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AZ AGGTELEKI-BARLANG MEGJELENÉSE 
A FÖLDRAJZI SZAKIRODALMUNKBAN

A legutóbbi időkig úgy tartotta számon a szak- 
irodalom hogy az Aggteleki-barlangról az első 
irodalmi említés 1781-ből marad fenn, amikor a 
Pozsonyban megjelenő Ungarisches Magazinban 
név nélkül leírás jelent meg a barlangról. (1)

A Karszt és Barlang 1968. évi I—II. számában 
Schőnviszky László számolt be (2) arról, hogy Turóczi 
László jezsuita tanár Ungaria suis cum regibus 
compendio data című, 1768-ban Nagyszombatban 
kiadott munkájában (3) találjuk az Aggteleki-barlang 
első irodalmi adatát, amelyre később Korabinszky 
is hivatkozott. (4)

Az érdekes adat alaposabb vizsgálata során arra 
a furcsa megállapításra jutottam, hogy Aggtelek 
neve Turóczi említett munkájának első, 1729. évi 
kiadásában (5) nem szerepel, de az 1768. évi nagy- 
szombati kiadásba nem pótlásképpen került bele, 
hanem úgy, hogy a korábbi kiadásban ugyanezen 
a szöveghelyen a füleki Várhegy barlangja szerepelt 
és a szerző a Füleki barlangról szóló leírást érin
tetlenül hagyta, csupán a barlang nevét írta át 
fülekiről aggtelekire. Ez a szakirodalomban szokat
lan eljárás további kutatásra ösztönzött. Ennek so
rán megállapítottam, hogy Turóczi, a Füleki-barlang- 
ról szóló leírást Wernher György: De admirandis 
Hungáriáé aquis című híres munkájából (6) vette át 
betű szerint, de kevés szerencsével, ugyanis a kitűnő 
Wernher ezúttal tévedett: a füleki Várhegyben 
nincs és nem is volt soha barlang. Erre azonban 
nem Turóczi jött rá. A névváltozás okát Turóczi 
könyvének két kiadása közötti időben kellett 
keresnem.

A probléma megoldását Bél Mátyás nagy mű
vének, a Notifia Hungáriáé novae hist or ica geo- 
graphico-пак IV. kötetében találtam meg. (7) Bél 
Mátyás, a forrásmunkákból dolgozó Turóczival el
lentétben, földrajzi munkáit az írott források mel
lett gondos terepbejárásokra, helyszíni adat
gyűjtésekre is alapozta. Élete főműveként Magyar- 
ország földrajzának részletes leírását tűzte célul 
maga elé. Ennek a sok kötetre tervezett műnek a 
megírásához többéves országjárásra indult és adat
gyűjtésre küldte fiait és tanítványait is. A nagy 
munkának csak öt folio kötete jelent meg a többi 
anyag, ezek között Gömör megye leírása is, már 
nem került kinyomtatásra. Ezért nem keresett eddig 
senki ebben a nagy műben adatot az Aggteleki
barlangra.

A Turóczi-féle névcsere tisztázása érdekében, sok 
más korábbi munka áttanulmányozása mellett, 
sorra vettem Bél Not it iáját is és Fülek várának le
írása után, a IV. kötet 17. oldalán terjedelmes fejte
getést találtam, melyben Bél megállapítja, hogy 
Wernher tévedett, amikor Füleki-barlangról írt, (8)

mert ott barlang nincs és nyilvánvaló, hogy azelőtt 
sem volt. Az látszik valószínűnek — szögezte le 
Bél Mátyás —, hogy Wernher a Gömör megyei 
Aggtelek barlangjára vonatkozó adatait közölte 
tévesen Fülek neve alatt.

Bél a Notifia IV. kötetében, Nógrád megye leírása 
általános részének a természeti földrajzi viszonyok
kal foglalkozó első fejezete X. §-ában „Csodálatos 
vizek és Wernher tévedése ezekkel kapcsolatban" cím 
alatt — magyarra fordítva — a következőket írja: 
„Ami a csodálatos vizeket illeti, ezek közül keve
sebbről írhatunk, mint amit ez a hegyvidék ígérni 
látszott. Ugyanis a Füleki-barlangot, amelyről 
Wernher és az ő nyomán Behamb, (9) valamint más le
írók (10) megemlékeztek, sehol sem fogod megtalálni. 
Wernher ezt írta: «Fülek váránál, Nógrád megyében 
barlang van, amelyben a felülről csepegő víz nyomban 
megszilárdul. Sőt láthatsz ott emberi alakokhoz 
hasonló, ilyen csepegésből képződött köveket sora
kozni. A színük fehér és nem csak maguk fehérek, de 
porrátörve a festőknek fehér festékként is hasznot 
hajtanak». Ma semmi nyoma sincs sem a követ 
építő víznek, sem a barlangnak az egész vidéken, 
még kevésbé a füleki határban. Ha csak azt nem 
hisszük, hogy a barlang összeomlott és ezeket a 
természeti csodákat is maga alá temette, vagy hogy ta
lán valami idegen elszállította megyénkből, akkor 
fel kell tételeznünk, hogy Wernher tévedésből írt 
Füleket a Gömör megyei Agtelek falu helyett. Ott 
ugyanis pontosan ilyenféle, roppant méretű barlang 
látható, telistele a természet számtalan csodájával.*’

Az országot kitűnően ismerő Bél Mátyás aligha
nem fején találta a szöget. A nem létező Füleki- 
barlangról szóló leírás valában pontosan az Agg
teleki-barlangra illik rá. A névelírást pedig valószínű
síti a két név akkori írásának rendkívül hasonlósága. 
Könnyen elképzelhetjük, hogy egy régebbi német kéz
iratos munkát olvasott tévesen, vagy gót betűkkel írt 
jegyzeteinek tisztázása során nézte el a talán rosszul 
olvasható kéziratot Wernher (vagy tollnoka) és így 
került az akkori írásmódnak megfelelően Ag Telek 
helyére Arx Filek, vagyis Fülek vára. A gót betűs 
írásban ugyanis, különösen a kézírásban az x a g-hez 
nagyon hasonló betű, melynek szára, akár a g-nek 
a sor alá nyúlik. A tévedés csak a kéziratos jegyzetek 
feldolgozása során tönténhetett és nem a nyomdai 
szedésnél, mert a mű nyomdába került végleges 
szövegében az Arx Filek, Fülek vára említéséhez 
már hozzáfűzte a szerző, hogy Nógrád megyében 
fekszik.

Bél Mátyás Wernher tévedését helyreigazító 
publikációja, a Notitia 1742-ben történt megjelenése 
utáni években Turóczi László könyvének két újabb 
kiadása is megjelent: 1743-ban Nagyszombatban 
és 1744-ben Kassán. (11.) Úgy látszik azonban,
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hogy Turóczi az egyszer már kiadott könyvén nem 
kívánt újból dolgozni, nem látta szükségesnek a 
helyesbítést, vagy akkor más témákon dolgozva az 
öregedő tanár már nem is rágta át magát Bél 
Mátyás Notitiájának hatalmas kötelein, bár a 
nagyszombati és kassai főiskolák, ahol ő ezekben 
az években tanított, minden bizonnyal beszerezték 
könyvtáruk számára ezt az újonnan megjelent 
nagyszerű munkát. Tény az, hogy Turóczi könyvé
nek újabb kiadásaiban is változatlanul a Füleki- 
barlang szerepel.

Majd negyedszázad múltán, 1768-ban Nagy
szombatban jelent meg Turóczi könyvének utolsó 
kiadása. A könyv előszavából megtudjuk, hogy 
Turóczi három évvel előbb, tehát 1765-ben elhunyt. 
83 évet élt. Könyvének ezt a poszthumusz kiadását 
— amely a címlap szerint „bővített, javított és nap
jainkig kiegészített kiadás” -  Katona István, a 
nagyszombati, majd annak a fővárosba költözése 
után a pesti, illetve budai egyetem nagyhírű pro
fesszora rendezte sajtó alá. (12.) Ő egészítette ki a 
könyv történelmi fejezetét egészen a megjelenés 
evéig, tehát a Turóczi halálát követő évekre is és

tőle származnak a földrajzi fejezetek bővítései és 
helyesbítései is. Katona Istvánt kétszáz év eltelte 
után is úgy tartja számon a tudomány, mint akinek 
munkái „bő forrásadataik miatt máig figyelembe 
veendők”, ma is megbecsülendők. (13.) így már 
érthető számunkra, hogy Katona István, a minden 
fellelhető forrásmunka lelkiismeretes alapossággal 
történő feldolgozásáról máig is híres professzor, 
a könyvek szerelmese, aki nyugalombavonulása 
után a kalocsai érseki könyvtár vezetését vállalta 
haláláig, Bél Mátyás vaskos köteteit is gondosan 
áttanulmányozta, kijegyzetelte és megbízható, új 
adatait Turóczi könyvének átdolgozása során is fel
használta.

Az 1768-ban megjelent könyvelőszavában Katona 
István azt is megírja, hogy az. ő általa írt kiegészíté
seket és módosításokat vesszőcskék között, vagyis 
idézőjelben közli. Minthogy az Aggtelek barlang
járól szóló bekezdés idézőjelben szerepel, nem 
férhet kétség ahhoz, hogy ez a helyesbítés Katona 
István munkája.

Hogy nem tévedtem akkor, amikor Bél Mátyás
nak a Notitiában publikált megállapításával ma-
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gyaráztam a Turóczi féle könyv Katona István 
által átdolgozott 1768. évi kiadásában Aggtelek 
nevének megjelenését, azt Katona István közvetve 
maga is megerősíti, amikor a könyvnek a hegyekről 
szóló fejezetében leírja, hogy ő Bél Mátyásnak az 
ország vármegyéiről írt munkájából sok adatot 
átvett. (14.)

Tehát nem a korábban elhunyt Turóczi László, 
hanem Katona István tudós professzor érdeme, 
hogy Bél Mátyás nyomán Aggtelek neve 1768-ban 
egy olyan kisebb terjedelmű kézikönyvbe is bele
került, amelyet — amint ez Korabinsky Lexikon
jából is kitűnik — már szélesebb körben forgattak.

Bél Mátyás eredeti megállapítása viszont, amelyet 
nagyterjedelmű művében publikált, úgy feledésbe 
merült, hogy azt most, több mint két évszázad 
múltán újra fel kellett fedezni.

Bél Mátyás helyesbítő észrevételének felkutatása 
után megállapíthatjuk, hogy—jelenlegi ismereteink 
szerint -Aggtelek barlangjának első hiteles, név- 
szerint is pontos említése a nyomtatott irodalomban 
1742-ben, Bél Notitiájának IV. kötetében történt. 
Ha pedig elfogadjuk, és meggyőző érvelése alapján 
el kell fogadnunk Bél Mátyás alaposan indokolt 
megállapítását, hogy Wernher könyvében Arx Lilék 
helyett Aggteleket kell olvasnunk, akkor a Bánul la 

ha elírás folytán hibás néven is - a nyomtatott 
szakirodalomban 1549 óta szerepel.

Ezekután még nagyobb sajnálattal gondolhatunk 
arra, hogy a Notitia Gömör megyét leíró kötete 
már nem jelent meg, mert abban Bél Mátyás nyilván 
bővebb leírást közölt volna a Baradláról.

A Notitia IV. kötetének 17. oldala Aggtelek barlangjának első nyomtatott említésével
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vertit. An verő ideo, cum fonte Rojtfchenß, quod meus tunc hoípcs, 
voluit, confcrri debeat, non audemus addrmarc. Fontes acidos huc- 
ufquc vidimus.

§. X.
Д  D aquas adtnirandas, quod adcinet, paudores earum potuimus Aqux iá. 

y no tare, quam id montana hæc regio , ípondere videbatur. ™u*adx, 
Nam, quod Filekienßantro Wekníiervs , & ex hoc Behamb , Wcrnhe- 

atquc cxfcriptorcs alii, meminerunti id nuípiam reperiss. Werk he rí ri«rort 
(к.) verba hxc funt : Ad arcem Fïlek, in Comiiatu Neográd, (pneus efi-, 
in quo piper ne dsßillans aqua , continua durefeit. Ibi vero videos, ce и 
il at uas hominum conßßere faxa, ex bac defiillatiom concret a. Albus his 
color eß, пес per Je tantum funt alba, fed et'tatn coloris albicantis vfurn, írt
tá, piBoribus pr&bent. Nullum hodic, fiuc lapideicentis huius aqua:, 
fiue antri veiligium, in tora prouincia, nedűm in agro Filekienß, exilât.
N i fi crcdam us , a u t ípecum  co llapfum  ciTc , i i lo sq u e  n a tu ræ  lu fu s , ic- 
p  ul t o s , a u t c e rte  p e reg rin u m  p o r te n tu m , C o m ita tu i  n o f tro  , W ern-  
j .krvm in tu lif le , e r ro re  in d u d tu m „ vt p ro  Agtelek,  v ic o  G ö m o rie n f iu m ,
Flick pofucrit. Nam illic omnino, ingens iiliusmodi antrum vifitur, 
multis natura: prodigiis refertura. Hoc filendum non eft, in vico
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DIE ERSTE ERWÄHNUNG DER 
AGGTELEK-HÖHLE IN DER 

GEOGRAPHISCHEN FACHLITERATUR

Die Bibliographie wusste es bis jetzt so, dass 
László Turóczi in seinem im Jahre 1768 heraus
gegebenen geographischen Werk Ungaria suis cum 
regibus compendio data von der Aggteleker Höhle als 
erster schrieb.

Der Verfasser hat im Laufe seiner Untersuchungen 
fesgestellt, dass Mátyás Bél im 1742 erschienen 
IV. Band seines Werkes Notitia Hungáriáé novae 
historico geographica schon die Aggteleker Höhle 
erwähnt. Bél macht in seinem Werk auch darauf 
aufmerksam, dass es sett Georgius Wernhers im 
Jahre 1549 erschienenem Buch De admirandis 
Hungáriáé aquis und nach dem durch zweihundert 
Jahre lang in allen geographischen Werken über Un
garn, durch Verschreiben statt die Höhle Ag Telek, 
die Höhle Arx Filek geschrieben ist, obwohl in der 
Umgebung der Füleker Burg es keine Höhle gibt 
und die Beschreibung doch eindeutig auf die 
Aggteleker Höhle, passt.

So — laut unserer heutigen Kenntnisse — ist das 
Jahr der ersten zuverlässigen literarischen Erwäh
nung der Aggteleker Höhle 1742. Und wenn wir 
die vollkommen begründete Feststellung akzeptieren, 
dass es in Wernhers Werk durch Verschreiben statt 
„/lg Telek“ zu „Arx Filek“ gekommen ist, dann 
kommt die Aggteleker Höhle in der gedruckten 
Literatur seit 1549 vor.

Появление названия пещеры Аггтелек в георга- 
фнческой литературе

По библиографическим данным до сих пор 
считалось что о пешере Аггтелек впервые 
писал Ласло Туроци в географической работе 
„Ungaria suis cum regibus compendio data“, 
изданной в 1768-ом году. В ходе исследований 
автор пришёл к тому, что о пещере Аггтелек 
писалось уже в lV-ом томе работы Матяша Бел 
„Notitia Hungáriáé novae historico geographica“ 
изданной в 1742-ом году. В своей работе Бел 
обращает внимание на то, что вслед за появле
нием в 1549-ом году работы Георпиуса Вернера 
„De admirandis Hungáriáé aquis“ в течение 
двухсот лет во всех географических работах о 
Венгрии по случайной ошибке вместо пещеры 
Ag Telek фигурирует пещера Arx Filek хотя в 
окрестности крепости Фюлек нет и не было 
никакой пещеры, и описание явно относится 
к пещере Аггтелек.

Итак, по нынешним знаниям, год первого 
достоверного упоминания Аггтелекской пе
щеры в литературе — 1742. А если соглашаемся 
в вполне обоснованным тверждением Матьяша 
Бел о том, что в книге Вернера Arx Filek вместо 
Ag Telek стоит из — за опечатки, то пещера 
Аггтелек в печатной литературе фигурирует с 
1549-го года.

APERO DE LA GROTO AGGTELEKI EN LA 
GEOGRÁFIA LITERATURO

La bibliografio registris gis nun, ke pri la groto 
Aggteleki unua fője László Turóczi skribis en la 
1768 eldonita verko „Ungaria suis cum regibus 
compendio data".

La aûtoro esplorante konstatis, ke Mátyás Bél 
jam en la lV-a volumo (aperis en 1742) de la verko 
„Notitia Hungáriáé novae historico geographica" 
skribis pri la groto Aggteleki. En la verko Bél 
atentigis, ke en la en 1549 aperinta libro de Georgius 
W'ernher „De admirandis Hungáriáé aquis** (kaj 
surbaze de tiu verko dum 200 jaroj en ciu geográfia 
verko skribita pri Hungarlando) konsekvence de 
skriberaro „groto de Arx Filek“ staras anstataû 
„groto de Ag Telek*', kvankam en la cirkaûajo 
de la fortikajo Fülek ne egzistas kaj neniam egzistis 
groto, kaj la priskribo sendubc konvenas al la groto 
Aggteleki.

Do — laü la nuntempa kono — lajaro de la unua 
autenta literatura mcncio de la groto estas 1742. 
Kaj akeeptante la komplete fundamentitan kons- 
tatadon de Mátyás Bél, ke en la verko de Wernher 
konsekvence de skriberaro staras Arx Filex anstataû 
Ag Telek, la groto Aggteleki estas konata en la 
presita literaturo ek de 1549.
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