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SCHMIDL ADOLF 
(1802— 1863)

Hadobás Sándor

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A múlt század közepén barlangjaink legszorgalmasabb kutatója SchmidI Adolf volt. Nevét számon tartja 
barlangtörténetirásunk. Nemzetközi szakmai körökben a szpeleológia atyjaként emlegetik. Munkásságának 
egyetemes jelentősége nálunk kevésbé ismert. A szerző bemutatja SchmidI életútját, tudományos tevékenységét, 
a szpeleológia önálló tudománnyá válásában és fejlődésében játszott kiemelkedő szerepét. Részletesen szól 
úttörő jelentőségű barlangkutatásairól, melyek fő színterei Szlovénia, Ausztria és Magyarország voltak

A magyar barlangkutatás történetében kiemel
kedő hely illeti meg a csehországi születésű, német 
ajkú SchmidI Adolf munkásságát. A XIX. század 
közepén az elsők között végzett céltudatos, rend
szeres és tudományos megalapozottságú komplex 
vizsgálatokat nemcsak hazánk, hanem az egész 
Habsburg-birodalom barlangjaiban. Német nyelven 
megjelent kitűnő írásai elméleti és gyakorlati szem
pontból egyaránt jelentősek; belőlük a külvilág 
a magyar föld mélyének rejtett értékeit is megismer
hette.

Életműve nálunk nem kapott érdemeivel arányos 
megbecsülést. Sok tudóstársához hasonlóan mél
tatlanul elfelejtettük; „idegen” volta miatt neve 
újabb lexikonjainkból kimaradt. Ezzel szemben a 
nemzetközi szakmai közvélemény a modern szpele
ológia atyját tiszteli benne (Shaw 1978, 1979). 
Pedig hazánk nemcsak kutatásainak egyik színtere 
volt, hanem itt élte le életének utolsó hat esztendejét 
is. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy SchmidI 
munkássága révén Magyarország — Ausztria és 
Szlovénia mellett — a „szpeleológia bölcsője” .

Halálának 125. évfordulója jó alkalmat kínál 
arra, hogy röviden áttekintsük életútját, és vázoljuk 
szaktudományunk kialakulásában és fejlődésében 
játszott szerepét. E szerény írás azonban nem pótol
hatja tevékenysége hazai vonatkozásainak részletes 
feltárását és értékelését, mellyel még adósak va
gyunk, célja csupán a személye iránti figyelem fel
keltése.

Königswarttól Budáig
A. Adolf SchmidI 1802. május 18-án született 

Königswartban, ahol apja a Metternich-család 
háziorvosaként működött. Szüleivel 1805-ben Bécs-

be költözött; itt végezte tanulmányait. A gimnázium 
után 1819-ben bölcsészhallgató lett az egyetemen, 
majd 1822 és 1825 között magánúton jogot tanult. 
Első munkahelye a cs. és kir. érem- és régiségtár 
volt. 1827-ben tanársegéddé nevezték ki a bécsi 
egyetem bölcsészkarára, a következő évben pedig 
már helyettes tanár. 1831-ig tartó egyetemi mű
ködéséről fennmaradt, hogy „számos hallgatója 
gyönyörrel hallgatta, s egy sem mulasztotta volna 
el szép és tudományos előadásait” . 1832-ben rövid
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ideig a bécsi könyvvizsgáló hivatal munkatársa. 
1833-tól 12 évig nevelő a Lobkovitz hercegi család
nál. 1834-ben a veronai egyetemre kapott tanári 
kinevezést, ezt azonban nem fogadta el. 1844-től 
1848-ig szerkesztette az akkori idők legjobb szép- 
irodalmi lapját, az általa alapított Oesterreichische 
Blátter für Literatur und Kunstot, majd néhány 
hónapig a Wiener Zeitungot.

1845-ben hosszabb utazásra indult: bejárta egész 
Németországot, és Keleten is megfordult. Haza
térését követően 1847-ben a földrajz magántanára 
a bécsi műegyetemen. Tudományos érdemeinek 
elismeréseként még ugyanebben az évben az 
osztrák akadémia jegyzőjévé nevezték ki. 1857-ben 
meghívták a budai József műegyetemre a kereske
delmi földrajz és a statisztika tanárának. Állását 
érdekes módon akkor is megtarthatta, amikor a 
német tanároknak el kellett hagyniuk az országot.

A magyar földet és népét Schmidl hamar meg
szerette, olyannyira, hogy 60 éves korában nyelvünk 
tanulásába kezdett, „melyben oly nagy előmenetelt 
tett, hogy már magyar könyveket is olvasott s értett” . 
Tanítványai és kollégái körében szeretetnek és 
megbecsülésnek örvendett. 1863. november 20-án 
hunyt el Budán, 12 napi betegséget követően. Kora
beli méltatói rendkívül meleg hangon emlékeztek 
meg róla: „ . . . végpercéig hű és igaz fia maradt 
az országnak, melyet második hazájának tekin
tett . . „ . . . fáradhatlan szorgalom és sikeres
működés koszorúzta becses életét, megsiratva nem
csak családjától, hanem mindazoktól, akik szilárd 
jellemét és szép tudományát ismerték” — olvashat
juk többek között. Nem kis dolog ez akkor, amikor 
a szabadságharc leverése utáni terror és elnyomás

miatt népünkben még eleven gyűlölet élt az osztrá
kok iránt (Poggendorf 1858; Schmidt G. 1863, 
1864; Szinnyei J. 1908; Wurzbach 1869).

Tudományos működése, jelentősége
Schmidl sokoldalúan képzett, kitűnő tudós volt. 

Munkássága sok tekintetben a mai tudományos 
követelményeknek is megfelelne. Szorgalmát jól 
jellemzi, hogy anyanyelvén kívül megtanult latinul, 
franciául, angolul és olaszul. Érdekes, hogy bár 
eredeti képzettsége révén a humán tudományokhoz 
kötődött, nevét mégis mint természetbúvár tette 
maradandóvá. A földrajz különböző ágait felölelő 
könyveinek száma meghaladja a harmincat, közöt
tük több tankönyv is van. Legjelentősebbek bar
langokkal foglalkozó művei, melyek a korai szpele- 
ológiai irodalom gyöngyszemei. Tagja volt több 
tudományos társaságnak. Szépirodalmi próbál
kozásairól is tudunk; számos novellája, vígjátéka 
és történelmi drámája kéziratban maradt.

Ma már nem lehet megállapítani, honnan kapott 
indíttatást Schmidl a barlangok tanulmányozásához. 
Valószínű, hogy topográfiai munkáihoz folytatott 
anyaggyűjtései közben fokozatosan fordulhatott 
figyelme a barlangokra. Ilyen irányú érdeklődését 
hazai vonatkozásban 1835-ig tudtuk visszakövetni, 
amikor magyarországi útikönyvében „Aggtelek” 
cím alatt külön fejezetet szentelt a Baradlának 
(Schmidl, 1835). Saját bevallása szerint ezt a részt 
a Tudományos Gyűjtemény 1820. évi 1. számában 
megjelent névtelen leírás alapján dolgozta ki (ma 
már tudjuk, hogy ennek szerzője Almási Balogh 
Pál volt). (Schmidl 1856: 619). Úgy látszik, hogy 
eleinte csak a szakirodalomból tájékozódott.

A Planinai- 
bar latig 
bejárati 
szakasza 
Entering 
section to the 
Planina Cave 
(Az Osztrák- 
Magyar 
Monarchia 
írásban és 
képben, 1891)
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Barlangkutatói tevékenysége viszonylag későn, 
48 éves kora után teljesedett ki, amikor igen intenzív 
terepmunkával közvetlen adatokat és tapasztalato
kat gyűjtött a Monarchia akkor ismert fontosabb 
barlangjairól. Nehézséget, veszélyt és fáradságot 
nem ismerve szinte megszállottként dolgozott. 
Vizsgálódásainak eredményeit mintaszerű publi
kációkban tette közzé. A halálát megelőző 13 évben 
gyors egymásutánban láttak napvilágot barlangi 
tárgyú újságcikkei, tanulmányai és könyvei. Nevé
hez fűződik a szpeleológiai terminológia megalapo
zása, aminek óriási jelentősége volt a tudományág 
későbbi fejlődése szempontjából. Ugyanis az akko
riban általánosan elterjedt német nyelv lehetővé 
tette a szpeleológia egyetemes alapokra helyezését. 
Számos szaknyelvi szó megalkotását és elterjesztését 
köszönhetjük Schmidlnek. Ő használta először pl. a 
Höhlenkunde (magyarul barlangtan, mai nemzetkö
zi nevén szpeleológia) és a Höhlenforschung (bar
langkutatás) szavakat (Shaw 1978: 253).

Kutatóutak a Karszt-hegységben
Első kutatóútjai 1850 és 1853 közölt a bécsi 

Földtani Társaság, valamint a Kereskedelmi Mi
nisztérium megbízásából a Karszt-hegység rejtélyes 
föld alatti világába vezettek. Célja az volt, hogy 
pontos és megbízható információkat szerezzen a 
terület barlangjairól és vízrendszeréről egy később 
elkészítendő tudományos feldolgozás számára. 
Embert próbáló munkájában fia, Ferdinand, 
Iván Rudolf és Batelli segítették. Legtöbb útján 
I. Rudolf bányamérnök volt a társa, aki 1821-ben 
született Idrija közelében; az idrijai higany bányában 
dolgozott, s szülőföldje barlangjai közül sokat 
önállóan feltárt és felmért.

Szlovéniai kutatásairól Schmidl kétrészes könyv
ben számolt be 1854-ben; az első kötet tartalmazza 
a szöveget, míg a második, nagyobb alakú kötetet 
teljes egészében ábrák teszik ki (Schmidl 1854). 
A nagy francia karsztológus, E. A. Martel szerint 
ez a mű a szpeleológia igazi kiindulópontja, szerzője 
pedig e tudományág és a tudományos barlang- 
kutatás megalapítója (Shaw 1978: 259).

Schmidl összesen 11 krajnai barlangról szolgál
tatott adatokat. Legfontosabb feltárásai a követke
zők voltak:

— A Postojnai-barlangban felfedezte a Pivka- 
patak 570 m-es újabb szakaszát, melynek bejárását 
a rendkívüli szárazság miatti alacsony vízállás 
tette lehetővé. 1850. augusztus 30-án csónakkal 
indultak el, és egész éjjel eveztek. Aznap délután a 
felszínen vihar tört ki; a nagy mennyiségű csapadék 
8 óra múlva 3 méterrel megemelte a Pivka víz
szintjét, mely hosszabb ideig megakadályozta 
visszatérésüket.

— 1851 február-márciusban a Recca (ma Réka) 
patak föld alatti szakaszát vizsgálta a Skocjani-bar- 
langban. Sikeresen eljutott a bejárattól kb. 400 m-re 
levő hatodik zúgóig. Schmidl rájött, hogy a patak 
szintjén lehetetlen a továbbhaladás; erre csak akkor 
van esély, ha az oldalfalon biztonságosan járható 
szegélyre bukkan. így fedezte fel a ma „Schmidlova

A Pivka-barlang bejárata 
Ént ráncé to the Pivka Cave

jama”-nak nevezett párkányt, mely korábbi, ma
gasabban fekvő medre volt a pataknak. Ezen keresz
tül addig ismeretlen járatokba jutott.

— 1852-ben előbb a Planinai-barlangot kutatta 
munkatársával. A barlangban egyesülnek a Pivka- 
és a Rak-patak vizei. Kb. 6 km-es szakaszt tártak 
fel. Speciális csónakot használtak, melyet több 
alkalommal kénytelenek voltak kipakolni és át
vonszolni a sekély vízen, sőt nem egyszer szét is 
kellett szedni azokon a helyeken, ahol a víz búvó
patakká vált és csak távolabb tűnt újra elő.

— A Postojna és Planina közötti rendszerben 
több kisebb-nagyobb barlangot tárt fel. A leg
jelentősebb a Pivka jama felfedezése volt, mely a 
barlang 65 mély szakadékdolinájába való lejutás 
után vált lehetővé. 1852 augusztusában Schmidl és 
Rudolf 950 m-es szakaszt járt be, melyet a^kövelkező 
évben tovább növeltek. A régóta ismert Crna jamá- 
ban egy 250 m hosszú új részt találtak. Említésre 
érdemesek még a Predjamski és a Krizna jamában 
elért kutatási eredmények.

Schmidl értékes megállapításokat tett az általa 
bejárt barlangok faunisztikai és meteorológiai 
viszonyairól. A vízhőmérséklet változásából, vala
mint az endemikus barlangi gőte (Proteus anguineus) 
megfigyeléséből következtetéseket vont le az egyes
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Részlet az aggteleti barlangból 
Detail from the Aggtelek Cave

barlangok közötti összefüggésekkel kapcsolatban 
(Schmidl 1854, Shaw 1979).

1853 után Schmidl érdeklődése mindinkább 
Ausztria és Magyarország karsztvidékei felé for
dult, ahol szlovéniai tapasztalataira alapozva 
szintén sokat tett a barlangok tudományos 
megismeréséért.

Magyarországi munkássága
Magyarországon elsőként az aggteleki Baradlát 

és a ma Csehszlovákiában levő szilicei Lednicét 
tanulmányozta 1856. augusztus 12. és 18. között. 
A bécsi Akadémia kiadványában még ugyanezen 
év novemberében megjelent a két barlangról írt 
értekezése (1857-ben önállóan is kiadták) (Schmidl 
1856). Ez máig a Baradla egyik legjobb ismertetése; 
összefoglalja a kutatások addigi eredményeit, 
Schmidl eredeti megfigyeléseivel kiegészítve. Az ál
talános részben bemutatja a Baradla környékét, a 
terület karsztjelenségeit, összehasonlítást tesz kül
földi barlangokkal. Megállapítja, hogy hosszúság 
tekintetében csak az amerikai Mammoth-barlang 
előzi meg a Baradlát. Bővebben szól az állatvilágról, 
vázlatosan áttekinti a barlang megismerésének törté

netét is. Külön fejezetet szentel a meteorológiának, 
ebben saját méréseit korábbi adatokkal veti össze 
A továbbiakban részletes topográfiai leírás követ
kezik, itt Vass Imre munkáját veszi alapul. Az elne
vezéseket magyarul és németül közli. A bejárattól 
való távolságot ölekben adja meg. Bemutatja az ol
dalágakat is, szám szerint nyolcat. A szilicei jégbar
langra viszonylag keveset, mindössze két és fél oldalt 
szentel. Végül a függelékben a Baradla irodalmát 
veszi számba, nem felsorolásszerűen, hanem kritikai 
megjegyzésekkel kísérve az egyes adatokat. Ebből 
kitűnik, hogy Schmidl alaposan ismerte mindazokat 
a fontosabb írásokat, amelyek előzőleg a Baradláról 
megjelentek, Korabinskytól Vass Imréig.

1857-ben publikálta az alsó-ausztriai ötscher- 
hegység barlangjait bemutató nagyobb lélegzetű ta
nulmányát (Schmidl 1857). 1858-ban (ekkor már 
Budán élt) rövid összefoglalást készített a Monar
chia barlangjairól, a tőle megszokott komplex meg
közelítésben; bővebb változata 1863-ban jelent meg 
(Schmidl 1858, 1863d). Ez az első ilyen jellegű szin
tézis mind magyar, mind pedig osztrák vonatkozás
ban. Barlangjaink közül a Baradlával, a Lednicével 
és a Szkerisoarai-jégbarlanggal (ma Romániában) 
foglalkozik. E műve eredetileg előadásként hang
zott el a budai Kúria épületében és a pesti Lloyd-

A Baradláról megjelent munkájának első oldala

Dic Baradfa-llöhlc bei Aggtelek und dic Lcdn ica-Ki ah üli le 
bei Sziliize im Gümürcr Coniitalé Ungarns.

Von II r. Adolf Schm idl.
(V otgctragrn in der Sitiung »m 10. October 18S6.)

I. Dle Rnradla. Allgcmcines.

Kcincs der östcrreichisohcn LSnricr cnlbrhrt gnnz dór llüMon- 
bildungcn, und wir finden sic voin Niveati dcs Mocrcs bis zu und 
Cbcr der Schneegrcnze f ied er; wir íreden dérén, wicwohl selten 
in primitíven Gebirgcn. nm h5uíigstcn jedoch in dór Kalkformation an. 
Vorzugswoise sind aber Dalmaticn, Islricn, das Gcbiel von Tricst. 
Krain, Ungarn und Mührcn rcich an llöhlcn, wo dicse inlorcssanlonKr- 
acheinungen in ganzen Gruppon rorkommen, und insbcsondcrc als dic 
CanMe unlerirdischer WnsserlSufc auftreten. Ungarn hat im Biharéi- 
Comilafe eine Anznhl Tón llöhlcn aufzuweisen, dic nnmcntlich als 
reicho Fundorto unreltlicher Thierrcate, als eigonllicho Knochcu- 
höhlcn in ncucrer Zcil bekannt gcMordcn sind, im Gümürcr Comilalc 
nher, nSchst dóm Dorfo Agglelek bcfindot sich Ungarns berühmteste 
llöhlc, dió B a rad la . welcho an Ausdchnung nicht nur allé übrigen 
der Monarchio, sondern flbcrhaupt allé curopSischcn ühertrifTt »).

Dic Aggteleker Ilölile stclil an neichlhum und Schönheit der 
Tropfsteingebildc der Adolshcrger nur tvenig nach; wenn sic den-

*) Me wichticiW a Höhlen im Kűnigreiche U ngtrn eiud iu<a«r der RaraJIt f o l g m J t : 
Die H arf'.sncltrr llűhte bei fteeiobl (in d te trn  U m gr-m d nnrh melirere k itin é rt 

nShlrn tieb brflndra).
Dia D em taover Ilötile im Líptaaer Comilalc.
Dia Dibarrr D Shlea. aSrolicb: Din Ijrú -llő h U . — Dic ri« -.ie .rr  IW blt. — U„  

F un te ter nsh lc. — Die Tihekeje bei Retbánje. — Die U encibgt-IISM e. — Hit 
Rimpeajdetke-IIüUe.

Vee életen tied  die H rrm eneU rr llflhle, die B ihtrer llOhlea and die UenctMg*- 
Höhle teraeftw eise  KnoehenhCl.lee 

Die Aballfolbtr lléble in der Derenji.
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teremben, ami azt bizonyítja, hogy Schmidl a tudo
mánynépszerűsítést sem vetette meg. Úgy tűnik, 
ezen a téren is úttörőnek tekinthető.

A budai műegyetemre kerülve lehetősége nyílt 
hazánk kevésbé ismert barlangvidékeinek felkere
sésére. 1858-tól 1862-ig az erdélyi Bihar-hegységet 
tanulmányozta, melynek ő volt az első tudományos 
kutatója. E terület számos érdekes barlangot és 
karsztjelenséget rejt magában. Schmidl „fáradhat- 
lanul kutatta ki a legveszedelmesebb hegynyílásokat 
és hegyereszeket, melyek nagyobbrészt még ismeret
lenek voltak, sőt több barlangot is fedezett föl.” Ez 
volt utolsó nagyobb vállalkozása. Feltáró útjainak 
eredményeit terjedelmes monográfiában tette közzé, 
melynek megjelenése után egy hónappal elhunyt 
(Schmidl 1863a).

Neves kortársa, Hunfalvy János az alábbiakban 
összegezte bihari kutatásainak szpeleológiai vonat
kozásait: „A nevezetesebb barlangokat Schmidl 
ismertette meg részletesen.. . Két osztályukat kü
lönbözteti meg, t. i. a beszakadási vagy beömlési és 
a kiszakadási vagy kiömlési, torkolati, azaz víz által 
kimosott barlangok osztályait. Összesen a Bihar és 
Móma-Kodru hegységekből 10 beszakadási üreget 
(Grotte) és kisebb-nagyobb örvényt, s 19 kiömlési 
barlangot (Höhle) sorol elő. A beszakadási üregek 
közé tartoznak: az Oncsésza havason található ha- 
sadék, melyben a hegység főgerinczéről lefolyó, 
Alun nevű kis csermely búvik el; ugyanott egy hóval 
telt más üreg s egy lefolyás nélküli tócsának katlana; 
a Pestyere (Pesserea) la Jezere hasadék, melybe kis 
csermely ömlik; a Ponor környékén egy mellék-

A Szilicei-jégbarlang leírásának első oldala

2. I)lc IU-hőlile Kedden Lel Szülne.

4 Slunilcu westlidi von Aggtelek ') ,  'A Stiindn von dóm Porfe 
Sziliize, hoíindd .síeli din Kishühle Lcduitzc, welelie (midi dér Kis * 
hiililc a in ütschcr üerge ini Kizhcizogtlmnic Óstcrrcich) dic hetlcii- 
tendste in dér Mnnnrchie scin diirflc.

Von Aggtelek folgt inán dér Verliindnngs.stras.se naeh Plcissnitz 
(t’cilsnez), wcldic didit ver dér llaradla vorliei fidirl, anf din Au- 
luilie, ivó síeli dér üiidiís To (Stinkleieli) lidindet und liimih naeh 
lloszsiíszó. Ilit*r vcrliissl maii dic Slra.ssc und sdilagt rcclits (nürd- 
lidi) den Wog nádi IJorszova cin, cincii stcilcn llerg hinan — wo 
dór Auldick derTatra iiherrasdit und cin seliöncr lilicrldick dcsSajo- 
1 Italos — und dalin dtircli den Wald. I)cr Wcg hal iihrigcus nur den 
iXnmen „\Veg“ und maii wírd Sorgc gémig habon, die Instrumcnte 
zu hcwahrcn. Iliulcr Mornszlo hat mán uocli cinen Sáltól zu liher- 
stoigen und komiul min in ciné liehlicho Wiesen-Mulde, heidcrscits 
von Kichcn hcwaldctcn Húgéin umsíuinil. Ilid* Kissi mán deu Wagen 
zuriid; und slcigt den niu dliehcn Ahliaug hinan, anf dessen Hűeken 
mán durcli ciné schtnale Khcne iibcrrascht w inl, dic gerade/.u aus 
‘Ilim Karsl hierher vcrpllanzl schciut. Der Wald isi auf cin paar Imii
déit Klaflcr ausgcliaueu und cin Cliaos naekler Felsőn ragl aus dern 
spiirlidien Hason empor, uin so aullalleiidcr, als den Jliigcl herauf 
uur hic und da cin einzclner Hloek zu seben war. Ungefiilír in der 
lílillu der SO Klaflcr lángon Lidiimig halt maii síeli jeuseits ahwiirts 
mid mit wenigen Schrillen ist maii an Őrt und Slclle.

*1 Alsu .....uögla-li in Viüliimlmiy mii J e r  llnruJIn, wio ir» ju ciniyrn ('i!iigrn|iliiu-lirn
Wrrki’ii licissL

A Szilicei-jégbarlang bejárata 
Entrance to the Szilice Cave

szurdokban levő örvény, melybe a Galbina ömlik; 
a Zapodia jeges barlang; a Szkerisora melletti nagy 
jeges barlang; a Kampaneszka vagyis Kimpanyász- 
ka Vaskoh mellett; a Sztána-di-Piétrán levő havas 
üreg; a Monyászai fürdő felett levő Pestyere üreg. 
A kiömlési barlangok közé Schmidl szerint tartoz
nak: az Alun torkolati barlangja; az Oncsészai bar
lang; az Iszvoru-Ponoru (a Galbina első kiömlése); 
a Galbina második s a rézbányái Körös kiömlésé
nek barlangjai; a Pesserea-dí-Gozuri a Ki-Csera 
hegyben; a Funáczai, Meziádi, Ürvényesi, Kiskohi, 
Fericsei barlangok; a Kalugyer melletti félbehagyó 
forrásnak barlangja; a Monyásza melletti felső hi
deg forrás torkolata; Albrecht főherczeg barlangja; 
a Belauru barlang; a Pesserea-Duly; a Galbinai 
völgy elején levő barlang; a Piétra-Boghi hegy bar
langja” (Hunfalvy 1864: 280—281).

1862-ben az Abaligeti-barlangot kereste fel 
Schmidl, melyre Kölesi Vince közleménye nyomán
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(Tudományos Gyűjtemény, 1820) itthon és külföl
dön egyaránt felfigyeltek. Tanulmányában foglalko
zik a barlang helyrajzával, állatvilágával, ismerteti 
az általa végzett ásatások eredményeit. Közli Kölesi 
barlangtérképét is (Schmidl 1863b).

Valószínűleg utolsó munkája volt a budai hő
forrásokról szóló írása, mely már befejezetlen ma
radt (Schmidl 1863c).

Sokrétű tevékenysége ellenére Schmidlt már ko
rában is elsősorban barlangkutatóként tartották 
számon. Szakmai körökben tréfásan „Höhlen- 
Schmidl” néven emlegették. Nekrológjai kiemelten 
szólnak barlangkutatásairól. Utóbb munkásságá
nak egyetemes jelentőségéről nálunk nemigen esett 
szó; főként a Baradlával foglalkozó művéről írtak 
elismerően. Említésre érdemes Dudich Endre mélta
tása, aki 1932-ben megjelent könyvében egy oldalt 
szentelt személyének. A későbbi szerzők többnyire 
őt ismétlik (Dudich 1932).

A mellékelt rajzról törékenynek tűnő, rokonszen
ves férfi tekint ránk. Derűs arca erőt, nyugalmat és 
magabiztosságot sugall. E tulajdonságai segíthették 
abban, hogy már túl élete delén szenvedélyes bar
langkutatóvá váljon, s 13 évig tartó szorgos mun
kálkodásával megvesse egy új tudományág alapjait. 
Emlékezzünk rá a nagy elődöknek kijáró tisztelettel 
és szeretettel.

Hadobás Sándor 
Rudabánya 
Postafiók 20. 
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ADOLF SCHMIDL (1802-1863)

The Germán Adolf Schmidl (b. 1802, Königswart, 
Bohemia — d. 1863, Buda) played a pioneering role 
in the development of speleology intő an indepen- 
dent discipline. He studied árts at the University 
of Vienna, bút he became famous as a naturálist 
After a life of adventure he settled in Hungary in 
1857 and taught statistical geography at the Techni- 
cal University of Buda. He only began to be interest- 
ed in speleology at the age of 48 and became an 
enthusiastic cave explorer. During 13 years of cave 
research he visited and studied all the major karst 
regions of the Habsburg empire. He was among the 
first to perform planned, regular and scientifically 
founded complex cave explorations and reported 
the results in excellent books and papers written 
in the widely used language of that time, Germán. 
In his works he Iáid the foundations of the speleolc- 
gical terminology, he coined and spread numerous 
terms. The exploration works from 1850 to 1853 in 
the Karst mountains in Slovenia brought outstand- 
ing results. Then he alsó studied caves in Austria 
and Hungary.
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