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      Egy 50 éves rejtély 

- Szablyár Péter - 

 

1962-ben a SPORT Kiadónál jelent meg Jakucs László: „A faggyúfáklyás expe-

díció” című könyve, amely kedvenc gyermekkori olvasmányaim egyike volt. 

Nemrég, az egyik őszi estén – végre ott hagyva a számítógép monitorját – ismét 

leemeltem a könyvespolcomról, ahol a „Jakucs könyvek” sorakoznak.  
 

Amikor ehhez a részhez értem az olvasásban, megdöbbentem: 
 

 

A Nagy-víznyelő, a Meseország és az Óriások-termének vázlatos keresztszelvénye 

    „Öt nappal később a kéményt Tarczali István és Mizser Károly mászták meg 

elsőnek. Mintegy 22 méter magasra lehet feljutni belé. Ott azután vége. Teljesen 

el van tömődve vörös, barlangi agyaggal. 

Néhány héttel később magam is feljutottam s ekkor be is szinteztem. A felszín-

től még mindig nagy vastagságú kőzetréteg választ el itt bennünket. Bár a 

Tarczaliék által említett felszíni származású humuszt s az állítólagos denevér-

csontokat nem találhattam meg, mégsem mertem kételkedni egy percig sem to-

vább, hogy ez volt a titokzatos ősember s a róka bejárata. A kürtő felső szaka-

szai, melyek valamikor a felszínre nyíltak, eltömődhettek, s ekként megszűnt a 

bejárat. 

 Megnyugodtam. 

    A lábnyomrejtély tehát végre tökéletesen megoldódott! Megnyugtatóan és 

egyértelműen oldódott meg végre! Felfedeztük a Baradla természetes jósvafői 

bejáratát! Győztünk! Legyőztük az ezredéves titkot, legyőztük a természetet! 
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    Később mégis rá kellett jönnöm arra, hogy szerénytelenség a természetet ily 

könnyen legyőzhetőnek tartani.” 

 "Titok voltál eddig, maradsz továbbra is!" olvasható a látnoki megállapítás a 

könyv egy másik lapján. 

 

Az aggteleki Baradla-barlang alaprajza 

 

Ez a könyv 50 éve jelent meg, hála a digitá-

lis forradalomnak, az interneten is olvasha-

tó. A hazai barlangkutatás újabb reneszán-

szát éli, a budai „ementáli sajt” Szépvölgyi-

barlangrendszere, a Pilis óriásbarlangja 

ámulatba ejtő, a folyamatos dokumentálásra 

épülő, korszerű „technológiákat” alkalmazó 

kutatás rendre meghozza eredményeit, a 

Caninon és a Dél- Szláv karsztvidékeken 

kutató magyar csapatok lenyűgöző eredmé-

nyeket érnek el… de a mi öreg Baradlánk-

nak a titkaira még mindig nem leltünk rá: 

"Titok voltál eddig, maradsz továbbra is!" ? 

És nincs egyedül, egy csokorra való van be-

lőle: a Vass Imre-barlang folytatása, a Kos-

suth-barlang átúszott Reménytelen szifonja 

utáni szakaszai, a Teresztenyei forrás-barlang, nem is folytatom… 
 

Dr Szunyogh Gábortól kértem, hogy küldje meg a Meseország végpontjának 

koordinátáit, Dr Szmorad Ferencet pedig arra, hogy ezt illessze a felszíni térkép-

re! Íme, az eredmény: 
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A Meseország végpontja a felszínen (X) 
 

Az X-szel jelölt pont tengerszint feletti magassága kb. 420 m, a Meseország je-

lenleg ismert végpontjának tengerszint feletti magassága kb. 302 m. 
 

Az ország „legbarlangosabb” Nemzeti Parkjában – amelynek barlangjai (a Szlo-

vák karszt barlangjaival együtt) ráadásul még a Világörökség részei is – érdemi 

barlangkutatás évtizedek óta nem folyik. Ha az ott korábban sosem élt hucul lo-

vakra fordított energiát hasonlítjuk a barlangok kutatására fordítottéhoz, akkor 

még elszomorítóbb a kép… és nagyon elgondolkodtató… 

 


