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BÉL MÁTYÁS ÉS IFJ. BUCHHOLTZ GYÖRGY 
A SZILICEI-JÉGBARLANGRÓL ÉS ANNAK TÉRKÉPÉRŐL

Dr. Dénes György

Ö S S Z E F O G L A L Á S

Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány Gyűjteményében BÉL MÁTYÁS jórészt még feldolgozatlan 
hagyatékában a szerző a Sziliceijégbarlang addig ismeretlen kéziratos térképére bukkant, amelyet a Magyarországon 
rendezett ALCADI ’92 konferencián részletesen ismertetett, azzal a feltevésével hogy a kéziratos térkép -  vagy ha 
az másolat, akkor annak eredetije -  ifj. BUCHHOLTZ GYÖRGY munkája lehet. Azóta megismerte Buchholtznak 
Bél Mátyáshoz intézett 1719. február 14-i levelét és az ahhoz mellékelt, ugyanaznap készített barlangtérképvázlatát, 
és ezek egyértelműen igazolták, hogy feltevése helyes volt. Az Esztergomban őrzött kéziratos barlangtérkép 
kétségtelenül tisztáznia az 1719. február 14-i vázlatnak, azt pedig Buchholtz a Szilicei-barlangban, 16 éves diák 
korában, 1704 körül tett kirándulása alkalmával szerzett ismeretei alapján emlékezetből készítette másfél évtizeddel 
utóbb, 1719-ben. Ez tekinthető -  mai ismereteink szerint -  Közép-Európa első ismert barlangtérképének 
Buchholtznak a Szilicei-jégbarlangról írt sorai olyannyira fölkeltették Bél Mátyás érdeklődését e különleges barlang 
iránt, hogy a Royal Societyhez 1739. április 5-én megküldött székfoglaló értekezésének első fejezetét is erről a
barlangról írta.

A barlangkutatás történetéről 1979-ben Bécsben meg
rendezett nemzetközi szimpóziumon tartott előadásom
ban (DÉNES 1984) már említést tettem BÉL MÁTYÁS 
még feldolgozatlan kéziratos hagyatékában található 
XVIII. századi barlangtérképrol, de ennek publikálásá
val azóta is adós voltam. Az 1992 májusában Magyaror
szágon megrendezett ALCADI konferencia jó alkalom 
volt ennek az érdekes és tudománytörténeti szempontból 
jelentős kéziratos térképnek az ismertetésére. Azóta 
eltelt időszak alatt olyan dokumentumokat ismertem 
meg, amelyek szükségessé teszik, hogy e helyütt a 
konferenciára írt és ott előadott német nyelvű dolgoza
tomnál bővebb tanulmányt tegyek közzé.

BÉL MÁTYÁS (1684-1749) a XVIII. sz. első fele 
Magyarországának egyik legsokoldalúbb, kiemelkedő 
tudósa, élete fő művének tekintette Magyarország törté
nelmének és földrajzának megbízható forrásokon alapu
ló, a kor tudományának legmagasabb színvonalán álló, 
részletes megírását. Ennek érdekében évtizedeken át 
gyűjtötte az egész országból a magyar történelem forrás

anyagait, az ország földrajzának részletes és pontos 
leírásához pedig részben maga, részben fiaiból, tanítvá
nyaiból és barátai, meg kora ismertebb értelmiségijeinek 
köréből szervezett kutatógárdájának közreműködésével 
tervszerűen bejárta, illetve bejáratta az országot, és a 
helyszínen szerzett közvetlen és ellenőrzött adatok birto
kában írta, illetve -  munkatársai által gyűjtött és néki 
megküldött anyagokat is felhasználva -  szerkesztette 
meg hatalmas művének latin nyelvű kéziratos kötegeit. 
Adatgyűjtése során kiterjedt levelezést folytatott az 
ország minden megyéjének tudós ismerőivel. A hatalmas 
adatgyűjtő munkát már hallei egyetemi tanulmányainak 
befejezése (1707) után, mint besztercebányai rektor 
megkezdte, de igazán nagy léptékben az időtől folytatta, 
amikor a pozsonyi líceum rektora lett (1714).

A sok kötetre tervezeti hatalmas műnek 1723-ban egy 
afféle mutatványkötete jelent meg Hungáriáé antiquae

A térkép megismerésének történetéhez tartozik, hogy a Bél Mátyás 
hagyatékáról összeállított katalógus (SZELE STEI 1984) segítségével a 
korábban nem ismertetett rajzot a dkk szerzőjétől függetlenül a Barlangtani 
Intézet és a liptószent miklósi Barlangtani Múzeum munkatársai is megtalál
ták (K AR SZT és BARLAN G , 1988. p . 123), s a feldolgozás eredményeit a 
múzeum igazgatója az ALCADI ’92 konferencián (LA LK O V lC  M . 1992.) 
ugyancsak ismertette. (S z e r t)
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1. ábra. Bél Mátyás (Andreas et Joscphus Schmuzer 
rajza és rézkarca, 1736)
Fig. 1. Mathias Bél (drawing ami etching o f Andreas et 
Josephus Schmuzer, 1736)

et novae prodromus (2. ábra), magyarul: A régi és az 
új Magyarország (című mű) előfutára címen (BÉL 1723). 
Ezt röviden Prodromus (előfutár) néven emlegeti a 
szakirodalom, az alábbiakban én is így hivatkozom rá. 
A nagy műnek 1735 és 1742 között öt fólió méretű 
kötete került ki a nyomdából tíz vármegye földrajzának 
és történelmének latin nyelvű leírásával Notitia Hungári
áé novae historico geographica (3. ábra), magyarul: Az 
új Magyarország történeti és földrajzi ismerete címen 
(BÉL 1735-1742). A nyomdai kiadást hathatósan támo
gató Károly német-római császár és magyar király halála 
és az azt követő háborúk késleltették, BÉL MÁTYÁS 
betegsége majd halála (1749) végleg megakadályozták 
a további kötetek kinyomatását. így tehát az évszázad 
nagy magyar tudományos vállalkozásának csak egy 
töredéke látott nyomtatásban napvilágot. Néhány továb
bi vármegye leírása már közel nyomdára kész kéziratban 
leszerkesztve állhatott a mester halálakor, másoknak 
addig nyers fogalmazványa készülhetett csak el, és 
számos megyéhez a felgyújtott adatanyag még kézirat- 
csomókban várta a feldolgozást.

BÉL MÁTYÁS halála után özvegye szerette volna 
ha Lipcsében élő fiuk, BÉL KÁROLY ANDRÁS folytai' 
ta és befejezte volna apja nagy művét. Ő magával is vitt 
egy csomó kéziratos anyagot Lipcsébe, de úgy látszik 
nem volt képes a mű folytatására. A kéziratok egy másik 
része talán Bécsbe került a császári udvarhoz, ahol BÉL 
özvegye szeretett volna támogatást szerezni két-három 
nyomdára már kész kötet kiadásához. További kéziratok 
különböző állami, egyházi és magán irattárakba, illetve 
gyűjteményekbe kerültek. A kéziratoknak húsz évvel 
BÉL MÁTYÁS halála után özvegyénél még meglévő 
részét 1769-ben BATTHYÁNY JÓZSEF gróf, kalocsai 
érsek vásárolta meg, és a nagytömegű kéziratkötegeket 
hajón szállíttatta le a Dunán Pozsonyból Kalocsára. De 
a hajó rakterébe beszivárgó víz a kéziratok egy részét 
teljesen tönkretette, más részét erősen eláztatva mcgron. 
gálta, de maradtak sértetlen kéziratkötegek is. 
BATTHYÁNY JÓZSEF 1776-ban esztergomi érsek leit 
és 1778-ban bíbomok. Az érsek BÉL MÁTYÁS kézira
tait Kalocsáról előbb pesti, majd pozsonyi palotájába 
szállíttatta, és elrendelte az elázott, de olvasható szövegű 
iratok lemásolását (SZELESTEI 1984). Ezeket a latin 
nyelvű kéziratos anyagokat, köteteket és kötegeket ma 
az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Batthyány 
Gyűjteményében őrzik.

II.

BÉL MÁTYÁS jórészt feldolgozatlan kéziratos *ha> 
gyatékában hosszú évek óta folytatok kutatásokat, és ott 
a földrajzi leírásokban több barlang említésére vagy 
rövid leírására is bukkantam.

A Torna vármegyével foglalkozó kéziratkötet elé 
helyezett latin nyelvű feljegyzésen -  magyarra fordítva 
-  ez a felirat olvasható: Torna megye leírása, Bél Mátyás 
műve. Őeminenciája megbízásából készült tnásolat. A 
kéziratköteg 91 lapból áll.

Valószínű, hogy ez a 91 lapból álló kéziratos másolat
kötet a Duna vizétől elázott vagy megrongált, de még 
kiolvasható, BÉL MÁTYÁS szerkesztette eredeti kézi
ratról készült, éspedig 1778. június 1 -ét, BATTHYÁNY 
érsek bíbomoki kinevezését követően, mert az említett 
feljegyzésben szereplő „őeminenciája” cím csak a bíbo
rosokat illette meg. A másolat feltétlenül az érsek 1799 
októberében bekövetkezett halála előtt készült el, tehát 
egy jól behatárolható 21 éves időintervallumon belül. A 
másoló neve sem az említett feljegyzésen, sem a másola
ton nincs feltüntetve, de más iratokból tudjuk, hogy a 
BATTHYÁNY érsek által készíttetett másolásokat 
MÜLLER JAKAB FERDINÁND és LUKAFALV1 
SZARKA FERENC végezték; valószínűleg a Toma 
megyei anyag másolata is kettejük valamelyikének keze 
alól került ki.

A másolatban fennmaradt kéziratos mű címe: História 
Comitatus Thomensis (4. ábra), magyarul: Toma megye 
története. A cím ugyan csak a megye történetének 
leírását ígéri, de a történelmi anyagot terjedelmes föld-
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. • leírás vezeti be, amelyen belül a kézirat 4-5. lapján 
S'ádetöbarlangjáról rövid leírást találtam, a 6-7. oldala
kon pedig részletesebb ismertetést Szilicze barlangjáról, 
különösen a barlang sajátos klímájáról és a benne lévő 
ez növekedésének, illetve olvadásának az évszakokkal 
való összefüggéséről.

Különösen jelentős tudománytörténeti értéke van a 
kéziratanyag 4. és 5. lapja közé helyezett papírcsíkon 
lévő, korábban ismeretlen, tollrajzú, hosszmetszeti bar
langtérképnek. A kézirat lapoldalainak mérete 360 x 235 
mm, a papírcsíké, amelyre a bekeretezett barlangtérképet 
rajzolták 147 x 235 mm. A rajzolat fölött az ANTRUM  
S7JUCENSE, magyarul: Szilicei-barlang felirat olvasha- 
ló (5. ábra).

A barlang ábrázolata mellett, a térkép jobb szélén 
égtájcsillagot találunk, eszerint a hosszmetszet nagyjá
ból ÉK-DNy irányú. A térképen betűkkel megjelölt 
objektumok megnevezését a jobb alsó sarokban sorolta 
fel készítője. A latin nyelvű betűjel-magyarázatok sza
bad fordítása: a) lemenetel a barlanghoz, b) sziklán 
vezető ösvény, c) jégen vezető ösvény, d) hatalmas 
kőszikla, e) út a jobb oldalán, j )  meredély a bal oldalán, 
g) a barlangüreg torka, h) félelm etes barlangüreg, i) 
hatabnas jégcsap, k) sziklaboltozat, l) csepegő víz.

A barlang földrajzi helyzetéről és méreteiről a kézirat 
5., 6. és 7. oldalán olvashatunk néhány szűkszavú adatot. 
Ezekből azt tudhatjuk meg, hogy: A Szilicze és Borsova 
(sic) között emelkedő hegyben nyílik a barlang mintegy 
18 öl (kb. 34 m) magas és 9 ölnyi (kb. 17 m) széles, 
észak felé néző, sziklák és kőszálak övezte tágas szája. 
A mélysége, ameddig be lehet jutni, 50 ö l (kb. 95 m) és 
20 ölnyi (kb. 38 m) az üreg tágassága. A barlangnak 
nemcsak a boltozatát, de az alját is jég  borítja, az egész 
üreg tetőtől talpig jégkristályokkal van bekérgezve, így 
körben mindenütt szikrázik a jég. A behatoló számára 
bizonyára szokatlan ez a látvány -  írja BÉL - , amely 
annál csillogóbb, minél mélyebbre ereszkedik le az 
ember a barlangba.

A Szilicei-barlangnak a kéziratos kötetbe kötött és itt 
bemutatott hosszmetszeti tollrajzán sem készítőjének 
neve, sem a felmérés időpontja nem szerepel. E kérdések 
megválaszolásához számomra először BEL MÁTYÁS- 
nak a Prodromusban (BÉL 1723) írott sorai adtak 
támpontot, ahol -  szabadon fordítva és a szöveget 
lerövidítve -  ezt olvassuk:

-Sok és különféle barlang van a m i Magyarországun
kon, de eddig nem nagyon törődtek velük, sokukra fe l 
sem figyeltek Hogy a tennészet e különleges alkotásait 
érdemük szerint bemutathassam, barátaim egyike, ifjabb 
BUCHIIOLTZ GYÖRGY, ez a nagy tudományos sikerek
re érdemes kiváló férfiú, kérésemre számos barlangot 
bejárt, csodáikat megfigyelte, és hozzáértő módon, a 
mtematika szabályai szerint azokat felm érte s lerajzolta 
(térképezte). Közülük ismertetni fogjuk a Deményfalvi- 
sárkánybarlangokat: a Nagy- és Kis-Csemát, a két 
Oknót és a Dverét a belőle kikerült különös csontokkal.

HVNGARIAE
A N T I Q V A E  E T  N O V A E

PRODROMVS,
C V M

SPECIMINE,
grojioD O

IN  S I N G V L I S  O P E R I S  P A R T I B V S
ELABORANDIS,

V E R S  A  R í  C O N S T I T  V É R I T ,

A V C T O R

M A T T H I A S  B  E L I  V S
PANNON1VS.

N O R l  M B E R G A E ,
Sumtu, PETR1 C O N R A D I M O N A T H ,

B IBLIOPOLAE.

Anno M D C C X X III.

2. ábra. Bél Mátyás Prodromusának címlapja 
Fig. 2. Front page o f Mathias BéPs Prodromus

E  barlangok és sajátosságaik alaposabb megismerésére 
azokat ércbe metszett képek (térképek) mutatják be. Itt 
(a Prodromusban) a kegyes olvasónak a lehető legna
gyobb gondossággal felm ért Deményfalvi-barlangok 
nagyméretű (tér)képét mutatjuk be; a barlang teljes 
leírását munkánk folytatásában (következő köteteiben) 
közöljük le. Sorra kerülnek majd az előbbiekhez hasonló 
Szentiváni-barlangok és a Szilicei-jégbarlang is Torna 
megyében. Vannak még más barlangok is Magyaror
szág-szerte, így Turóc és Gömör megyében is, de tudtom- 
mai a többieket még senki alaposan be nem járta, át 
nem vizsgálta. ”

Ezek szerint a felsorolt Deményfalvi-barlangokat, a 
szomszédos (Liptó-)Szentiváni-barlangokat és a Szili- 
cei-jégbarlangot ifj. BUC1IHOLTZ GYÖRGY addigra 
már bejárta, egy részükről rajzolatokat is készített. A 
Deményfalvi-barlangoknak a Prodromusban megjelent 
térképén valóban azt olvashatjuk, hogy azt ifj. BUCH- 
IIOLTZ GYÖRGY 1719. július 3-án járta be és mérte 
fel, de hogy a fölsorolt többi barlang bejárására és
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N O T  I T  I A

H V N G  A R I  AE
N O V A E

H I S T O R I C O  G E O G K A P H I C A ,
D 1V IS A  IN  P A R T E S  Q V A T V O R ,

Q_V A R V M
PRÍMA,HVNGARIAMCIS-DANVBIANAM; ALTÉRA,TRANS-

DANVBlANAM; TERTlA. CIS-TIBIí C a HAM ; Q V a BTA, TBANS-TIBliCANAM:

Vniucrjim XLVII1. Comitatibus DcJigtutUwi e
E X P R O M I T .

Retionis Situs , Terminor , Montes, Catnpos , t-luuior , Lacus,*íhennái, Cxh, Soliquc ingemum, tJaturx munera & pioJigi*; lucolas va- rurum Gént tűm. nh/ue hdrum morei; ProunKurHM Mngijlrőtül; lüufirei Főműim; yrtei, Arcé,, Un, J a , & Vu„ fr.femUum .mmt, i SmguUrum proiereA, Or,u, & Imeremtmu , Mi Pétiique Cenuerfhmt, , & projemiem Héhuum ;
Fide optima, Adcuratione lurnnia,

OPVS, HVCVSQVE DESIDERATVM, ET IN COMMVNE VTILE.
S A C R A X I S S I M I S  A V S P I C I I S

CAROLI VI. CAESARIS,
E T  R E G I S  I N D V L G E N T I S S I M f ,

I L A B O I A V I T

M A T T H I A S  B E L
ACCSDVNT

S A M V E L I S  M I R O V I N I I
Mappx, fingulorum Comiutuucn, MethodoAftronomkc-Gconictricaconciniutx.

C V N D V S .

VIENNáE AVSTSI4E , lapcnfo PAVLU STRAVBI! B.bliopola. 
T/f«*JüliANNlS PETRI GHELEN. Tjrpc«nftl CoüitL

a n n o  m n r r v v v i - i

3. ábra. Bél Mátyás Notitiaja II. kötetének címlapja 
Fig. 3. Front page ofM athias BéVs Notitia, volume II.

rajzolatuk esetleges elkészítésére mikor került sor, arra 
a Prodromus már nem ad választ.

Ha egymás mellé helyezzük a Deményfalvi-barlan- 
gokról a Prodromusban megjelent pompás, rangos met
szetet és Szilicei-barlangról az Esztergomban őrzött 
kéziratos kötetben fellelt és itt leközölt rajzolatot, első 
pillantásra aligha hinnők, hogy a két felmérés és ábrázo
lás ugyanattól a személytől származik. Csakhogy a 
Szilicei-barlang hosszmetszeti térképe a felmérést végző 
barlangkutató (mert egy sor barlangot tudatosan, tervsze
rűen, az alapos megismerés céljából felkereső, azokat 
bejáró és térképező BUCHHOLTZ kétségtelenül bar
langkutató volt, éspedig a magyar barlangkutatás egyik 
úttörője) saját maga által papírra vetett vázlata alapján 
készült kissé kidolgozottabb szerény tollrajz csupán és 
nem nyomdakész alkotás, míg a Deményfalvi-barlangok 
hosszmetszeti térképét, valószínűleg BUCHHOLTZnak

a sziliceihez hasonló színvonalú felvételi rajza alapjai 
a művét csak nevének E.F.K. kezdőbetűivel szignál 
hivatásos grafikus öntötte művészi formába, és arról a 
metszetet a kiváló MIKOVINY SÁMUEL készítetted 
Ha sor került volna a Notitia sorozatában Torna megye 
leírásának kinyomtatására is, ahhoz BÉL nyilván a 
Deményfalvi-barlangokéhoz hasonló színvonalon ké
szíttette volna el BUCHHOLTZ tollrajza alapján a 
Szilicei-barlang térképét is. Egyébként a két térképnek 
közös vonása, hogy mindkettőn égtájcsillagot tüntetett 
fel a felmérés készítője, mindkettőn betűkkel jelöl te meg 
a felvételező a barlang részeit és objektumait, és a 
térképen szerepelteti a betűjel-magyarázatot is. De mind- 
cica egyezések mellett is a Szilicei-barlang itt bemuta. 
tott térképe készítőjének személyére vonatkozóan BÉL 
MÁTYÁSnak a Prodromusban leközölt és előbb már 
idézett nyilatkozata a perdöntő.

III.

Ifj. BUCHHOLTZ GYÖRGY (1688-1737), az azonos 
nevű és a Tátráról több írását is ránkhagyó kakaslomnici, 
majd késmárki evangélikus lelkész fia. Iskoláit Késm». 
kon, majd a rozsnyói gimnáziumban végezte, azután a 
danzigi (gdafiski), greifswaldi, lipcsei és wittenbergi 
egyetemeken teológiát, orvosi és természettudományo
kat hallgatott. Diplomájának megszerzése után 1717 
májusától 1723 áprilisáig a Liptó megyei Nagypalugyán 
a latin iskola igazgatója lett, azután haláláig a késmárki 
líceum igazgatója és a város evangélikus lelkésze volt 
(PRIKRYL 1985).

BÉL MÁTYÁS nyilván már korán megismerte nála 
mindössze A évvel fiatalabb kollégáját, aki -  akárcsak 
ő -  iskolaigazgató és evangélikus lelkész volt. A sokol
dalúan művelt, akkor még fiatal tanár az általa igen 
nagyrabecsült BÉL kérésére szívesen vállalta, hogyi 
tervezett Notitia köteteihez anyagot gyűjt és leírásokat 
készít Liptóból és a szomszédos megyékből, és megírja 
neki másutt szerzett, különösen a hegyekre és barlangok 
ra vonatkozó ismereteit is. Ebből következően közöttük 
rendszeres levélváltásokra került sor.

BUCHHOLTZ máig fennmaradt naplójában rögzítet
te annak idején, hogy mikor kinek írt és kitől kapón 
levelet. Ebből az derül ki, hogy 1718 és 1737 közön 
BUCIIHOLTZhoz 42 levél érkezett BÉL MÁTYÁStól. 
és 67 levelet írt BUCHHOLTZ BÉLnek; de a napló neír 
teljes, a feljegyzetteken kívül is íródott levél. Á napló 
csak néhány esetben említi pár szóval a levél tárgyát 
BÉL MÁTYÁS, miután a BUCHHOLTZtól kapón 
adatokat, anyagokat beledolgozta kézirataiba, többnyire 
nem őrizte meg a leveleket. Hagyatékából az említeti 
gazdag levélváltásokból mindössze két BUCHHOLTZ 
által írt levél került eddig elő. A barlangtudomány nag 
szerencséjére ezen fennmaradt levelek egyike, az 1719 
február 14-i keltezésű, a Szilicei-jégbarlang alább tár 
gyalandó leírását és vázlatos hosszmetszeti rajzát tártál
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niazza. BUCHHOLTZ naplójából kiderül, hogy az 1719. 
évi szeptember 18-i, szeptember 28-i és november 4-i 
levelekben is küldött barlangleírásokat, 1721. április 4-i 
levelében a Deményfalvi-völgyröl írt (és benne nyilván 
annak barlangjairól is), 1723. augusztus 26-i levele pedig 
barlangrajzokat tartalmazott (SZELESTEI 1993). Ez 
utóbbi levelek sajnos nem maradtak fenn. A tiszolci 
evangélikus lelkészi hivatal irattára viszont megőrizte 
számunkra BUCHIIOLTZnak a Deményfalvi-barlangról 
készült 1720. szeptember 16-i dátumot viselő leírását, 
1723 augusztusából pedig a Benikova barlangjának és 
az Okno-sziklában lévő Studna-barlangnak a vázlatos 
hosszmetszeti rajzát, valamint főbb adataiknak pontokba 
szedett leírását. Naplója szerint e barlangokat három 
társával augusztus 22-én járta be. A következő napokban 
már el is készíthette az említett vázlatokat, mert nyilván 
ezeket mellékelte a BÉL MÁTYÁShoz intézett, fentebb 
már említett 1723. augusztus 26-i leveléhez (LALKO- 
VIC-KOMOROVÁ 1991).

De térjünk vissza ifj. BUCHHOLTZ GYÖRGYnek -  
már említett -1719. február 14-én Nagypalugyán kelte
zett, BÉL MÁTYÁShoz írott és többek között a Szilicei- 
jégbarlang leírását és hosszmetszeti vázlatrajzát tartal
mazó, számunkra oly fontos levelére. A terjedelmes latin 
nyelvű levél (OBERUC 1940; SZELESTEI 1993), 
amelyben BUCHHOLTZ Árva, Liptó és Szepcs megyei 
adatgyűjtő munkákról számol be, külön tanulmányt 
érdemel. Itt csupán barlangi vonatkozásait ismertetem 
magyarul, több helyütt rövidített, szabad fordításban.

.... Bárcsak -  ahogy szeretném -  teljesíteni tudnám 
mindazt amit vállaltam, bár gondot okoznak a hegyiekről 
és harangokról szóló jelentéseim, nehogy azokban a 
valóságtól akár a legcsekélyebb mértékben is eltérjek, 
így arról a barlangról amelyről Kiválóságod levelében 
említést tett, továbbá más szerfelett jelentősekről, aztán 
néhány kevésbé nevezetesről is.

A deményfalvi hegyekben az egyik barlangból hatal
mas csontok kerülnek elő, a köznép hite szerint ezek 
sárkányok csontvázainak maradványai én azonban -  
hogy véleményt alkothassak -  néhány darabnak alapo
sabb vizsgálatát látnám szükségesnek. Amint alkalmam 
nyílik küldök Kiválóságodnak egy csontdarabot...

Torna megyében, a gömöri határ közelében, Szilice 
nevű községnél mintegy két mérföldnyire Rozsnyótól van 
egy csodálatos barlang, melyet -  hogy megláthassam -  
másjel évtizeddel ezelőtt a júliusi nyárban gyalog keres
tem JoL Emelkedett helyen fekszik, bejárata igen tágas, 
és az elején nagyon meredeken lejt befelé a sziklás 
ösvény; itt mintegy 30 lépést még a szabad ég alatt halad 
lefelé az ember, aztán az út egyre meredekebben lejtve 
már jégen vezet el egy a barlangban álló hatalmas szikla 
tövében, annak jobb okialán, azután kissé síkabb a terep, 
de itt m ár mindent teljesen jég  borít. Mintegy tíz 
lépésnyire a szögletben az ösvény végetér, a leszakadó 
mélység megállásra kényszerít; a tátongó üreg vagy 
szakadék szája kb. 4  ölnyi (7,6 m) tágas, a bedobott

4. ábra. Bél Mátyás Torna megye leírásának címoldala 
(a kézirat eredetije az Esztergomi Főszékesegyházi 
Könyvtár Batthyány-gyűjteményében)
Fig. 4. Frontpage ofM athias BéTs deseríption on Torna 
county (original o f the manuseript is in the Batthyány 
Collection o f Esztergom Cathedral Library)

kövek zaja hosszú ideig hallható. Komolya veszély, hogy 
ha valaki közelebb lép, akkor a síkos jégen megcsúszva 
lezuhan a mélybe. Különösen nagy a veszély a tátongó 
mélység közelében, a szakadék felé hajló síkos lejtőkön. 
A pásztorok igyekeznek a legelésző juhokat távol tartani 
a barlang mélyétől, mert ha bekódorognak, aligha jutnak 
ki onnan.
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5. ábra. A Szilicei-barlang kéziratos térképe Bél Mátyás Torna megye leírásában (A térképet a Karszt és Barlang 
1992. SpecialIssuep. 15. ésp. 70. oldalán is közöltük, de ott a térkép bal oldalán a rajz -h ibás tnásolás miatt -hiányos) 
Fig. 5. The manuseript map o f Szilice Cave in Mathias BéTs deseription on Torna county (The fnap was alsó 
published in Karszt és Barlang 1992. Special Issue on pages 15 and 70, bút there the lejt sídé o f the drawing nos 
incomplete fó r  faulty reproduction)

A barlangban lévő mély szakadéknak a szája fölött 
hatalmas tőrhöz hasonló óriási jégcsap függ a mennye
zetről. Ezt, bár kődarabokkal hevesen dobáltam, sikerte
lenül próbáltam társaimmal leverni, legfeljebb csak 
fehérlő nyom keletkezett a jégen, amely mintha törhetet
len lenne; végül aztán bottal törtünk le magunknak jeget.

A hatalmas kősziklától balra m gvon meredeken lejt 
a lefelé vezető út, szinte lehúzva a leereszkedőket a 
barlang legaljára, ahonnan a pásztorok életük kockázta
tásával a legkitűnőbb és legtisztább jeget szokták vágni, 
és a barlangból a szakadék oldalában, a jégbe baltával 
vágott ösvényen, a m gy sziklát megkerülve, teli kosarak
ban és puttonyokban a hátukon hordják fe l a jeget 
kunyhóikba. így teszik ezt a fa lu  lakói is, akik a gyakori 
vízhiányt (amely miatt a fa lu  nyaranta sokat szenved) 
hasonlóképp jég  olvasztásával pótolják, vagy a felm ele
gedett vizet jéggel hűtik le.

A barlang kemencéhez hasonlít, ahol azonban a 
sziklaboltozatból szüntelenül csepeg a víz. A lehulló 
cseppek nyaranta megfagyva növelik a barlang jegét, 
még a mélység szája fö lö tt függő hatalmas jégcsapot is. 
Nyár idején odabenn m gvon hideg van, telente viszont 
melegebb, akkor a fcntről lehulló vízcseppek nem fagy- 
m k meg, olyankor a barlang a csókoknak is fészkelőhe
lyet nyújt.

Említésre érdemes, hogv a barlang legmélyén lágyan 
csobogó vízfolyás -  amely nyaranta a leghidegebb - 
mintegy mérföldnyire, a hegy lábánál, Gömör megyében 
tör felszínre, a gombaszögi malom mellett, amelyet e 
forrás vize hajt. ...

Még egy dolgot meg kell itt említenem: a barlang 
hajnali 6 óra tájt a legkevésbé sötét, mert széles 
bejáratának tátongó szája nagyjából észak fe lé  néz.

E  levél borítólapjára elnagyolt vonásokkal sietve 
felvázolom a barlang rajzolatát, mielőtt az kiesnek a: 
emlékezetemből

Amikor mindezt, régi megfigyeléseim bennem megma
radt töredékeinek elegyét összefoglalva elmesélem, sem
miképp sem akarom Kiválóságod türelmét ennek olvasá
sával fárasztani de azt remélem, hogv írásom e részeit 
nem fogja érdektelennek találni . . . ”

A levélből úgy tűnik, hogy BÉL adatokat kérő előző 
levelében a Deményfalvi-völgy sárkánybarlangjait em
líthette, azokról kérhetett leírást. Mint a Prodromusban 
leközölt térkép feliratából tudjuk, ezek bejárására és 
felmérésére BÉL kérése nyomán 1719. július 3-án sor 
is került. Kitűnik a levélből az is, hogy a Szilicei- 
jégbarlangról nem érdeklődött BÉL MÁTYÁS, arról 
diákköri élményei alapján kéretlenül számolt be BUCII* 
HOLTZ, levele végén szinte elnézést kérve, abban 2
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6. ábra. Bél Mátyás Royal Society-hez megküldött értekezésének címoldala (a kézirat eredetije a British Museumban) 
Fig. 6. Front page o f Mathias BéVs lecture sent to the Royal Society (original o f the manuscript is in the British 
Museum)

reményben, hogy elbeszélése érdekli majd BÉLt. Hadd 
jegyezzem meg itt közbeszúrólag, hogy BUCHHOLTZ 
leírása nemcsak érdekelte a tudóst, de olyannyira fölkel
tette BÉL MÁTYÁS figyelmét a Szilicei-jégbarlang 
iránt, hogy az angol tudományos akadémiának megfelelő 
Royal Societyhoz, ahogy ő (latinul) írja: a Tudományok 
Londoni Királyi Társaságához 1739. április 5-én meg

küldött latin nyelvű értekezésének (BÉL 1739) első 
fejezetét is erről a barlangról írta. A British Museumban 
őrzött e kéziratos értekezésnek az ismertetése külön 
tanulmányt érdemel (6. ábra.).

*A kézirat másolatáért TREVOR R. SHAW úrnak, e helyt is köszönetét 
mondok, -  D. Gy.
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7. ábra, A Szilied  barlang vázlata, készítette ifi. Buchholtz György 1719. február 14-én, publikálta J. Oberuc 1940. 
és Szelestei N.L. 1993.
Fig. 7. Scematic map ofSzilice Ice Cave drawn by Georg Buchholtz Jr. on February 14. 1719, and made publk 
by Oberuc in 1940 and N. L  Szelestei in 1993.

Visszatérve BUCHHOLTZ 1719. február 14-i levelé
re, abból kiderül, hogy ő rozsnyói diák korában kereste 
fel egy alkalommal a Szilicei-jégbarlangot, mintegy 
másfél évtizeddel (a latin szóhasználat szerint: „három
szor ötévnyi időközzel”) korábban, egy júliusi napon. A 
másfél évtized persze nem napra értendő, az ilyen 
kerekítő megfogalmazások akár egy-két évnyi 
plusz-mínusz eltérést is megengednek. Ha a levélben írt 
másfél évtizedet pontosan 15 évnek vennénk, akkor a 
bejárás időpontja 1704. februárra esne, viszont a levélből 
tudjuk, hogy az egy júliusi napon történt, amely éppúgy 
lehetett 1703 mint 1704 júliusában, az előbbi esetben a 
15 évnél fél évvel kevesebb, az utóbbi esetben fél évvel 
több idő telt el a levél megírásáig. Célszerű tehát a 
bejárás idejét úgy meghatározni, hogy az az 1704 körüli 
évek valamelyikének egy júliusi napján történt. Ha a 
kirándulás 1703 júliusában zajlott le, BUCHHOLTZ 
akkor 15 éves volt, ha arra 1704 júliusában került sor, 
a fiatal diák 16 éves lehetett. Az idézett levél egy 
megjegyzéséből derül ki -  ahol a nagy jégcsap sikertelen 
leverési kísérletéről ír - , hogy a barlangban nem egyedül 
járt akkor, hanem oda társakkal, nyilván osztálytársaival 
tett kirándulást.

Az is kiderül a sorok közül, meg a térképvázlatból is, 
hogy bár ők csak a nagy szikláig merészkedtek, és 
legfeljebb messziről pillantottak le a barlang félelmetes
nek tűnő mélyére, de bizonyára az oda jégvágásra lejáró 
pásztoroktól megtudták, hogy a barlang alján vízfolyás 
csobog, amelynek a sziklák közt eltűnő vize a gombaszö
gi vízimalom közelében lép felszínre, és éppen e forrás 
vize hajtja a malmot. Figyelemre méltó, hogy e karszt-

hidrográfiai összefüggésről BUCHHOLTZ nem feltéte
lezésként, hanem mint tényről ír. Vajon milyen megfi
gyelésre alapozhatták 1704. évi adatközlői ezt a közlésü
ket?

Érdekes, hogy BUCHHOLTZ a barlang boltozatos 
üregét kemencéhez, nyilván egy kemence belsejéhez 
hasonlítja. Gondoljunk csak rá, hogy a több földrajzi 
nevünkben is szereplő bolgárszlávpest és a német Ofen 
szó egyaránt jelent kemencét és barlangot is, -  bizonyára 
éppen az ilyen alaki hasonlóság alapján.

A barlang térképe szempontjából BUCHHOLTZnak 
az a mondata érdemel figyelmet, hogy: elnagyolt voná
sokkal, sietve vázolja fel levelének borítólapjára a 
barlang rajzolatát, nehogy az végképp kiessék emlékeze
téből. Ebből kiderül, hogy a barlangnak ez a rajza nem 
felmérésen alapult, hanem egy másfél évtizeddel koráb
ban, 16 éves gimnazista diákként tett kirándulás nyomán 
emlékezetében élő kép alapján vetette papírra BUCI1- 
IIOLTZ a barlang vázlatát, éspedig levele borítólapjának 
belső oldalára. Ez utóbbi szavak megértéséhez tudni kell, 
hogy akkor még nem készültek a ma használtakhoz 
hasonló, leragasztható, kész levélborítékok, hanem a 
megírt és összehajtogatott levelet egy másik, tiszta 
papírba csomagolták, az úgy hajtották össze, hogy sarkai 
hátul egymást fedjék, és ott pecsétviasszal zárták le ezt 
a borítékot, amelynek túlsó, külső oldalára került a cím. 
A borítólap belső oldalára, amely a levelet körülfogta, 
általában nem szoktak írni; BUCHHOLTZ oda vázolta 
fel a barlang rajzolatát. A levél publikációi közlik ezt a 
vázlatot is (OBERUC 1940; SZELESTEI 1993). A 
rajznak, valamint a rajta lévő betűjeleknek és az azokhoz
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8. ábra. A Deményfalvi-barlangok ifj. Buchholtz György által készített térképe Bél Mátyás Prodromusában 
Fig. 8. Georg Buchholtz's map o f Deményfalva Caves in Mathias BéVs Prodromus

fűzött jelmagyarázatoknak az esztergomi kéziratos tér
képpel való egyértelmű egyezése immár kétségtelenné 
teszi azt a Prodromusra alapozott korábbi feltevésemet, 
hogy az Esztergomban őrzött barlangtérkép felvétele ifj. 
BUCHHOLTZ GYÖRGYtől származik. Ezt most azzal 
egészíthetjük ki, hogy BUCHHOLTZ eredeti rajzát az 
1719. évi levél borítólapjáról feltehetőleg BÉL a megye
leírás kézirata számára gondosabb formába átrajzolta 
vagy átrajzoltatta.

A Szilicei-barlangról rendelkezésünkre álló két tér
képrajz közül tehát az a korábbi és eredeti, amelyik az 
idézett levél borítólapjának belső oldalán található, ez 
1719. február 14-én készült, és kétségtelenül ifj. BUCH
HOLTZ GYÖRGY sajátkezű rajza; ő azt nem felmérés 
alapján, hanem egy diákköri kirándulásának emlékei 
nyomán másfél évtizeddel utóbb, emlékezetből készítet
te. De ha a Deményfalvi-barlangoknak a Prodromusban 
látható pompás térképe feliratát elolvassuk, ott is sze
münkbe tűnhet a dátum, hogy a két nagy barlang 
térképészeti felvétele 1719. július 3-án, tehát egyetlen 
napon készült. Itt sem gondolhatunk műszeres mérések
re, legfeljebb lépésszámlálásra, legkedvezőbb esetben 
mérőszalag és iránytű használatára, valamint szemrevé
telezés alapján történt becslésre és helyszíni vázlatkészí
tésre. Ezek az egyszerű, de a maguk korában kielégítő 
módszerek persze a legkevésbé sem csökkentik sem a 
térkép készítőjének és publikálójának érdemeit, sem az 
akkor készült barlangtérképek kivételes tudománytörté
neti értékét.

Fölmerülhet az a kérdés is, hogy az Esztergomi 
Főszékesegyházi Könyvtárban őrzött kis barlangtérkép 
vajon BUCHHOLTZ saját kezű tisztázati tollrajza-e, 
esetleg BÉL MÁTYÁS által készített vagy készíttetett 
lisztázat, netán egy ilyennek további másolata, mint az

a kéziratos kötet, amelynek lapjai között megtaláltam? 
Erre a kérdésre biztos választ nem lehet adni. De a Torna 
megye leírását tartalmazó kézirat elé helyezett, már 
említett feljegyzés rögzíti, hogy a másolat 91 lapból áll, 
majd mind a 91 lapra kiteijedően címenként, sőt lapszéli 
alcímenként leltárszerűen felsorolja, hogy a kéziratmá
solat egyes lapjain mi áll, ám erről a 4. és 5. lap közé 
illesztett, számozatlan és a többi lapok méretétől is eltérő 
papírlapról, illetve a rajta lévő barlangtérképről ez a 
különben igen pontos leltár említést sem tesz. Ha ez a

9. ábra. A Deményfalvi-barlangok térképének felirata 
Fig. 9. The caption to thc map o f Deményfalva Caves
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térképlap is másolat lenne, akkor ezzel együtt a lemásolt 
anyag nem 91, hanem 92 lapot tenne ki, márpedig a 
feljegyzés bevezető szavai szerint a másolat 91 lapból 
áll. Mindez arra utal, hogy ez a térképlap nem a kötet 
másolóitól származik.

Lehetséges az is, hogy a Torna megye leírását tartal
mazó, BÉL MÁTYÁS hagyatékában talált eredeti kézi
rat-anyag csak részben ázott át a dunai hajóút során, 
talán csak a szélei és sarkai, talán csak az első és utolsó 
oldalai károsodtak, és a köteg belsejében lapuló, a kézirat 
lapjainál kisebb méretű tisztázati térképrajz sértetlen 
maradhatott, ezért azt nem is kellett lemásolni, csak 
áttenni az eredetit a másolat lapjai közé. De az sem 
zárható ki, hogy ez a barlangtérkép nem is volt benne 
az eredeti, utóbb lemásolt kéziratos megyeleírásban, 
hanem azt, más ábrákkal, rajzokkal, térképekkel együtt 
külön kötegben tarthatta BÉL, és ezt a lapot talán a BÉL 
kéziratkötegeit BATTHYÁNY érsek megbízásából ren
dező, sőt átrendező, átcsoportosító CALOVINO JÓ
ZSEF pozsonyi kanonok (SZELESTEI1984) helyezte a 
Torna megye leírását tartalmazó másolat-kötet megfele
lő lapjai közé. Ezek az utóbbi gondolatok persze feltevé
sek csupán, és a lényeget illetően nincs is különösebb 
jelentőségük.

IV.
A két legfontosabb kérdésre, a térkép keletkezésének 

idejére és készítőjének személyére most már nemcsak 
BÉL MATYÁSnak a Prodromusból idézett sorai, hanem 
BUCHHOLTZnak BÉLhez intézett 1719. február 14-i 
levele és az ahhoz mellékelt vázlat alapján is megnyug
tató választ adhatunk. A Szilicei-jegbarlang térképvázla
tának eredetijét a nagypalugyai, utóbb késmárki iskola- 
igazgató, ifj. BUCHHOLTZ GYÖRGY 1719. február 
14-én emlékezetből vázolta fel, az Esztergomban őrzött 
változat pedig az előbbinek tisztázati példánya. A Szili- 
cei-barlang térképének máig is fennmaradt eredeti rajza 
tehát mintegy 5 hónappal korábban készült a Deményfal- 
vi-barlang térképénél, amelyet a szakirodalom eddig 
Közép-Európa első ismert barlangtérképeként tartott 
számon (STUMMER 1984), így most már az elsőség a 
Szilicei-barlang kéziratos térképé, viszont a nyomtatás
ban legkorábban megjelent közép-európai barlangtér
képnek továbbra is a Deményfalvi-barlangoknak a Prod- 
romusban megjelent és ugyancsak ifj. BUCHHOLTZ 
GYÖRGYtől számlázó térképi ábrázolatát kell tekinte-
nünk. Dr. Dénes György

Budapest 
Borbély u. 5.
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MATIIIAS BÉL AND GEORG BUCIIIIOLTZ Jr. 
ON SZILICE ICE CAVE AND ITS MAP

In M ATI IIAS BÉL’s mostly unpublished bequest 
preserved in the Batthyány Collection of Esztergom 
Cathedral Library author found a former unknown 
manuseript map of Szilice Ice Cave; which he reviewed 
in details in the ALCADI *92 Conference in Hungary, 
with his supposition, that the manuseript map -  or, if it 
was a copy, its original -  might be the work of GEORG 
BUCHHOLTZ Jr. (DÉNES, 1992). In the meanwhilehc 
got acquainted with Buchholtz* s letter to Mathias Bél 
on 14. February, 1719, as well as the annexed sccmatic 
cave map, that had been drawn on the same day 
(OBERUC, 1940; SZELESTEI, 1993); and these verified 
his supposition. The manuseript cave map preserved in 
Esztergom is undoubtedly the fair copy of the scematic 
one front February 14, 1719; that was drawn by Buch
holtz front memory, based on the experiences of his visít 
there in or about 1704, as a schoolboy of sixteen. 
According to our recent knowledge, it can be regarded 
as the fírst known cave map in Central Europe. Buch
holtz* s deseription on Szilice Ice Cave aroused Mathias 
BéPs interest in this peculiar cave so much, that he wrote 
the fírst chapter of his lecture sent to the Royal Societ) 
on April 5, 1739 on this cave.
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