Haroun Tazieff: A Saint Martin barlang titka
A Pireneusokban található Pierre-Saint Martin-barlangba szervezett 1952-es
nagyszabású kutatóexpedíció máig leghitelesebb beszámolója. A magyar
nyelven Hap Béla fordításában 1969-ben megjelent könyvből képet kaphatunk a
francia barlangkutatók izgalmas munkájáról, valamint a fiatal Marcel Loubens
tragikus halálának körülményeiről.
A kötet a BEBTE által életre hívott „Barlangász Klasszikusok” c. könyvsorozat
első darabja, amely az eredeti, magyar nyelven 1969-ben megjelent könyv
reprint kiadása. Az eredeti tartalmat az alábbi extrákkal egészítették ki a kötet
szerkesztői; Norbert Casteret beszámolója az 1952-es tragédiáról, Kunisch
Péter írása a barlangban közelmúltban lezajlott túráról. A kötet reprintjének
2017-es 2. kiadásában néhány korabeli fotó digitálisan színezett változata is
helyet kapott.
Megjelent: 2016-ban, ára: 1500 Ft
Jakucs László: A faggyúfáklyás expedíció
A neves barlangkutatónk, Jakucs László, az Aggteleki-cseppkőbarlang
mélyére igen különleges kutatóexpedíciót vezetett. Primitív faggyúfáklyákkal,
ősember módjára, az utak és a járást megkönnyítő hidak érintése nélkül
munkatársaival végigjárták a hatalmas cseppkőbarlangot. Az út során, amely
három napot vett igénybe, teljesen az ősember életmódját és több ezer évvel
ezelőtti szokásait rekonstruálták. Ennek az érdekes vállalkozásnak
beszámolója a könyv, amely eredetileg 1962-ben, több mint 6000 példányban
jelent meg.
A BEBTE által szerkesztett reprint kiadás tartalma számos extrával,
érdekességgel bővült (pl. az eredeti kiadásban nem közölt fotókkal, a
résztevők naplójegyzeteivel, egy, a szerzőnek küldött levéllel, az eredeti
könyv utóéletével foglalkozó írással).
Megjelent: 2016-ban, ára: 2500 Ft
Kessler Hubert: Barlangok mélyén
A „Barlangok mélyén” című, 134 oldal terjedelmű, Kessler Hubert 36
fényképével illusztrált könyv a Franklin-Társulat kiadásában 1936-ban, kemény
és papírkötésben egyaránt napvilágot látott. A könyvben az érdeklődők a
barlangokról szóló általános ismeretek mellett, természetesen főként az író saját
élményein alapuló történetekről olvashattak. Népszerűségét mutatja, hogy a kiadó
1942-ben egy második, bővített megjelentetés mellett döntött. Az eredeti szöveg
és képanyag nem változott, csak két fejezettel és 10 fényképpel egészült ki. Abban
a Baradlával egy rendszert alkotó, de a trianoni döntés alapján Szlovákia alatt
húzódó Domica-barlang határsértéssel egybekötött illegális megtekintéséről, és a
bécsi döntés alapján 1938-ban történt visszacsatolásáról szól.
Kessler munkáját minden barlanggal foglalkozó személy ismeri, de feltehetően a
két kiadás, illetve az eltérés csak keveseknek tűnt fel. Ez a reprint erre hívja fel az
érdeklődők figyelmét. Az extra tartalmat ebben a kötetben Székely Kinga tanulmánya, valamint néhány
Kessler-archívumból származó fotó és képeslap jelenti.
Megjelent: 2016-ban, ára: 2000 Ft

Jakucs László: A Békebarlang felfedezése
Az aggteleki Béke-barlang 1952-es felfedezésének és feltárásának hiteles
krónikája, a kutatás vezetőjének tollából. A könyv a barlangok kialakulásával,
a karsztok működésével is foglalkozik, így a feltárás történetének bemutatásán
túl komoly ismeretterjesztő munka.
A kötet számos extra tartalommal bővült, pl. a szerző szüleinek küldött, a
felfedezés tényét közlő táviratával, néhány korábban nem publikált fotóval, a
barlang újkori feltérképezésének történetével, a szerzővel 22 évvel ezelőtt tett
barlangtúra beszámolójával.
Megjelent: 2017-ben, ára: 3500 Ft

Dr. Dudich Endre: Az Aggteleki cseppkőbarlang és környéke
Dudich Endre 1932-ben megjelenő, monográfiával felérő munkája átfogó képet
ad a Baradla-barlangról, és általánosságban véve a barlangokról, azok és
kitöltéseik képződéséről. A barlangbiológiával foglalkozó szerző e szakterület
kimagasló eredményeket elért tudósa, a Baradla-barlangban létesített
barlangbiológiai kutatóállomás létrehozója. A könyv átfogó ismertetést nyújt a
Sajó-Bódva térségéről, és hazánk e korban ismert jelentősebb barlangjairól.
A kötet számos korabeli fotót, dokumentumot tartalmaz, és Székely Kingának
a könyv születésével és annak előzményeivel foglalkozó tanulmányát.
Megjelent: 2017-ben, ára: 3000 Ft

Jakucs László: Cseppkőország mélyén
Jakucs László geológus, barlangkutató, az aggteleki Baradla-barlang
igazgatója, 1964-ben megjelent könyvében elsősorban a gyerekeket szólítja
meg, s avatja be őket a barlangok, s a barlangkutatás rejtelmes világába.
Barlangkutatóknak, különösen kezdőknek még ma is alapmű.
A könyvet Lieber Tamás Szlovén-karsztról szóló, az Élet és Tudomány c.
folyóiratban is megjelent írása egészíti ki.
Megjelent: 2018-ban, ára 1500 Ft

Kessler Hubert - Megay Géza: Lillafüred barlangjai
Kessler Hubert hidrológus, barlangkutató és Megay Géza régész közös
munkája, amely a lillafüredi látogatható barlangok (István- és Anna-barlang)
ismertetésén túl a Bükk ősrégészeti szempontból jelentős barlangjait ismerteti.
Az eredeti könyv három kiadás élt meg. Reprintünket az 1961-ben megjelent 2.
kiadás alapján készítettük.
A könyvet Regős József barlangkutató, túravezető, a bükki "ősemberbarlangok"
szakavatott ismerője látta el kiegészítésekkel, aktualitásokkal.
Megjelent: 2018-ban, ára: 2000 Ft

Kessler Hubert: Föld alatti ösvényeken
„E könyvet a fiatalságnak szentelem. Szeretném, ha saját, sokszor keservesen
szerzett tapasztalataimból megismernék azokat a nehézségeket és veszélyeket,
amelyek a barlangok mélyének úttörőit fenyegetik. De nemcsak a veszélyeket,
hanem azok leküzdését is szeretném megismertetni, ezenfelül mindazokat a
természeti jelenségeket, amelyeknek a föld alatti világ csodás alkotásait
köszönhetjük. Mindezt saját élményeim, és ezekhez kapcsolódva más kutatók
jegyzetei és elbeszélései alapján mondom el, hogy olvasóim is az örök éjszaka
világának barátai és a barlangkutatás úttörői lehessenek …”
A reprint kiadást Székely Kinga tanulmánya és Egri Csaba fotói egészítik ki.
Megjelent: 2018. június, ára: 3000 Ft

Jakucs László: Felfedező utakon a föld alatt
„Az elmúlt év nyarán Bariban, a barlangkutatók kongresszusán a világ minden
tájáról összesereglett küldöttek között nagy feltűnést keltett és jelentős sikert
aratott Jakucs Lászlónak a magyar kutatási eredményekről tartott beszámolója.
A kiváló barlangkutató új könyvében most a magyar olvasóközönséget kívánja
megismertetni e különleges munka szorgos, kemény hétköznapjaival és
eredményeivel. A könyv lapozgatása közben megelevenedik előttünk a
felszabadulás utáni barlangkutatás első hősi korszaka. Küzdelmek, melyek
sokszor egyéni tragédiákkal járnak, szívós célratörés, eleven hivatástudat és az
ebből fakadó kutatási láz, az ismeretlen mélységek szerelmeseinek még a
vakmerőségen is túlmenő tettei - ezek a mérföldkövei annak az útnak,
amelynek végén megtermett a diadal: az új kutatási módszer gyakorlati
igazolása. A szerző, aki ennek az útkereső, eredményekben gazdag korszaknak
cselekvő részese volt, avatott tollal tolmácsolja a munka kiemelkedő
mozzanatait. Valósággal kézenfogva vezet bennünket a föld alatti csodás tündérpalotákba, ahová olykor először
lép a kutató ember. Az olvasó együtt izgul a szereplőkkel: sikerül-e vajon céljukat elérniük, vagy újabb csalódás
lesz osztályrészük; együtt örül velük az eredménynek. A kötetet számos rajz és fénykép – köztük több színes
felvétel – illusztrálja
A reprint kiadást dr. Szilassi Péter, a Szegedi Egyetem docense ajánlja az olvasók figyelmébe. A kötet, az
eredetiből kimaradt fotókat is közöl, valamint egykori kutatótársak visszaemlékezéseit és egyéb érdekes
dokumentumokat.
Megjelent: 2020. április 23., ára: 3000 Ft

Jakucs László: Aggteleki cseppkőbarlang – ELŐKÉSZÜLETBEN
„Sötét, földalatti világ, roppant méretekkel, melyen időnkint az olvadó hó,
vagy a záporesők szennyes áradata rohan keresztül tomboló dübörgéssel, úszó
habszigeteket, korhadt faágakat sodorva szilaj árja hátán, máskor a néma csend
süketebb mindennél, csak olykor hallik egy-egy hulló vízcsepp rövid csobbanása, vagy nyugvó denevérek békés ciripelése, óriási sziklatermek visszhangos homálya, cseppkövek országa - téged üdvözöllek ezerarcú Baradla!
Az Aggteleki-cseppkőbarlang szépségével, hatalmas méreteivel évről évre a
látogatók tömegét vonzza magához, akik közül sokan majd minden évben
felkeresik, ismételten elgyönyörködnek a cseppkövek birodalmának
színpompás világában. A látogatók azonban nem pusztán gyönyörködnek a
cseppkövek változatos formáiban és gazdag színárnyalataiban, hanem a
barlanggal kapcsolatos természettudományos kérdések is bővebben érdeklik
őket. Nem elégednek meg azzal az ismeretanyaggal, amit számukra egyszeri
megtekintés nyújtani tud. Ez érthető is.
Tudásszomjuk kielégítésére, esetleg fokozására szántam ezt a kis könyvet, melyben az Aggteleki-barlanggal
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat igyekeztem összefoglalni. Remélem, hogy a természet szépségeinek
tudatos élvezésében és megszeretésében sokaknak segítségére lesz.”
Várható megjelenés: 2020. június 1.
Ára: kalkuláció alatt
Kessler Hubert: Az örök éjszaka világában – ELŐKÉSZÜLETBEN
Az új, az ismeretlen felfedezésének vágya hatalmas hajtóerő, amely az
emberiseg haladását, a tudomány fejlődését elősegíti. De vajon csak a
tudomány fejlesztésének vágya hajtja-e a felfedezőket? Ha erre őszintén
akarunk felelni –akkor nem tagadhatjuk le –, több-kevesebb kalandvágy is
párosul a nyíltan bevallott célok mellé.
A szerző – minta mű előszavában is írja – már ifjúkorában olthatatlan vágyat
érzett, hogy a természet e nehezen nyitható könyvében lapozgasson és sokszor
elmosódott szövegét megfejtse. ,,Hosszú, nehéz utat kellett megtennem, amíg
első – kezdetleges ruhaszarító kötélből és seprűnyélből összetákolt
kötélhágcsóval végzett – kutatásomtól eljutottam odáig, hogy oxigénes légzőkészülékkel lemerülhettem a legujabban felfedezett barlang szifonjába.”
E könyvben a miénktől ugyancsak eltérő világgal, a barlangok világával
ismerkedhet meg az olvasó. A barlangok világát úgy kell látnunk, mint földünk
egy újabban megismert területét, mert itt más viszonyok, más formák, más életkörülmények uralkodnak, mint a
mi megszokott világunkban. Ez az örök éjszaka világa, de itt is, az örök éjszakában kialakult egy különleges
élővilág.
Gyermekkorunk mesékhez szokott, legélénkebb képzeletet is messze felülmúlja mindaz, ami ott testet öltött, és
amelyet még akkor is valószínűtlennek tartunk, ha már behatoltunk ebbe a feneketlen mélységek, rohanó
alvilági vizek és örök sötétség őrizte birodalomba.
Europa-hírű barangkutatónk hatalmas tudományos és élményanyagából állította össze népszerűen megírt művét.
A szép kiállítású könyv mintcgy 80 fényképet és rajzot tartalmaz.
Tervezett megjelenés: 2020. szeptember
Ára: kalkuláció alatt

Vajna György: A rejtélyes Bátori-barlang – TERVEZETT
Egy sok évszázados történet nyomán sziklába vájt hatalmas lépcsőfokokra
bukkantak a kutatók a Hárs-hegyi Bátori-barlangban. A titokzatos föld alatti
lépcsők útját követve kezdődött meg egy csaknem tíz évig tartó, váratlan
fordulatokban bővelkedő feltárás a Hárs-hegy gyomrában. A feltárás
legnagyobb szenzációja egy nagy mélységben rejlő arany-, ezüst-, és
vasbánya felfedezése volt. A bőséges leletanyag és az okiratos kutatások is
megerősítették, hogy a főváros tőszomszédságában a középkorban, majd a
barokk korban aktív ércbányászat folyt. Máig is rejtély, hogy a még
kitermelhető ércet miért hagyták ott művelőik, és miért omlasztották be,
falazták el az ide vezető járatokat? A történelmi bányalabirintuson kívül
ember nem járta, hévizes eredetű barlangrészeket is feltártak a kutatók.
Ezeket a föld alatti termeket káprázatosan szép kristályképződményekkel
díszítette fel a természet. A kutatás során nagy mennyiségű őskori lelet is
napfényre bukkant és számos olyan tárgyi emlék, amely a barlang emberrel kapcsolatos sok ezer éves múltját
bizonyítja. A szerző a feltárás tíz esztendejének izgalmakban, szenzációs fordulatokban gazdag eseményeit
idézi fel és ismerteti azokat a további tudományos lehetőségeket, amelyek e titokzatos üregrendszer
megválaszolatlan problémáira adhatnak majd választ.
Tervezett megjelenés: 2020. december

