
Rutterschmid László

ADALÉKOK A BARADLA-BARLANG MEGISMERÉSÉNEK
TÖRTÉNETÉHEZ

Munkánk előzményének tekinthető, hogy néhány 
éve Kovács György né a Vass Imre könyv körüli 
félreértések kiküszöbölésével, (melyek a későbbi 
felmérések pontatlanságainak következményei vol
tak), a helyes távolság megállapításával megtalálta 
Vass Imre névbejegyzését méterre az általa megjelölt 
ponton. Ettől kezdve úgy alakult, hogy a csoport 
kutatásai során Vass Imre könyvének minden egyes 
része mintegy „vonatkozási pontiként szerepelt 
tevékenységünkben. Éppen ezért keltette fel figyel
münket dr. Darvas Iván és dr. Bendeffy László, de 
jórészt Schőnviszky László által végzett kutatómunka, 
mely a barlang kutatásának történetét hivatott minél 
teljesebb mértékben felderíteni. Különösen vonat
kozik ez a barlang jelenleg ismert legrégibb térké
pére, melyet Sartory József készített (?). Számunkra 
azért volt ez különösebben érdekes, (és sajnálatos, 
hogy a Karszt és Barlang vonatkozó számai igen 
nagy késéssel kerültek forgalomba), mert mi már 
ismertük akkor Sartoryék kézjegyét a barlangban, 
de különösképpen nem figyeltünk fel rá. A feliratot 
Kovács György tagtársunk találta meg 1966-ban.

Kutatóink figyelmét addig is elsősorban ama 
bizonyos „két Anglus” kilétének kérdése kötötte le 
elsősorban, s a hivatkozott szerzők cikkei ehhez 
újabb támpontokat nyújtottak. Egyidejűleg azonban 
szemünkbe ötlött, hogy sem Bendeffy dr., sem dr. 

|л Darvas Iván — egy-két esetben még Schőnviszky 
László sem — nincs birtokában olyan tényeknek, 
momentumoknak, melyekhez mi már eljutottunk. 
Az ebből keletkezett elírások, tévedések arra intettek 
bennünket, hogy mielőtt bármi következtetést le
vonnánk, további adatokat gyűjtsünk, még alapo
sabban tanulmányozzuk a vonatkozó irodalmat. 
Mind újabb anyagok kerültek elő a Széchenyi 
Könyvtár, a Levéltár és a Szabó Ervin Könyvtár 
gyűjteményéből, s így jutottunk vissza időben 
1781-ig (L.: irodalomjegyzék).

Dr. Bendeffy László, tudomást szerezve tevékeny
ségünkről, kapcsolatot teremtett velünk, s megbeszé
lésünk során rendelkezésünkre bocsátott egy fotó
kópiát Sartory József barlangtérképéről, — melyért 
ezúton is köszönetét mondunk — főleg azzal a 
céllal, hogy a felirat nélküli számadatok azonosítá
sát a barlang ismeretében végezzük el. Ekkor indult 
el a lavina, amely már olyan szerteágazóvá tette a 
kutatótevékenységet, hogy feltétlenül szükséges lett 
eddigi ismereteink rendezése és közrebocsátása. E 
beszámolónknak tehát, melyet közreadunk, két 
témaköre van: a barlang kutatástörténete és a 
Sartory-féle térkép körüli problémák.
7. A barlang kutatástörténetéhez

Vass Imrének, a barlang legnagyobb része felfe
dezőjének tevékenysége közismert, híresen jó, precíz

térképe, pontos leírása nem szorul általunk mélta
tásra. Éppen ezért, e munkával kapcsolatosan alig 
merül fel olyan momentum, amely homályos lenne, 
és újabb vizsgálódást igényelne. Miután Vass Imre 
igazi tisztelettel beszél a munkáról, melyet elődje, 
Raisz Keresztély végzett az aggteleki szakasz fel
mérése során, és saját leírása szerint messzemenően 
támaszkodik rá a vonatkozó szakasz leírásában, 
magunk is alaposabban meg kívántunk ismerkedni 
e művel. Ezért Kovácsnéval együtt azt kimásoltuk, 
s én lefordítottam. (Egyébként máig sem tisztázott, 
hogy miért nem jelenhetett meg önálló munkaként, 
miért csak Bredetzky könyvének „betétműveként”). 
Ami a leírást illeti, messze elmarad Vass precizitása 
mögött, de meg kellett állapítani: indokolatlanul 
értékeli alá mindmáig a barlang irodalmának szinte 
minden kutatója ezt az ismertetést. Kétségtelen, hogy 
a barlang fejlődéselméletével kapcsolatos súlyos 
elvi tévedés ennek a legfőbb okozója, de az is két
ségtelen, hogy térképe pontos, a leírásban — az 
akkori írásmódszerekhez képest — jól követhető, 
azonosítható és részletes. Mindenekelőtt azonban 
hivatkozásokat találtunk az elődökre, akik járták, 
s akik leírták a barlangot. Raisz egyébként kis- 
híján felfedezte a Domicát, mikoris Hosszúszónál 
egy vizvezető üreget eltömetett (kibontás helyett), 
hogy ezzel a falu részére vizet szerezzen. Mindketten 
tudnak (Vass és Raisz) a Denevér-ág állítólagos el
falazásáról, az aggteleki tó keletkezéséről, végig
járták ugyanazt az utat, látták a keréknyomokat, 
bemerészkedtek a Nehézútba, majd a Vaskapuba, 
ahol — nyilván ugyanazon a helyen — elakadtak, 
Raisz még vízbe is esett. (Ez hidak nélkül alighanem 
ma is így lenne!) Mindketten említik Robert Town- 
son nevét, no meg Korabinsky leírásából tudnak 
két angolról, akik a Királyi Tudós Társaság (Royal 
Society) megbízásából itt jártak volna. Felmerül a 
kérdés : honnan vagy kitől szereztek tudomást 
Korabinsky lexikonán kívül e két angolról, s végül 
maga Korabinsky honnan szerezte értesülését?

Erre csak maguk a hivatkozott művek adhattak 
esetleg választ. Elsőnek Townson leírásából írtuk ki 
és fordítottuk le a Baradlára vonatkozó részt angol 
és francia nyelvből. Utólag kiderült, hogy az a 
kiadás, melyet másoltunk, ismeretlen a forrásmun
kák között. E munkát Kovácsnéval végeztem. Egyik 
munka sem adott támpontot a főkérdésre: a két 
angol kilétére. Nem maradt más hátra, mint minden 
1800 előtti földrajzi munkát, melynek köze lehet e 
leíráshoz, áttanulmányozni.

A tanulmányaink során egyre szűkült az az időkör, 
melyben kereshettük a két angol személyét. Town
son 1793-ban járt a barlangban, és már tud Kora
binsky munkájáról. Ezután kiderült, hogy Kora
binsky lexikonának van egy 1786-os kiadása is,
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1. ábra. Felirat: D. W. Frankendorffer 1778

melyben erről ír — múlt időben — tehát a legkésőbbi 
dátum 1785. lehetne. De milyen időponttól? Már a 
„vor einigen Jahren*’ kitétel is szűkítette az időt 
„néhány” évre, azonban ez nem konkrét adat! 
Ismét nekiültünk a temérdek azidőtájt keletkezett 
irodalom böngészésének. írók, tudósok, utazók, 
akik Magyarországon jártak, s megint mások, akik 
leírásaikat az előbbiekéből merítették. A tű és a 
szalmakazal tipikus esete. Végül eljutottunk Frederik 
Martyn személyéig (1. irodalomjegyzék), aki Ma
gyarországot természeti ritkaságokban hiányosnak 
tudja, s csak a Szilicei Barlangot ismeri. A kiadás 
kelte: 1783. Úgy látszott, ez a legkorábbi dátum. 
És közte?

Engelhart : „Prachtwerke die Unterwelt” c. mun
kája szinte betűszerint mása Széky Teleki Domokos 
1796-ban készült leírásának. Vályi szinte szóról- 
szóra a Korabinsky féle lexikon leírását adja.

2. ábra. Feliratok: Siószer 1779, David Schmid 
Apotheker 1779, Andreas Amen

Bartholomeides leírása azonos Raiszéval. Ekkor 
találtam rá William Hunter könyvére.

1799. szeptember 27. Hunter a barlangban jár. 
Tagja a Royal Societynek. Orvos. Egy hosszabb 
Anglia—Európa—Közép-Ázsia útvonal során Bécs- 
ből tesz kirándulást az északi területekre, s ekkor 
kerül el a Baradlába is. Mintegy 3 órát tartózkodott 
benne, leírása pontos is, a keréknyomokat is nyug
tázza, de ez nem tiszta előtte (előttünk sem!). 
Minden együtt van tehát, — a dátumot kivéve. Ő 
ugyanis Townson után jár a barlangban, tehát nem 
ő az, akit keresünk.

Úgy látszott, nyomot vesztettünk. Ekkor történt, 
hogy tavaszi expedíciónk során, 1970 húsvétján 
Aggteleken jártunk. A magas vízállás miatt munka
helyünkön nem dolgozhattunk, így a barlangi fel
iratokat tanulmányoztuk. Azt vitattuk közben, hogy 
egyáltalán elfogadható-e a Korabinsky- féle lexi
konnak a két angolra vonatkozó adata? Egyáltalán 
angolok-e? Ez korántsem biztos. Talán nem is ide 
illő, de azon tréfálkoztunk: keressünk egy Smith-t, 
vagy Brown-t, mert hogyan is hívnának másképpen 
két angolt? És alig néhány lépés után megdöbbenve 
olvastuk a falon:

Frankendorfer David Smid
9 May 9 Mav
1779 1779

A lelet helye: a 900 m-es jelzéstől Aggtelek felé 
mintegy 10 m-re, a folyásirány szerinti jobboldali 
falon. Halvány, kissé elfolyt és kopott, de olvasható 
felirat. Tehát két külföldi a barlangban, 1779-ben. 
Lehetséges? Már itt megmondom, hogy mind a 
mai napig nevük alatt megjelent ismertetést a bar
langról nem találtunk.

Találtunk ellenben egy utalást Raisz Keresztély 
munkájában bizonyos „ismeretlen” által írt rövid 
leírásra a „Magyar Tárház vagy Adalékokéban 
1787-ből. Keresésünk ezen a vonalon sem járt 
sikerrel.

Új szálat kellett gombolyítani. Kovácsné ezúttal 
a Széchenyi Könyvtár folyóiratosztályán, a „Po
zsonyi Magyar Hírmondó” korabeli köteteit tanul
mányozta abból kiindulva, hogy valami rövid uta
lásra bukkanhat. így is lett. Egyrészt tudósítás 
találtunk bizonyos „Anglusról”, akikről „a nyom
tatott levelekben külömb-külömb féle hírlelések 
irattatnak”, s aki most „éppen Posonban futkos 
széllyel”. Továbbá egy tudósítást egy Farkas 
Jánosról, aki ugyanezen időben Pozsonyban tartóz
kodott. Erről azonban más témánál kell beszélni. 
S végül 1781. „Szt. György hava 25. Szerda” 
keltezéssel a folyóirat 253. oldalán egy ismertetést 
az „Ungrisches Magazin” megindulásáról, mely
ben több cikk mellett „Az Aggteleki barlangról való 
tudósítás” is szerepel, a szerkesztő szerint Windisch 
Károly tollából.

A leírást valóban meg is találtuk, (Ungrisches 
Mag. 1781. I. köt. 77—79. old.) s megállapítottuk, 
hogy a dátumelírások és sajtóhibák ördöge ismét 
félrevezetett évek óta mindenkit. Elsőnek talán 
éppen Vass Imrét, aki maga is hiába kereste. Ez az 
a leírás, melyről Raisz beszél, csak éppen nem 1787-
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ben, hanem 1781-ben jelent meg. Nagyon fontos 
adat ez, mert míg 1787-ben (Korabinsky után) 
semmi jelentősége nincs, 1781-ben ugyanez a leírás 
jelenleg időbelileg az első az ismertek közül, amely 
nem hasonlít egyetlen más leírásra sem, önálló, 
első kézből származó leírás. Sajnos, mégcsak nem is 
Windisch írta, mert a kézjegy, ez alól a cikk alól — 
hiányzik.

Ugyancsak a Pozsonyi Magyar Hírmondó közli, 
szintén 1781-ben, mely szerint 1781. II. felében kez
dik nyomni Molnár János könyvét, mely a magyar- 
országi érdekességeket fogja feldolgozni.

Utánanéztünk. A könyv megjelent, 22 kötetben. 
Részben megtalálható a Széchenyi Könyvtárban. 
Címe: Magyar Könyvház.

Itt tartunk jelenleg ebben a kérdésben és reméljük, 
hogy az újabb adatok birtokában tovább is lép
hetünk.

Időközben ismét fent jártunk Aggteleken, hogy 
a feliratokat lefotózzuk, s akkor találtuk meg a már 
hivatkozott David Smidês Frankendorffer névbejegy
zését a másik oldalon, alig néhány méternyire az 
előzőtől. Ezek sokkal tisztábban olvashatók, bár a 
lecsorgó víz kissé ezeket is lemosta. De velük egy- 
időben található még — nevük mellett bizonyos 
Siószer (így), Andreas Aman, és még egy olvasha
tatlan név. Ezenkívül David Smidről, aki ezen a 
feliraton Schmidként szerepel, kiderül, hogy „apo- 
theker”, azaz patikus, gyógyszerész. És végül még 
egy, későbbi bejegyzés a Schmid név „d” betűje 
alatt: Czékus Mátyás, 1785... stb. és egy újabb 
olvashatatlan név 789 dátummal. Frankendorffer 
neve alatt 1778 év áll, alatta egy Heim ... vagy 
Heinz névvel. Lehet, hogy pillanatnyilag ő az első?

A Czékus Mátyás név feltűnése e helyen más szem
pontból érdekes. És ezzel rá is térünk a második 
problémára :
2. A Sartory-féle térkép

Czékus Mátyás neve a fentebb jelölt helyen egy 
csapásra megfelel arra a kérdésre: ki hívta fel 
Farkas János figyelmét a barlangra. (Engedtessék 
meg, hogy ne bocsátkozzam ismétlésekbe a térkép 
vonatkozó adatait illetően, hiszen azokat dr. Darvas 
dr. Bendeffy és Schőnviszky László részletesen is
mertették.) Ő 1875-ben járt ott, feltehetően meg
találva a két nevet, nem is véletlenül írta a magáét 
éppen oda. Tudni lehet tehát, ki a térképről ismert 
„Jurassors v. Czékus”. Úgylehet, igaza van dr.

,Ul_ Darvas Ivánnak abban, hogy az a bizonyos két
soros felirat, mely Farkas és Czékus nevét tartal
mazza, utólag és nem is Sartory József önkéntes 
akaratából került a térképre. E körül a térkép 
körül egyébként is sok érdekes tény merül fel. Ide 
tartozik az is, hogy míg a barlang a 36. pontig teljes 
pontossággal egyeztethető (annak ellenére, hogy 
fixpontok, jelzések stb. ma már közel 3 méteres 
agyagtakaró alatt pusztultak el a barlangi tó miatt), 
onnan azonban alig, sőt teljes bizonyossággal egyál
talán nem. Vagy az a lehetőség áll fenn, hogy a tér
képből még hiányzik valami, vagy az, hogy a barlang 
akkor olyan volt, amilyennek ábrázolták. Különös 
mértékben vonatkozik ez a Morea-hegy ábrázolására,

3. ábra. Czékus M. retusált felirata

ahol a hegy mellett a baloldalon sík terepet mutat
nak, sőt olt számozott objektumok szerepelnek. Ma 
az egész — omladék. Ez természetesen e pillanatban 
csak lehetőség, feltételezés, ami talán csak egyetlen 
esetben lesz bizonyítható.

Mikor dr. Bendeffy Lászlótól a térképet megkap
tuk, alaposan átböngésztük. Ekkor tűnt fel, hogy a 
térképen levő ábra (a bejárati fal) fölött kivakart 
pecsét vagy rajzolt kör nyomai látszanak, benne 
halvány írásnyomokkal. Kovácsné még további

4. ábra. Farkas J. és Sartory felirat. (A képen az 
végződés retushiba.) A fotókat Kovács György 

készítette.
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számokat, jelzéseket, egy-két tisztán olvasható szót 
is talált, jómagam elmosódott rajz-körvonalakat, 
melyek mintha barlangjárat rajzát ábrázolták volna. 
Lehetséges, hogy e részeket a papírról lekaparták, 
az is lehet, hogy pl. ónceruzával írták, s lekopott, 
sőt még az is lehet, hogy nem ide tartozó szöveg. 
Ennek ellenére ezt a nyomot elejteni nem szabad. 
Kérvényeztük a Széchenyi Könyvtárnál, hogy a 
térképet UV vagy infravörös fényben történő le
fényképezés céljára rövid időre bocsássák rendelke
zésre. Annyi bizonyos, hogy ennél a felvételnél 
— ime a véletlen! — kissé ferde fényben világították 
meg a papírt, s így lettek láthatóvá a számok és 
jelek, melyek azelőtt egyetlen kópián sem nyertek 
megörökítést.

Ha az UV lámpák fényében esetleg megtaláljuk 
a térképhez fűzött magyarázatot, lehetővé válik a 
teljes azonosítás, és lehetséges, hogy megismerhetjük 
a barlang akkori, hiteles képét is.

Miután Farkasék az „Angliusokról” is tudtak, 
az is lehetséges, hogy rövid úton e kérdésre is fény 
derül. A látszat mindenesetre az, hogy jelenlegi 
ismereteink szerint Frankendorffer D. W. járt először 
a barlangban kutatási céllal. David Smid esetében 
zavaró a kétféle írásmód, hacsak nem egy 3. személy 
firkantotta fel a neveket — rosszul. Angolok? 
Németek? Bármelyik lehet. Végülis csak annyi 
biztos: soha Korabinsky nem mondta, hogy ango
lokról lenne szó — hadd idézzem: „dass, als vor 
einigen Jahren die Akademie der Wissenschaften in 
London, zwei ihrer Mitglieder nach Ungarn ab
schickte...” Ha mégis angolokról írtam, azért 
történt, mert semmi hiteles adat arra nézve nincs, 
hogy nem azok voltak, arra sem, hogy igen, addig 
tehát, míg el nem dől ez az érdekes kérdés, fogadjuk 
el a hagyományt.
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BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE 
DER ERKENNTNIS DER BARADLA-HÖHLE
Der grösste unterirdische Naturschatz Ungarns 

ist die im Landesgebiet etwa 15 km lang dahinzie
hende Baradla-Tropfsteinhöhle. Es ist verständ
lich, dass die ungarischen Forscher die Traditionen 
über die Höhle mit grosser Hingabe pflegen. Es 
besteht eine merkwürdige Lage hinsichtlich der 
Erkenntnis der Baradla-Höhle. Während man im 
Falle des auf dem Gebiet der Tschechoslowakei 
befindlichen Domica-Ganges des Höhlensystems 
von einer regelmässigen Erforschung sprechen kann 
(schriftliche Beweise aus dem XX. Jahrhundert usw.) 
darf es im Falle der uralten Baradla höchstens von 
einer Neuentdeckung gesprochen werden. Der 
Urmensch kannte nämlich weitgehend, sogar 
bewohnte er die Höhle. Einige Forscher der Höhle 
haben entschlossen, herauszustellen, wer die Höhle 
nachweisbar am frühesten betrat. Der Verfasser 
des Artikels berichtet über die Ergebnisse des 
bisherigen Datensammeln.

ДОБАВКИ К ИСТОРИИ ПОЗНАНИЯ 
ПЕЩЕРЫ БАРАДЛА

Самое большое подземное натуральное сок
ровище Венгрии — это пещера Барадла, которая 
тянется в длину почти 15 км на территории 
страны. Понятно, что венгерские исследователи 
с большой любовью культивируют связанные* 
с пещерой традиции. Странное положение об
стоит в познании Барадла. В случае русла 
Домица пещерной системы (на территории 
Чехословакии) можем говорить о правильной 
разведке (письменные документы ХХ-го века 
и т.д.), а в случае старой части Барадла самое 
большее речь идёт о возоткрытии. Ибо перво
бытный человек очень хорошо знал, даже и жил 
пещеру.

Несколько исследователей этой пещеры реши
ли, что они попробуют выяснить: кто ходил 
раньше всех доказуемо в пещере. Писатель этой 
статьи излагает результаты до сих пор сделан
ных своих собираний сведений.

SUPLEMENTOJ AL LA HISTORIC)
DE LA EKKONODE LA GROTO 

BARADLA
La plej granda subtera trezoro de Hungario 

estas la stalaktita groto Baradla, kies Hungarlanda 
parto estas c. 15 km-ojn longa. Kompreneble, la 
hungaraj esploristoj elkore flegas la tradiciojn pri 
la groto. La situacio de la ekkono de Baradla estas 
interesa. Dum ce la Cehoslovaka parto de la grotaro 
(Domica brako) ni povas paroli pri ordinara mal- 
kovro (20-a jarcento, skribitaj dokumentoj ktp.), 
ce la praa Baradla nur pri dua malkovro. Nome la 
prahomo bone konis la groton, ec logis gin. Kel- 
kaj esploristoj decidis, ke ili provos malkovri: 
demonstreble kiu vizitis pli frue la groton. La 
aütoro konigas la rezultojn de la gis nuna laboro.
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