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STANISLAW STASZIC A BARADLA-BARLANGRÓL

A Baradla-barlangi újabb kutatások ismét felhív
ták a figyelmet hazánk legismertebb természeti rit
kaságának egykori híresebb látogatóira. A régi útle
írásokból nem egy esetben igen értékes információ
kat nyerhetünk a további kutatásokhoz is azonkívül, 
hogy szemléletes képet adnak a barlang egykor is
mert részeiről, a keletkezéséről kialakult elképzelé
sekről stb.

Stanislaw STASZIC (1755—1826), a Koáciuszko 
által vezetett szabadságharc egyik élharcosa, „a len
gyel földtan megalapítója”, a többi látogató közül 
annál is inkább figyelemre méltóbb, mert a barlan
got a természettudós-geológus szakember szemével 
vizsgálja, és olyan őslénytani leletekről is beszámol, 
amelyekről a többi, általában dilettáns barlangláto
gató nem tudósíthatott. 1815-ben, Varsóban meg
jelent könyvében (4) az alábbiakat olvashatjuk a 
213—215. oldalakon:

„Aktelek (Aggtelek) falu közelében a mészkő
sziklákban néhány helyen barlangok vannak. A leg
nagyobb a Baradío (Baradla) hegyben található.

A bejutás ebbe a barlangba nehézkes, a bejárat 
szűk; éppen csak be lehet rajta csúszni négykézláb. 
Néhány könyök távolságnyira a járat magasabbra 
emelkedik és impozáns terembe megy át, amelyben 
hangos csobogással jelentős vízfolyás zuhog a ma
gasból. Ebből az üregből a jobboldalon egy még ha
talmasabb terem nyílik, amelyben bizonyosfajta 
medve- és oroszláncsontokat találtam.

A negyedik teremben ismét meg lehetett találni az 
említett vízfolyást, amelyet követve egy hatalmas 
szakadékhoz érünk. Ez egy óriási terem, tele szép 
cseppkőoszlopokkal. Itt is megtalálhatók az emlí
tett állatok csontjai és másfélék is, amelyeket nem 
tudtam meghatározni.

Hatodiknak következik a „Templom”-nak neve
zett üreg, amelyben a vízfolyás lecsökken, a víz a 
szikla belsejébe szivárog és eltűnik. A terem oldalá
ban kisebb fülkék találhatók. Az egyikben közülük 
mintha a sziklába vésődött keréknyomokat látnánk, 
amelyek az utakon találhatóknál hatszorta keske
nyebbek. Ezekben a melléküregekben a legkülönbö
zőbb fajtájú denevérek valóságos tömegét láttam, 
egymás mellett függve néhány könyök szélességben 
teljesen elborították a falakat.

A hetedik, szintén igen nagyméretű teremben is
mét nagyobb vízfolyást láttam, de ezen túl már to
vábbmenni nem tudtam, mert olyan keskeny nyílá
son folyik keresztül, hogy semmiféle hely nem ma
rad az átjutáshoz.

A hatodik teremből jobbfelé menve egy hatalmas 
folyosóhoz jutunk, amely mintegy 16 öl magas és 
15 öl szélességű. Közepén sebes patak rohan, amely
be a különböző oldalakról több kisebb ér ömlik. 
Helyenként sziklából fakadó forrásokat láthatunk, 
máshol néhány öl magas dombokat lehet találni, és 
ezeken szinte fatörzsekként meredeznek a csodálatos

/. ábra. Stanislaw Staszic (1755—1826) arcképe

hófehér oszlopok. Ezek a cseppkőoszlopok külön
böző vastagságúak, átmérőjük az öt hüvelyktől 
egészen a néhány láb méretig változik.

Baloldalt van egy terem, amelyben viaszsárga 
cseppkövek vannak, ezért ezt a helyet „Viaszos te
remnek” nevezik. Ebből a „gyertyaviaszos” terem
ből keleti irányba menve lehet a legnagyobb kiterje
désű üreghez eljutni. Ott a sziklás oldalfalakról szin
tén valóságos folyó zuhog, amely keresztülfolyik az 
egész termen. A folyó partjai nagyon síkosak, sáro
sak; jelezve, hogy a víz gyakran megárad és elönti 
ezeket a partokat. Veszélyes itt a járás: helyenként 
annyira élesek ezek a partszegélyek, annyira el van
nak borítva cseppkövekkel, mintha hegyes tüskékkel 
lennének teletűzdelve.

A barlangtermek száma, amelyeket bejártam ösz- 
szesen tizenhat volt; állatcsontokat négy teremben 
találtam. Ezek nagyrésze cseppkővel volt bekérge- 
ződve. Az üregekben a denevéreken kívül semmiféle 
más élőlény nem volt található.

Az említett barlangot 1799. szeptember 25-én te
kintettem meg; a felszínen a Réaumur-hőmérő 16, 
a barlang belsejében 8 fokot mutatott.
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hány, ma már nehezen azonosítható barlangját és a 
Borszék környéki jégbarlangokat, valamint az 
Akszamit-barlangot is a Szepesi Magurában.
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A terület mészköve olyan, mint amilyenben álta
lában a hasonló üregek találhatók: kemény, vésett, 
egyenlőtlen felületű, apró bemélyedésekkel, amelyek
nek a szélei igen kellemetlenül élesek.”

A fenti színes, érzékletes leírásból egyértelműen 
a Baradlának a Pokol Kapujáig terjedő szakaszára 
ismerhetünk. Staszic munkásságának későbbi mélta- 
tója, Walery Goetel — nyilván helyismeret hiányá
ban — tévesen a sokkal később felfedezett Domica- 
ágat említi (2).

Stanisíaw Staszic idézett munkája egyébként a 
Dél-Dunántúl kivételével az egész történelmi Ma
gyarország és Erdély földtani felépítésével, érc-, 
ásvány- és sóelőfordulásaival, gyógyvízforrásaival 
is foglalkozik, s emiatt joggal tekinthetjük a magyar 
földtudományok előtörténetében F. S.Beudant klasz- 
szikus útleírásával ( I ) egyenértékűnek a „Kárpátok 
földszületését”.

A könyvéhez mellékelt többszínnyomatú, rézmet
szetű áttekintő geológiai térképe pedig nemcsak 
Lengyelország, Moldva és Havasalföld, de Magyar- 
ország legkorábbi földtani térképének is tekinthető, 
mivel hét évvel korábban jelent meg az ismert Beu- 
dant-féle térképnél.

A Baradlán kívül a könyvben Staszic megemlíti a 
Krassó-Szörényi Érchegység és a Bihar-hegység né-
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STANISLAW STASZIC 
ÜBER DIE BARADLA-HÖHLE

Der Verfasser führt in Übersetzung die Fest
stellungen des polnischen Geologen Stanislaw 
Staszic (1755—1826) über die Baradla-Höhle in 
seinem 1815 erschienenen Werk vor und weist 
auf die wichtige Rolle hin, die die Arbeit von 
Staszic in der Vorgeschichte der ungarischen 
geologischen Forschung gespielt hat. Die als 
Beilage des Buches erschienene Karte ist um 7 
Jahre älter und teilweise auch genauer, als die 
bekannte Karte von F. S. Beudant.

STANISLAW STASZIC 
PRI LA GROTO BARADLA

La autoro en traduko sciigas la konstatajojn de 
S. Staszic (1755 — 1826) pola geologo, aperintajn 
en 1815, pri la groto Baradla, kaj montras la 
signifan rolon de la verkoj de Staszic en la antaüen- 
historio de la Hungarlanda geológia esploro. Nome 
la geológia mapo en la aldonajo de la libro 7 jarojn 
pli frue aperis, kaj gi parte estas pli preciza, ol la 
konata mapo de F. S. Beudant.

СТАНИСЛАВ СТАШИЦ — О ПЕЩЕРЕ 
БАРАДЛА

Автор публикует перевод заметок по поводу 
пещеры Барадла, имеющихся в работе польского 
геолога С. Сташица (1755—1826), появившейся 
в 1915 г. При этом он указывает на важную роль, 
которую сыграл С. Сташиц в начальной стадии 
истории геологических исследований в Венгрии. 
Следует отметить, что геологическая карга, 
приложенная к книге, была издана на 7 лет рань
ше и является частично даже более точной по 
сравнению известной карты Ф. С. Ведана.

STANISLAW STASZIC 
О JASKINI BARADLEJ

Autor przedstawia w tíumaczcniu wçgierskim 
opis Jaskini Baradlej klasycznego polskiego geologa 
St. Staszica z r. 1815. Twórcoác St. Staszica grai 
wazn^ role w przedhistorii geologii Wegier, po- 
niewarz jcgo тара geologiczna, гаЦсгопа do 
„Ziemiorodztwa” jest о 7 lat starsza i tym razern 
dokîadniejsza, niz znana тара F. S. Beudanta, z r. 
1822.

5. ábra. A „Baradlo” környékének felnagyított rajza a Staszic-féle térképen

74


