október 27-én vesztette életét Liptai Ervin 
Pilisborosjenőn egy kút régészeti feltárásán.
_ A hír döbbenetes volt. Nem akartuk elhinni, hogy 
Ő, aki tele volt tervekkel és a megvalósításukhoz 
szükséges lendülettel, energiával, nincs többé.

1975-ben a Papp Ferenc csoport tagjaként ismer
kedett meg a barlangkutatás rejtelmeivel, a Gerge- 
bérci víznyelők kutatásának egyik legaktívabb részt
vevője volt. 1977-ben a Földtani Intézet égisze alatt 
többedmagával megalakította az Optimista Barlang- 
kutató Csoportot, 1979-ben pedig vezetőjévé válasz

tották. A csoport célul tűzte maga elé Jósvafő és 
környékének kutatását, a budai Vár-barlang kútjai- 
nak régészeti feltárását barlangász- és búvártech
nikával. Ekkor már az elkövetkező élethivatására 
készült: régészetet tanult az ELTE Bölcsészettu
dományi Karán. Abbahagyta az ejtőernyőzést, ami
ben szép eredményeket ért el, hogy még több időt 
szentelhessen a barlangkutatásnak és a régészetnek.

Az 1982-ben megalakult Szpeleotechnik közös 
képviselője lett. A társaság tevékenységi körében 
szerepel a búvár- és barlangásztechnológiával vég
zett ásatási munka, műemlékvédelem. Az Amphora 
Könnyűbúvár Sport Clubnak 1982-ben lett a tagja. 
Nagy lelkesedéssel kapcsolódott be az itt folyó 
munkába, és rövid időn belül a barlangkutató cso
port vezetőjévé választották. Főleg a Kossuth- 
barlang feltárásán munkálkodott.

Sokat túrázott, az ország szinte minden barlang
ját bejárta. Többször járt Románia és Csehszlovákia 
karsztvidékein. Fáradhatatlan energiával dolgozott. 
A búvár, a barlangkutató és a régész ötvöződött 
személyében olyan fokon, mely alkalmassá tette a 
régészet eddig elhanyagolt területeinek művelésére.

Hirtelen távozása pótolhatatlan veszteség a csa
ládnak, minden barátnak, a magyar régészetnek és 
barlangkutatásnak.

Brankovits István

HALASI GÁBOR (1953— 1984)

1953. augusztus 21-én született az Arad megyei 
(Románia) Pécskán, ahol az általános iskolát és a 
gimnáziumot is végezte. A barlangokkal való ismer

kedést 1970-ben az aradi barlangkutatók körében 
a Vaskói-plató és a Kodru Momai Menyháza 
(Moneasa) barlangjaiban és zsombolyaiban kezdte.

1970—78 között az aradi „Liliacul” (Denevér) 
amatőr barlangkutató csoport tagja, 1976—78 kö
zött az igen jelentős eredményeket elért csoport 
elnöke.

1979 januárjában Nagyváradra költözik, ahol a 
„Crysis” barlangkutató csoport tagja lett. 1980. má
jus 10-én tartotta emlékezetes barlangi lakodalmát 
a Sighisteli-völgyben lévő Magura-barlangban. Fe
lesége, Kajtor Gizella nagyváradi barlangkutató. 
Két gyermekük született, Anna-Mária és Gabriella.

1982-ben megalakítja Nagyváradon a „Transilva- 
nia” amatőr búvár barlangkutató csoportot, amely 
1984-ben megjelentette az első romániai barlangi 
búvár folyóiratot, a „Stix”-et.

1982 óta aktív barlangi búvár tevékenységet foly
tatott, szorosan együttműködve az MHSZ Debre
ceni Könnyűbúvár Klub és a budapesti „Vertikum” 
búváraival. 1982-től haláláig 120 barlangi merülést 
hajtott végre 58 szifonban, amely 31 szifon sikeres
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átúszását eredményezte. Ezek során 1050 m víz 
alatti járatot és 3300 m szifon utáni száraz járatot 
tárt fel. összesen 23 óra 58 percet merült. Legmé
lyebb felkeresett szifonja a Sonkolyos melletti Iz- 
bindis-forrásbarlangban volt, 241 m távolságra, 
és 40 m mélyre jutott le.

A barlangok kutatásával párhuzamosan a feltárt 
barlangok feltérképezését, leírását, fotódokumentá

lását is elvégezte. Aktív publikációs tevékenységet 
folytatott, haláláig 43 közleménye, cikke jelent 
meg.

1984 novemberében az Izbindis-forrásbarlangban 
végrehajtott búvármerülés során érte a halál, örökre 
elragadva családjától, barátaitól, szülőföldje ismert 
és még ismeretlen barlangjaitól.

Szablyár Péter

JOSEPH NEWELL JENNINGS

Váratlan halálhíre világszerte mély megdöbbenést 
váltott ki a szpeleológusok körében. Hiszen még 
mi is jól emlékszünk, hogy Joe (ahogy őt mindenki 
nevezte) milyen fiatalos lendülettel rótta az Aggte- 
leki-karszt ösvényeit, járta be a Bükk fennsíkjának 
töbreit és kúszta végig a Budai-hegység barlang
jait, amikor 1973-ban látogatást tett hazánkban.

Zsúfolt nemzetközi programja ellenére időt szakí
tott arra, hogy Budapesten előadást tartson Ausztrá
lia karsztvidékeiről és barlangjairól. Az örökké 
derűs, mosolygós arcú Joe a természet, a hegyek ra
jongó szerelmese volt, s ott, a természet ölén érte 
a halál is. 1984. augusztus 24-én az Ausztrál Al
pokban síelés közben végzetes szívroham döntötte 
a földre.

Joseph Jennings ifjúkorát szülőhazájában, Ang
liában töltötte, a Cambridge-i Egyetemen képezte 
magát az 1930-as években a geomorfológia specia
listájává. 1954-ben végleg Ausztráliába költözött 
és Camberrában az Ausztrál Nemzeti Egyetem 
földrajzi tanszékén a geomorfológia professzora 
lett. Érdeklődése a mészkővidékek kutatására von
zotta, bejárta nemcsak Ausztrália, hanem a Föld 
legtöbb karsztvidékét, s így jutott el hozzánk is. 
Kutatási eredményeit számtalan tanulmányban 
és szakkönyvben foglalta össze, s munkássága 
nyomán a szpeleológia és karsztológia egyik leg
elismertebb nemzetközi szaktekintélyévé vált. Fő 
tudományos műve a Karst c. könyv, mely 1971-ben 
jelent meg Canberrában. Részben az ő nevéhez 
fűződik az Ausztráliai Barlangkutató Szövetség 
(Australian Speleological Federation) megalapítása, 
melynek hosszú időn át elnöke volt.

Balázs Dénes

WALTER BOHINEC (1898— 1984)

A szlovéniai barlangkutatás nagy öregje, a magyar 
barlangkutatók régi barátja, Bohinec professzor 
86 éves korában, 1984. május 18-án, Ljubljanában 
elhunyt.

Fiúméval szemben, a karsztos hegyek tövében 
fekvő Abbázia (ma Opatija) városkában született 
1898-ban. Egyetemi tanulmányait a bécsi egyetem 
földrajzi és történelmi szakán kezdte, majd Zágráb
ban, Nápolyban, Ljubljanában és Heidelbergben 
folytatta. Behatóan tanulmányozta Szlovénia karszt
vidékeit, sok tudományos és ismeretterjesztő írása 
jelent meg. Amikor megalakult a Jugoszláviai

Barlangkutató Szövetség, első elnökének őt válasz
tották meg. Hivatali állása a Ljubljanai Egyetemhez 
kötötte: 25 éven át ő volt az egyetemi térképtár 
vezetője, amellett a Szlovén Tudományos Akadémia 
Postojnai Karsztkutató Intézetében is munkatárs
ként dolgozott. Éveken át ő szerkesztette a „NaSe 
jame” (Barlangjaink) c. szpeleológiai folyóiratot. 
1965-ben jórészt az ő szervező munkásságának 
köszönhető a Jugoszláviában rendezett 4. Nemzet
közi Szpeleológiai Kongresszus sikeres lebonyo
lítása.

Balázs Dénes
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