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

1865-<&.mf
A miskolci Herman Ottó Múzeum Documentatio 

Borsodiensis sorozatában jelentette meg Pesty Fri
gyes: Borsod vármegye leírása 1864-ben c. munká
ját, melyet Tóth Péter rendezett sajtó alá. (Pesti 
Frigyes: 1823. márc. 3.-1889. nov. 23.; történész, 
nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja.)

Ennek az -  eddig nyomtatásban meg nem jelent 
-helynévgyűjtési munkának az előkészületeit Pesty 
1863-ban kezdte meg. Célja „hazánk összes hely
neveinek összeírása, magyarázása, értelmének ki
nyomozása” volt, melyet elsősorban történelmünk, 
múltunk ismeretének bővítési szándékából tartott 
fontosnak.

Részletes kérdőívet szerkesztett, amelyben az 
összegyűjtendő topográfiai nevek között a barlango
kat is felsorolja. A kiküldött kérdőívek alapján közsé
genként összeállított anyag -  a szükségessé váló 
kiegészítésekkel együtt-1865 nyarára váltteljessé. 
Ebből a kéziratos anyagból a fenti kötet Borsod 
vármegyére vonatkozó részt tette közzé.

Mivel több község esetében találunk barlangokra 
való utalást, leírást, érdemesnek tartjuk ezeket a 
részleteket a magyar barlangkutató társadalom szá
mára az alábbiakban közkincsé tenni.

CSERÉPFALU
... Subaiuka, barlang a’ horvölgynek elején ’s 

nyugoti oldalán, Cserépfalutól 2/4 órányira, melynek 
nyílása a’ községből is belátszik, ’s benne egy nyáj 
juh könnyen megtér, Fangyurka kissebb barlang 
ugyan e völgyben.

DÉDES
7,/re Topographiai nevek:... Kőlyuk (télben ci

gánytanya). -  Dezsőkő, Dezsőlyuk -  színhelye a’

regeszerint Dezső kalandjainak. Szalacsi kő -  egy 
az útra kiálló s elmenőket fenyegető kőszikla. ... 
Különben a Dezsőkőtől nem lévén távol, lehet, hogy 
a’ Szalacsi név összeköttetésben van a Dezsőnév- 
vel.

FELSŐTÁRKÁNY

Nevezetes hegye a Peskő melynek tetején saske- 
selyú'k tanyásznak alatta mintegy 150 □  öl körüli 
barlang van, - . . .

GÖRÖMBÖLY

A Tapolczától Északnak, egy meredek kősziklá
ból álló hegy, több Üregekből, melynek neve Kis 
Köves, -  fekszik.

SZILVÁS

A Szalajka kis falu felett fekszik Istállóskőerősse 
Bikkes erdős ’s kősziklás hegy -  ’s ez nevezetét 
nagy Üres barlangjáról vette; hol 200. darab marha 
benne meg szorítás nélkül el fér -  
... a’ Peskő azért is nevezetes mert a’ Sasok nyáron 
által rajta heverésznek; ’s van alatta olly üresség 
hogy benne két három nyáj Juh el tér.

UPPONY

... Eszká/a. Gzegy igen meredek, és vad regényes 
Kő szírt, csepegő köveket termő több apró barlan
gokkal ellátva,...

VISNYÓ

... a most nevezett Kis kő hát közép táján van egy 
mélly üresség melly Feneketlen kútnak neveztetik; 
mellyben ugyan már 25. 30. ölnyire lánczokon, és 
köteleken le ereszkedtek -  de a’ Hidegséget ki nem 
álva hogy fenekét nem értek, magokat vissza fel 
huzatták -  ’s az a mende monda róla, hogy hajdan 
két kacsát bele vetettek -  ’s valami 3om mért 
földnyirea’ Miskólczi határba úgy nevezett Tapolcza 
meleg vizébe jöttek volna ki -  a’ kacsáknak be 
vetésekkor nyakokra veres posztó köttetett.

... mellette van a’ nagy kősziklás Holló kő  magos 
oldalába látzik egy lyuk; de ahoz menni veszedel
mes, ’s úttya járhatatlan -  a mellett van a’ Leány 
nevezetű hegy, mellynek farában van egy 5. öles 
menyiségű pincze forma lyuk -  bellyéb még latzik 
lyuk; de oda nem mehetni ha csak hason nem -  
nagy hidegség és büdösség jön ki belőle ...

HazsUnszky Tamás
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Chris Howes:
TO PHOTOGRAPH DARKNESS
The history of underground and flash photography
(A sötétség fotografálása. A földalatti és villanófényes 

fényképezés története.)
Alan Sutton Publishing, Gloucester, 1989.

A kötet 11 fő fejezete történelmi áttekintést ad a föld 
alatti fotózásról, de magában foglalja a mesterséges 
világítás föld alatti alkalmazásának történetét is. A 
személyes hangvételű fejezeteket 125 fotó illusztrálja 
Adalphe Braun -  Grindenvaldi-jégbarlang (Svájc) bejá
ratát ábrázoló, 1860-ból származó fotójától a szerző 
1985-ben -  a Dél-walesi Ogof Ffynnon Ddu barlangi 
patakjáról készült fotójáig.

Külön fejezet foglalkozik a magnézium fényforrás
ként való alkalmazásának jelentőségével. Bemutatja az 
1865-ben készült első barlangi sztereo fotópárt (Alfred 
Brothers: Blue John Cavers), és a helyszínről készült 
mai fevételt.

A XIX. század első évtizedétől ismert és látogatott 
amerikai Mammoth-barlang fotótörténeti jelentőségét 
külön fejezet méltatja. A múlt század 60-as éveiben már 
itt is kiváló minőségű sztereo fotó-párokat, képes levele
zőlapokat cs a korabeli útikönyvek, prospektusok számá
ra nagyszámú barlangi fotót készítettek.

A magnézium-világítást -  a kémia fejlődése eredmé
nyeként -  különböző villanóporok alkalmazása követte. 
Ezek „indításához” különféle eszközöket fejlesztettek 
ki, a kézipumpás villantótól a pisztoly formájúig. A nagy 
terek bevilágítását a villantóeszközök „párhuzamos kap
csolásával” (Roger) vagy nagy tömegű villanópor egyi
dejű begyújtásával (Nadar 1891) oldották meg.

A kötet hetedik fejezete a bányászati fotózás történeti 
kezdeteit foglalja össze, hiszen a megoldandó feladat 
azonos volt ezen a területen is.

A „Barlangkutató úriemberek” (The gentlemen ca
vers) című fejezet a barlangkutatót és a barlangkutatást 
állítja a középpontba, természetesen a képi ábrázolás 
megközelítésében.

Az utolsó három fejezet az egyre nagyobb barlangte
rek képi rögzítésének technikai fejlődését, a vízalatti 
fotózás kezdeteit, a barlangi témájú mozgókép megjele
nését, a második világháborút követő időszak új nagy
ságrendeket és minőségileg átalakult barlangkutató mun
ka képi ábrázolását vázolja fel.

Az olvasmányos fő fejezetek értékéből nem von le 
semmit az a tény, hogy a kötet legértékesebb részei a 
mellékletekben találhatók. Ezek közül is kiemelkedik a 
103 évszám köré csoportosított tömör kronológiai össze
foglaló (1808-1984).

Örömmel fedezzük fel ezek között Díváid Károly 
nevét 1887-es -  a Bélai-barlang -  és 1890-es Baradla- 
barlangi fotói kapcsán.

A 65 címszavas értelmező szótár a kötetben szereplő 
szakkifejezésekben segít eligazodni.

A fejezetenként csoportosított 466 (!) irodalmi hivat
kozás kellő támpontot ad e szakterület kutatás- és 
technikatörténeti vizsgálódásaihoz. A kötet végén sze
replő névmutató nagyban megkönnyíti egy-egy téma 
vagy tárgykör gyors megtalálását.

Valószínűleg nyomdatechnikai (költség) okai lehet
tek, hogy a színes barlangi fotózás képileg nem jelenhe
tett meg a kötetben, bár történetét ennek is tartalmazza.

A kiváló tipográfiájú kötelet 125 fekete-fehér fotó, 31 
metszet és rajz, valamint 4 barlangtérkép teszi teljessé.

Chris Howes kiváló könyve a szpeleológia történeté
nek hiánypótló és példamutató szegmense. Munkásságát 
méltón egészíthetnénk ki, ha szakértőink hozzálátnának 
az eredményeit tekintve gazdag magyar barlangi fotótör
ténet megírásának!

Szablyár Péter

Jean-Maré Mattlet:
Bibliographic spélcologique ou les grottes dans la 
littcrature Franyaisc de 1547 á 1987
Bruxelles -  Marseille, 1989. 349 p.

J. -M. Mattlet brüsszeli szpeleológus és a marseille-i 
Spelunca Könyvtár közös vállakózásaként jelent meg a 
gazdag francia nyelvű barlangtani irodalom egy részét, 
a könyveket és a 12 oldalnál nagyobb terjedelmű 
füzeteket, brosúrákat (a különlenyomatok kivételével) 
felölelő bibliográfia. Az 1666 címet magába foglaló 
kötetben megtalálhatók a világ bármely országában 
franciául kiadott munkák 1547-től 1987-ig. Nemcsak a 
szigorúan vett szakmai kiadványok kerültek be az össze
állításba, hanem olyan regények, mesék, sőt rajzos 
gyermekkönyvek is, amelyek témája részben vagy 
egészben a barlangokkal kapcsolatos.

A rövid előszót, bevezetést és tájékoztatót követően 
a bibliográfia 4 részre tagolódik. A kötél gerincét adó
1. rész (17-243. oldal) szerzők szerinti abc-sorrendben 
tartalmazza az egyes címeket. A magyar vonatkozásokat 
keresve mindössze két ismerős névre bukkanhatunk. 
714. szám alatt Kessler Hubert füzete (Aggtelek, 1971) 
szerepe], az 1195. számú tétel pedig Siegmeth Károly 
tanulmánya (Notes sur les cavemes de Hongrie, Paris, 
1898). Király László hidrogeológus nevéből ítélve ma
gyar származású, de 1973-ban Svájcban megjelent mun
kájának tárgya tőlünk idegen (719. sz.).

A bibliográfiáktól szokatlan módon a rendelkezésre 
álló információk mennyiségének függvényében életrajzi 
adatokat is olvashatunk a szerzőkről. A művek könyvé
szeti leírását szükség esetén egyéb hasznos tudnivalók 
követik.

A második részt (246-307. oldal) különböző mutatók 
teszik ki, melyek igen jól szolgálják a hatalmas anyagban 
való eligazodást. A harmadik részben (309-315. oldal) 
a címekben szereplő nevek mutatóját találhatjuk meg, 
míg a negyedik (317-342. oldal) kiegészítéseket közöl. 
Az utolsó oldalakra (343-348.) a francia nyelvterület 
szpeleológiai folyóiratainak főbb adatai kerültek.
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Külön említést érdemel a könyv szép kivitele, gondos 
és áttekinthető tipográfiája.

J.-M. Mattlet munkája az utóbbi évek egyik legfigye
lemreméltóbb teljesítménye a szpeleológiai bibliográfia 
„műfajában”. A jövőben nélkülözhetetlen segítője lesz 
a franciául tudó barlangászoknak. Jó volna, ha követőkre 
találna, s egyre több ország vagy nyelvterület szakirodal
máról kaphatnánk hasonló színvonalú tájékoztatást.

Habodás Sándor

Paul G. Bahn-Jean Vertut:
IMAGES OF THE ICE AGE
Windward, Leicester, 1988. 240 p.

Lehet-e még újat mondani az őskori barlangművészet
ről a kutatás klasszikusai, Breuli, Kühn, Laming és mások 
után? Úgy tűnik, igen. Az elmúlt két évtizedben sok 
száz tanulmány és könyv jelent meg szerte a világon e 
témakörben, jelentősen gazdagítva eddig sem csekély 
ismereteinket. Közülük is kiemelkedik a Bahn-Vertut 
szerzőpáros 1988-ban Angliában kiadott gyönyörű köte
te. A szöveg a fiatal régész, Paul G. Bahn munkája, aki 
1978-ban a cambridge-i egyetemen szerezte doktori 
cimét a Pireneusok őstörténetéből. Mostanáig több mint 
száz cikke és tanulmánya jelent meg az Atlanti-óceán 
mindkét partján. Sokat utazott a világban, a helyszínen 
tanulmányozta az őskori művészet fontosabb emlékeit. 
A másik szerző, a francia Jean Vertut készítette a könyv 
remek színes fényképeit. Sajnos már nincs közöttünk: 
1985-ben, 56 éves korában elhunyt. Az európai barlangi 
művészet legkiválóbb fotográfusaként tartották számon. 
Eredetileg robottechnikával foglalkozó mérnök volt a 
Francia Atomenergia Bizottság szolgálatában.

A kötethez R. Begouen írt előszót. A köszönetnyilvá
nítást és bevezetést követően 8 fejezetre tagolódik a mű, 
az alábbiak szerint:

1. A jégkorszaki művészet felfedezése. -  2. Számba 
veszi a világ idesorolható emlékeit (Az Újvilág; Afrika; 
Arábia és India; a Távol-Kelet; Ausztrália; Európa). -
3. A barlangrajzok másolásának, rögzítésének, megörö
kítésének kérdései. -  4. Milyen ősi a művészet? -  5. 
Formák és technikák -  az őskori műalkotások típusai,

készítésének eszközei és módszerei. -  6. Mit festettek? 
Az ábrázolások tartalmi elemzése. -  7. Az üzenetek 
olvasása -  azaz az őskori művészet értelmezése. -  8. 
Következtetések. Ezután Alexander Marschnak írását 
olvashatjuk Jean Vertut-röl és barlangfényképezési mód
szeréről. Végül igen gazdag, több száz tételes bibliográ

fia  zárja a nagyalakú kötetet.
Sajnálatos, hogy e sokak érdeklődésére számot tartó 

témakörben több mint húsz éve nem jelent meg valami
revaló magyar nyelvű munka. László Gyula (Az ősember 
művészete, 1968) és A. [aiming (Őskori barlangművé
szet. Lascaux, 1969) könyve ma már megszerezhetetlen, 
a legtöbb könyvtárunkból pedig hiányzik. így jobb hiján 
a művészettörténeti kézikönyvek elnagyolt összefoglalá
saira vagy az elszórtan fellelhető cikkekre, tanulmányok
ra hagyatkozhatnak a kérdésben elmélyülni kívánó olva
sók. Ha magyar szerző nem vállalkozik erre a feladatra, 
időszerű lenne fordításban kiadni valamelyik korszerű 
külföldi összefoglaló munkát -  talán éppen Bahn és 
Vertut reprezentatív könyvét.

Hadobás Sándor

David E. Portner:
HÖHLEN 
Was ist was
Band 83. Tessloff Verlag

Az ifjúság számára készülő sorozat -  melynek néhány 
kötete „Mi micsoda” sorozatcímmel magyarul is megje
lent -  szép kiállítású kötetben mutatja be a barlangok 
világát, sok színes fotóval és ábrával illusztrálva. A 
könyv fejezeteiben a karsztok és a víz kapcsolatával, a 
cseppkőképződéssel, a barlangok különleges élővilágá
val, az ember és a barlangok kapcsolatával, a barlangok 
kutatásával és védelmével foglalkozik, sok érdekességet 
közérthetően közölve, de természetesen nem túl tudomá
nyos részletességgel. A függelékben felsorolja „Európa 
legszebb” idegenforgalmi barlangjait (sajnos ez teljesen 
NSZK-centrikus: az említeti 52 barlang közül 41 német- 
országi, 5 osztrák, 2-2 olasz és jugoszláv, 1-1 belga és 
svájci), továbbá a világ legnagyobb és legmélyebb 
barlangjait, végül 50 címszavas barlangtani kislexikont 
ad. Ilazslinszky Tamás

MEGJELENT A
FÖLDRAJZI MÚZEUMI TANULMÁNYOK

10. száma

Megvásárolható a Magyar Földrajzi Múzeumban (2030 Érd, Budai út 4.) vagy 
Budapesten a Magyar Földrajzi Társaság Könyvtárában i. Bartha Lajosnál (1062 
Budapest, Andrássy út 62.). Ára 60 forint. Korlátolt számban még kaphatók a 
3-9. számok.
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