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Auf Grund sorgfältiger archiva rischer Forschungen 
erläutert Verfasser die Umstände, bei welchen die 
Baradla-Höhle in 1794 aufgenommen wurde. Diese 
Arbeit wurde auf Anregung von János Farkas — 
Einwohner von Eger — durch den Geodäten József 
Sartory vorgenommen. An die Öffentlichkeit geriet 
jedoch erst die 1802 von Keresztély Raisz hcrge- 
stcllte Karte. Verfasser behauptet, dass die Herstel
lung der Karte von Raisz mit László Bartholomaeides, 
dem evangelischen Prediger von Ochtima, gemeinsam 
unternommen wurde und letzterer auch eine geson
derte Karte davon herstellte. Verfasser bemüht sich, 
um das bibliographische Material der Höhle mit 
einer Kollektion von Angaben zu ergänzen.

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ РАЗВЕДКИ 
И СЪЕМКИ ПЕЩЕРЫ БАРАДЛА В С.

АГГТЕЛЕКЕ, ПО СООТВЕТСТВУЙ:ШЕЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ И БИБЛИОГРАФИИ

Д-р Иштван Дарваш

На основании тщательных архивных исследова
ний автором выясняются условия, в которых была 
проведена сьемка пещеры Барадла в 1794 г. Эти 
работы были проведены геодезистом Йожефом 
Шартори по инициативе жителя Эгсря Яноша 
Фаркаша. Однако, широко известной стала лишь 
карта, составленная Керестелем Раисом в 1802 г. 
По данным автора, Раис составил карту совместно 
с звангелическим священником г. Охтимы Ласло 
Бартоломаидесом, который составил и отдельную 
карту сам. Автор настоящей статьи старается до
полнить библиографический материал рассмат
риваемой пещеры, приводя коллекцию до сих 
пор неизвестных данных.

AZ AGGTELEK I-CSEPPKŐBARLANG BÉLYEGEN

A Magyar Posta az „Év for du- 
lók-esemenyek” sorozatban 60 
filler névértékű bélyeget hozott 
forgalomba az Aggteleki-csepp- 
kobarlang egy részletével. Igen 
örvendetes, hogy hazánk e világ
hírű természeti és idegenforgalmi 
kincse szép kivitelű bélyegen is 
megörökítésre került.

Örömünkbe azonban üröm is 
vegyid. A bélyegen feltüntetett 
felirat szerint ugyanis a kép a 
„Sisak szifon"-t ábrázolja. Ez a 
meghatározás teljesen téves, ilyen 
az Aggteleki-cseppkőbarlangban 
nincs.

Sajnos a hibás felirat már 
korábbi eredetű. A Képzőművé
szeti Alap Kiadóvállalata által 
évekkel ezelőtt megjelentetett 
képeslevelezőlapon szerepel elő
ször tévesen a kép cime. Szomorú, 
hogy ezt a hibás szöveget három 
nyelvre is lefordították. A bélyeg 
nyilván erről a képeslapról ké

szült, sajnos a rossz felirattal 
együtt. A Magyar Posta egy kis 
gondossággáI, szakember meg
kérdezésével elkerülhette volna 
ezt a melléfogást.

A levelezőlap, ill. a bélyeg 
címéből a „Sisak" helytálló, a 
kép baloldalán látható képződ
ményt ugyanis valóban „Minerva 
sisakját"-nak hívják. A jobbolda
lon levő hatalmas oszlop viszont 
a „Xilofon", melynek cseppkő
bordái ütésre csengő hangot ad
nak. A kép helyes címe tehát: 
„Sisak és Xilofon". Nyilván saj
nálatos elírás vagy elért és foly
tán ferdült „Sisak szifon"-ra.

Most már csak azon lehetünk, 
hogy ez a tévedés tovább ne ter
jedjen. Kívánatos lenne, ha a 
Képzőművészeti Alap Kiadóvál
lalata a képeslap esetleges után
nyomásakor kijavítaná a hibát.

JJazs/inszky Tamás

A következő oldalon: Csepp köves részlet az István- 
barlangból. (Hazslinszky T. felvétele.)
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