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A szlovák- magyar barlangtani együttműködés keretében az 1980-as évek 
közepétől lehetőségem nyílt arra, hogy a liptószentmiklósi Barlangtani és 
Természetvédelmi Múzeumban az ott őrzött, hazánkra vonatkozó anyagokat 
kutathassam. Lalkovič Marcel igazgató ekkor mutatta meg a Baradlát ábrázoló, 
számunkra ismeretlen olajfestményeiket. A nyilvántartó lap szerint a hét, 
változó méretű (a legkisebb 270x330 mm, a legnagyobb 475x390 mm), 
vászonra készült kép a poprádi Tátra Múzeumból 1956. július 22-én került 
Liptószentmiklósra. Egy hivatkozás alapján ma már azt is tudjuk, hogy a képek, 
néhány Tátrát ábrázoló alkotással együtt a művész ajándékaként, a poprádi 
múzeum megalakulását követően, a gyűjtemény gyarapítása érdekében kerültek 
oda. 
Az 1980-ban restaurált, 1983-ban nyilvántartásba vett, II. kategóriába sorolt, 
jelzés nélküli alkotások szerzőjét akkor még nem ismerték, készültének idejét a 
stílusjegyek alapján a 19. század elejére tették. A 677-es nyilvántartási számú 
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képnél azonban egy megjegyzés olvasható: „a kép bal alsó sarkában fekete 
festékkel SÁNDY felirat talán név?” Bár Sándy Gyula festőművész önálló 
címszóként a Szlovák Életrajzi Lexikonban (N.N. 1992) nem, csak építész fia 
(ifj. Sándy Gyula 1868–1953 nevénél szerepel, de a fent jelzett felirat alapján az 
alkotás szerzőjeként a múzeum végül is őt fogadta el. Így a Kiscelli Múzeumban 
1989-ben megrendezett Barlangok a művészetekben című kiállításon a képek 
Sándy munkájaként jelentek meg. A festő életrajzi adatai alapján a képek 
keletkezését ekkor már 1850 körülre feltételeztük.     
Sándy Gyula Károly festő, rajztanár 1828. július 29-én, Tállyán született és 
1894. július 21. Budapesten hunyt el. Rajzkészsége hamar kiderült, így már 
fiatalon, az 1840-es évek második felében Hammerlein festőnél Bécsben, 1847-
48-ban pedig a müncheni Képzőművészeti Akadémián tanult. Honvéd tüzér 
hadnagyként részt vett a szabadságharcban, ezért annak bukása után az osztrák 
kormány lefokozta és 3 évi közlegényi szolgálatra Lombardiába küldte. Ezt 
követően főként Bécsben élt, de magyarországi városokban is tartózkodott, 
festészettel tartotta fenn magát. 1862. augusztus 20-án, Rimaszombaton 
feleségül vette Jánosdeák András ügyvéd és Káposztás Zsuzsanna, Ferenczy 
István szobrászművész unokahúgának Paulina nevű leányát. 1863-ban Bécsből 
visszatérve Kassán telepedett le, ahol gimnáziumi rajztanár lett. 1866-ban 
Eperjesre költözött, és az evangélikus líceumban rajzot tanított. 1870-től 1891-
ben történt nyugdíjazásáig a budapesti II. kerületi Ilona utcai gimnázium 
rajztanáraként tevékenykedett. 1859-től tájábrázolásaival és arcképeivel a Pesti 
Műegyletben és a Műcsarnokban több kiállításon szerepelt. Az 1880-as években 
illusztrációkat készített a Vasárnapi Újság számára. Igazából a tájábrázolást és a 
portrékészítést kedvelte, de ismertek történelmi jelenetet idéző munkái, valamint 
oltárképei is. Sok alkotása a budapesti Toldy Ferenc u. 20. szám alatti lakását 
díszítette, illetve Sándy Gyula László építész fiára maradt. A házat és a 
műtermet Budapest ostromakor több bombatalálat érte, majd egy 
gyújtóbombától szinte teljesen megsemmisült. A megmaradt képek többsége 
dédunokáinál és néhány rokonnál, még ha sérülten is, de fellelhetők (Sándy 
1990). Képei közül néhányat közgyűjteményben, így Kassán és Poprádon, a 
múzeumban őrzik. (Sándy 1990; Sándy 2005; Seregélyi 1988). 
Sándy Gyula neve a Baradla vendégkönyvében nem szerepel, így látogatásának 
időpontja nem állapítható meg. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1867. 
évi rimaszombati vándorgyűlésén ott volt, hiszen a résztvevők listáján szerepel, 
de azt nem tudjuk, hogy a Baradlához vezetett túrára is elment-e. Gyakran járt 
kirándulni, tagja volt a Magyarországi Kárpát Egyesületnek. Kedvenc helyei 
közé tartozott a Tátra, Szepesbéla, Barlangliget és Gömör. Így természetes, hogy 
az ott található barlangokat is felkereste. Weber Samu a Béla-barlangról 
megjelent könyvének bevezetőjében említi is, hogy Sándy járt ott, az 
illusztrációk egy részét ő készítette (Weber 1886). A képek eredetije ismeretlen, 
s monogram hiányában nem állapítható meg, hogy a szereplő rajzok közül 
melyek származnak tőle. A Dobsinai-jégbarlang vendégkönyvében 1881. 
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augusztus 14-én jegyezte be ott jártát, így lehet, de hogy arról is készített 
rajzokat, még nem tudjuk (Székely 1990).   
A Baradla festmények és más kapcsolódó képek keletkezésének történetét és 
időpontját végül is a 19. század második felének nevezetes képes hetilapja, a 
Vasárnapi Újság segítségével sikerült megfejteni. Miután a Magyarországi 
barlangok irodalmi jegyzéke (1914) a Vasárnapi Újságban megjelent barlangi 
cikkeket csak esetlegesen tartalmazta, az 1990-es évek elején a teljes anyag 
átvizsgálásával feldolgoztam a barlangokra vonatkozó írásokat. A barlangtani 
bibliográfiában nem szereplő cikkek közül három szolgáltatott érdekes, a Sándy 
képekhez kapcsolódó információt.  
Az 1862. március 23-án megjelent szám egyik írása ugyan a Domicza-
barlanggal foglalkozik (N.N. 1862), de a bevezetőben arról olvashatunk, hogy „a 
világhírű aggteleki barlang”, sem itthon, sem külföldön nincs megfelelően 
méltatva. „Csak nemrégiben (tehát 1861-ben, vagy 62 elején) érkezett 
kezünkhöz egy párisi illusztrált lap részéről egy felszólítás, melyben az 
aggteleki barlang egyes részleteinek rajzát kérték tőlünk, s mi fájdalom nem 
voltunk abban a helyzetben, hogy e kívánságnak eleget tehettünk volna. 
Reményünk van, hogy mióta a képes vállalatoknak hazánkban is nagyobb kelete 
van, rajzművészeink nem fogják többé hálátlan munkának tartani, ha a hazai 
nevezetességek kisebb rajzokbani ismertetésére is gondot fordítanak. Az 
aggteleki barlang részleteinek hű rajzai iránt egy szakértő vállalkozónk már 
akadt, kitől előleges mutatványképen jelenleg a Domicza-barlang két érdekes 
részletét nyújtjuk olvasóinknak. Ezen a Domicza-barlang úgyszólván kiegészítő 
része a nagy aggteleki barlangnak, bár külön bejárással bír, s bár a kettő közti 
összefüggést eddig még föl nem fedezték. De hogy a kettő egy területen fekszik, 
s egyforma természeti sajátságokkal bír, kétséget nem szenved. Egyik vidéki 
munkatársunk következő jegyzetek kíséretében küldé be hozzánk a mellékelt két 
rajzot”. 
A képek a szerző feltüntetése nélkül, a Domica akkor ismert bejáratát és egy 
cseppköves részletét ábrázolja. A név nélküli barlang ismertetése úgy hangzik, 
mintha azt a képek szerzője készítette volna, aki ismerte a Baradlát, annak helyét 
és képződményeit. „Tudomásomra esett – írja többek között – hogy a nagy 
Baradla bemenetelétől nyugatra, mintegy félórányi távolságban, egy másik 
barlang van...” Annyi bizonyos, hogy a csepegő követ itt még oly természeti 
szépségben és ragyogásban találhatnók, a milyet a Baradla fáklyafüstös 
kőszobrai között már hiába keresünk.”  
1863. január 25-én a jósvafői malomról jelent meg cikk, ami közelebb vitt a 
liptószentmiklósi képek keletkezéséhez (N.N. 1863). Az alig egy hasábos írás 
így kezdődik: „E regényes helyen fekvő kis malom leginkább azért nevezetes, 
hogy vizét a híres aggteleki barlang földalatti patakjából nyeri. E barlang 
részletes ismertetését máskorra hagyván, felvett tárgyunk magyarázatára annyit 
jegyzünk meg, hogy a Baradlát, vagyis az aggteleki barlangot úgy lehet 
tekinteni, mint egy föld alatti csatornát, mely minden eső és hóvizet az aggteleki 
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határról magába felfogván, s a barlang egész hosszán patak alakjában végig 
hömpölyögtetvén, a hegyek túlsó oldalán fekvő jósafői völgyben szolgáltatja. E 
víz erejét s mennyiségét tanúsítja azon körülmény, hogy mindjárt napvilágra 
bontakozási pontján, Jósafő helység határán azon malmot hajtja, melynek csinos 
rajzát jelen számunk mutatja.” A kép alatt Sándy Gyula neve szerepel. 
A harmadik cikk, amelyik végül is a Baradla képes leírását tartalmazza, két 
részletben, 1863. augusztus 9-én és 16-án látott napvilágot. Írója (Sz. K. 1863) 
minden bizonnyal Szász Károly író (1829–1905), aki 1850-51-ben az 
Aggtelekhez közeli Bején (ma Tornaljához tartozik) nevelősködött, és 1850. 
szeptember 16-án maga is járt a barlangban (Hazslinszky 2004). A látnivalók 
részletes leírását három rajz és egy térkép illusztrálja. A képek közül csak az 
egyik, a Pisai ferdetornyot ábrázoló alatt szerepel, hogy az Sándy Gyula rajza 
alapján készült. Ugyanez az anyag napvilágot látott a Magyarország képekben 
című könyvben is, de ott a szöveg írójának és a kép készítőjének neve is 
lemaradt. Viszont az illusztrációk száma egy metszettel bővült (Nagy 1870).  
A Vasárnapi Újságban megjelent két Baradla rajzot összehasonlítva a 
liptószentmiklósi Sándy munkájaként elfogadott festményekkel, az azonosság 
egyértelműen megállapítható volt. Amikor az összefüggésre rájöttem, akkor 
sajnos a Domica-barlangról szóló cikkben megjelenteket félreértelmeztem és 
úgy gondoltam, hogy Sándy a lap felkérésére készítette a rajzokat. Ez azonban 
téves elképzelés volt. Ugyanakkor a jósvafői (a cikkben jósafői) malomról 
készült rajzot, a leírás alapján, kritika nélkül, az egykoron a Tengerszem-tó 
helyén állt felső malomként fogadtuk el, és több cikkben is annak 
illusztrációjaként publikáltuk (Szablyár 1999, 2000; Székely 2000).   
A három cikk, illetve a könyv alapján az alábbi következtetés vonható le. Sándy, 
szülőhelye Tállya, illetve Rimaszombat kapcsán is ismerhette a Baradlát. 
Felesége révén házassága előtt és utána is gyakran tartózkodott 
Rimaszombatban, így például a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
vándorgyűlése résztvevőinek listáján, mint a város lakosa szerepel (Batizfalvy 
1867). Mint a gömöri vidéket járó tájképfestőt, feltehetően a barlangot ábrázoló 
képeit saját akaratából és nem a Vasárnapi Újság felkérésére készítette. Az 
elsőként ismertté vált Domica rajzoknak is ő az alkotója, amire a cikk azon 
megjegyzése utal, hogy a festő Baradlát már megörökítette, mely képek 
közlésére később kerül sor. Ugyancsak a Domica cikk alapján feltételezhető, 
hogy a Baradlában 1861-ben járt és képei akkor születtek. Sajnos, a 
Liptószentmiklóson őrzött festményeknek nincs címük, így azok nem 
mindegyike azonosítható. A jósvafői malom című képe is ebből az időből 
származik.  
A fentiek ismeretében az a kérdés foglalkoztatott, hogy vajon a barlang 
bejáratának, a Magyarország képekben című könyv fentebb említett egyik 
illusztrációjának és a domicai metszetének készült-e olaj változata. A malom, 
miután az nem tartozott közvetlenül barlanghoz, nem érdekelt. A festmények 
keresése során 1991-ben eljutottam a festő dédunokájához, Sándy Péter 



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 39. 

2013. december 

építészhez, aki megengedte, hogy a nála lévő örökséget átnézzem. Sajnos, 
egyetlen barlangi, vagy barlanghoz kapcsolódó munkát sem találtam. De nem 
adtam fel a reményt, és állandóan figyeltem a képeladásokat, hátha egyszer 
felbukkan valamelyik hőn áhított alkotás. A kitartást még az sem törte meg, 
hogy a művész fiának önéletrajzából (Sándy 2005) megtudtam, hogy az 
édesanyja lakását díszítő Baradla festmény Budapest ostromakor sok más képpel 
együtt elpusztult. Elképzelésem szerint talán ez lehetett a Magyarország 
képekben című könyvben megjelent, de Liptószentmiklóson nem található 
olajkép. A több mint 20 éve foglalkoztató remény ez évben valóra vált, bár nem 
a keresett barlangképek kerültek elő, hanem a malom olajfestménye. 
Az 54x43 cm-es, feltehetően még korabeli, 19. századi keretben lévő kép, bár 
kicsit sérült, és a több mint 150 év pora az eredeti színeket tompítja, viszonylag 
jó állapotban van. Jelzet és évszám, mint általában a többi Sándy képen erről is 
hiányzik, de a Vasárnapi Újságban megjelentek alapján egyértelműen 
azonosítható. A festmény nagy vihart kavart. Én csak a két kép megegyező 
részleteivel foglalkoztam, és igen bosszantott, amikor a képre nézve férjem 
azonnal megjegyezte, hogy ez nem a Törőfej-völgyet, hanem a Tohonyát 
ábrázolja. A jelenet még kétszer megismétlődött. Borzsák Péter és Berczik Pál 
egymástól függetlenül nemcsak a helyszínt, de a kép malom voltát is 
megkérdőjelezte. Ennek legszembetűnőbb jelei, a völgy nyitottsága és jobb 
oldali sziklás felszíne, az épület nyitott ajtaján át látható vörösen lángoló tűz 
volt, amik a metszeten nem voltak láthatók.  A jól ismert rajzon ugyan kivehető 
a ház kéménye és a gémes kúthoz hasonló két emelőszerkezet keresztrúdja, amik 
a víz kormányzását biztosító szelepek nyitását szolgálják, de ezekre eddig senki 
sem figyelt fel.  
Miután malomban annak pusztító lángjaitól félve soha nem égett tűz, az épületet 
sem látták el kéménnyel, a szépen kivehető emelő szerkezet pedig malmokra 
nem, csak a meczenzéfi hámorokra jellemző, teljesen egyértelművé vált, hogy a 
kép nem a Baradla vize által működtetett felső malmot, hanem a Tohonya-völgy 
bejáratánál egykoron volt kapahámort ábrázolja. A Kossuth-barlangból kifolyó 
vízre 1922-ben telepített kapahámort feltehetően ennek helyén, vagy 
átalakításával hozták létre. A kép talán azért is kapta a malom címet, illetve 
azért fogadta el azt mindenki, mert a házhoz támasztva egy „malomkő” látható. 
De az nem bizonyíték, hiszen az kapahámorokra jellemző köszörűkő is lehet. 
A kapahámort igazoló bizonyítékok számomra nagy csalódást jelentettek, 
inkább hittem a korabeli leírásnak, mint a tényeknek. De végül is a rozsnyói 
Bányászati Múzeumban látható meczenzéfi kapahámor-modell meggyőzött. Bár 
Sándy Gyula malom című képének nevét pont 150 év múlva kapahámorra 
módosítjuk, de ez a festmény értékét nem csökkenti, hiszen feltehetően ez az 
első, Jósvafőt ábrázoló művészi értékű alkotás. Különlegessége még abban 
rejlik, hogy olyan létesítményről, amiről pontos irodalmi hivatkozásunk nincs is. 
Bár Fényes Elek Geográfiai szótárában, Jósvafőnél szereplő „vashámora is van” 
megjegyzés erre vonatkozik.   
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A kapahámort ábrázoló képpel egy időben, egy hasonló méretű, ugyanolyan 
keretben lévő, sziklás tájat megjelenítő festmény is árverésre került. 
Feltételezésem szerint a Szádelői-völgy részletét ábrázolja, s a barlangképekkel 
és a kapahámor képével egy időben keletkezett. Szomorú, hogy a térségben 
nincs olyan közgyűjtemény, amelyik a természeti értékeket ábrázoló 
műalkotások megőrzésével és bemutatásával foglalkozik.  
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