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BARLANGOK SZALLER GYÖRGY ÁLLAMISMÉJÉBEN (1796)
Tudománytörténeti adalék

Magyarországról az első földrajzi leírások latin 
vagy német nyelven jelentek meg. Csak a XVIII. 
század vége felé akadtak néhányan, akik megkísérel
ték az országról gyűjtött ismereteiket magyar nyel
ven kinyomtatni. Az első ún. államismék sok érdekes 
adatot szolgáltatnak Magyarország akkori föld
rajzi viszonyairól, az ország lakóiról és gazdálkodá
sukról. A szpeleológia számára sem elhanyagolan- 
dók ezek a régi írások, mivel információkat találunk 
bennük az akkor ismert barlangokról.

Az első földrajzi államismék egyikét Szaller 
György írta. Idézem könyve címoldalának teljes 
szövegét, mert az — a kor szokása szerint — minden 
lényegeset elmond a mű tartalmáról és írójáról:

MAGYAR ORSZÁG’ 
F Ö L D L E Í R Á S Á N A K  

RÖVID FOGLALATTYA 
egygy hozzá tartozandó újon

nan rajzoltt mappával egygyütt.
Kibotsátotta 

német nyelven-is 
S Z A L L E R  G Y Ö R G Y ,  
földmérő és vízépítő mester ’s 

egyszersmind a’ n, magyar nyelvnek és 
literatúrájának r. k. tanitója a’ Pozso

nyi fő-gymnáziomban.
Pozsonyban. Schauff János betűivel, 1796.

A 250 oldal terjedelmű könyv első részében 
„Magyar Országnak természetes Állapottyát” ismer
teti összefoglalóan. Ebben a 9. § címe így hangzik: 
,,A’ jeles tulajdonságú Vizek és Barlangok.” A vizek
ről (forrásokról) szóló részt nem ismertetem, szó 
szerint idézem viszont az ország akkor ismert bar- 
langairól szóló összefoglalót (15—16. oldal):

„Jelesebb Barlangok Magyar Országban az Ok- 
nói, Szentiványi, ’s több egyebekkel egygyütt, 
a* Deménfalvai Barlangok. Némellyek még a’ 
forró Nyárban-is fagyosak, úgymint Szelitzén 
és Fanutzán ’s más Helyeken Túrótz és Gömör 
Vármegyékben. Ezekről-is bővebben emlékezem 
tulajdon Vármegyéjében.”

Lapozzuk fel azokat az oldalakat, ahol a fenti 
barlangokról bővebben olvashatunk.

Liptó Vármegye. A 71. oldal alján ez a mondat áll:
„Tsudálatos nagy Tsontok találtatnak a* Demény

Falvai Barlangban, ’s egyebekben-is, mellyeket 
a’ köz Ember Sárkány Tsontoknak vél.”

Túrótz Vármegye. Idézet a 79. oldalról:
„Jegyzést érdemlenek e’ Tartományban . . .  a* 

Mazarna és Dupna Barlangok. Ez a* Rutka* 
Hegyétől fogva egész Rajetzig tart Trentsén Vár
megyében; amaz pedig a’ Tlefla Hegyben három 
kisebb Barlangokra oszlik, ’s az előbbenyivel 
’s más egyebekkel egygyütt jeles Természetű, 
a ’ többi köztt az első tejes Vizet tsepeg-le Falairól, 
melly Kővé válik, kiváltképen a’ szabad Levegőben.”

Gömör Vármegye.
„Nevezetes Dopschau (Dobsina. Szerk.) Hegyén 

Barlangja, mellynek Falairól letsepegő Víz Kővé 
változik, ’s Kőtéjnek hívatik, melly szép Fejérsége 
miatt a’ Képírónak Festék gyanánt szolgál, külöm- 
ben pedig gyógyittya a* beteg Marhákat.” (186. 
oldal.)

„A’ Pelsőtzi Hegy rakva van mindenféle jó 
Fával. Közepette ennek egygy Barlang nyílik, 
mellynek Neve Csergő Lyuk, 8 Ölnyi széles és kere
kes szájú Mélység, mellyet Fenekéig lehetetlenség 
kitanúlni.”  (189. oldal.)

Torna Vármegye.
„Szádelő, Szelitz és Berzova Barlangok neveze

tesek e’ Tartományban; az elsőnek fél Mélyföldre 
( — mérföldre, szerk.) tart Hézagsága ’s találtatnak 
benne mindenféle Állatoknak Tsontyai. A’ Szelitzi 
Télen meleg ’s Nyáron hideg, 18 Öl nyíre Hoszszú 
a’ Szája, Szélessége-is annyi; bellebb 50 Öl-is van 
Hoszsza és fél annyi Szélessége. Mélysége ésmeret- 
len, mint hogy senki se veti arra Fejét: hogy bellebb 
visgálná a ’ síkos jege miatt. A’ Berzovai jeges Bar
langot még nehezebb megvizsgálni az előbbenyi- 
nél, ’s azért-is keveset tudhatunk róla.” (193. oldal.)

Az ismertetett barlangok mindegyike a mai hatá
rainkon kívül fekszik. Nem tesz említést Szaller 
György az „Agteleki” barlangról, pedig az ő idejé
ben ez már ismert volt. Hosszan ír róla például 
Korabinsky is az 1786-ban német nyelven meg
jelent földrajzi-történeti lexikonában. Szaller egyet
len barlangot sem említ a Bükkből, a Bakonyból 
és a Mecsekből. Nyilván könyvének szerény keretei 
is akadályozták abban, hogy több szót ejtsen 
a barlangokról.

Balázs Dénes
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