ADALÉKOK VA SS IMRE
ÉLETÉHEZ ÉS MUNKÁSSÁGÁHOZ

Székely Kinga

A magyar barlangkutatás történetének egyik legkiemelkedőbb alakja
Vass Imre, aki tudatosan megalapozott, rendszeres barlangjárásának
eredményeként 1825-ben továbbjutott a Baradla addig ismert végpontján, s
nemcsak feltárta a barlang főágát, de feltérképezte azt, és a barlangról
elkészített leírása az első tudományos igényű monográfia a hazai
barlangkutatás területén. A mérnöki pontosságú és művészi kivitelű
barlangtérképe valamint a Baradla magyar, valamint német nyelven is
kiadott leírása alapján nevét nemcsak a hazai.de a nemzetközi barlangtan is
számon tartja.
Vass Imre életútjáról - közismertsége ellenére - nagyon keveset
tudunk. A múlt században kiadott nagylexikonokban neve nem szerepel,
csak wSzinnyei József tizennégy kötetes, a Magyar írók életét és munkáit
ismertető sorozatában említi életrajzi adatok közlése nélkül munkásságát.

ÉLETRAJZI ADATOK

Kessler H ubert 1940-ben megjelent írása volt az első, amiben Vass
Imre születési és elhalálozási adatai mellett egyéb életrajzi eseményről is
in to rn á d ó t közölt. A további feldolgozások e munkát vették alapul
(Frisnyák 1959, 1964, Sárváry 1962, Kenyeres 1969).
Az életrajzi hiányosságok felderítésébe akkor kezdtem bele, amikor
felhívták a figyelmemet, hogy hogy Vass Imre születési éveként két
különböző adat szerepel. Egyértelműen tisztázható volt, hogy az 1790-es
évszám a Magyar Életrajzi Lexikonban szereplő információn alapul, s ez
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sajtóhibából ered, hiszen az ott hivatkozott irodalmakban Kessler Hubert
írása alapján 1794 szerepel. Sajnos ezen évszám helyességét js
megkérdőjelezte az a felírat,am i Vass Sárospatakon ma is megtalálható
sírján szerepel, miszerint élt 68 évet, elhunyt 1863 március 20-án (Esztcrhás
I. 1982).
A születési évszám pontos meghatározása érdekében hosszabb
kutatás után sikerült megtalálni a Kassán őrzött eredeti születési beírást,
melynek alapján megállapítható, hogy az eddig szereplő mindkét évszám
hibás volt, hiszen Vass Imre — Vass Dániel és Simonka Anna Mária fia Rozsnyón 1795. junius 4-én született (Székely 1985).
A születési adat sikeres felkutatása után a Vass Imrét ábrázoló - csak
másolatban ismert - kép eredetijének hollétét kívántam felderíteni. Kessler
H ubert szóbeli közlése alapján tudtam, hogy a kép a harmincas évek végén a
Magyar Tudományos Akadémia folyosóját díszítette. Ezt bizonyítja az
Akadémia műkincseit tartalmazó, nyomtatásban is megjelent leltára (Divald
1912) is. Sajnos az Akadémián folytatott nyomozás sikertelennek bizonyult
A képről senki nem hallott, az érvényes leltárban nem szerepel, így azt
feltételezték, hogy egyéb műkinccsel együtt a II. világháborúban
megsemmisült.
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l.ábra. Az Önarckép hátoldalán található szöveg
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A képet végül is az Akadémia kézirattárában véletlenül találtam meg,
amikor a barlangtani bibiográfiában (Siegmeth-Horusitzky 1914) szereplő
Vass Imre kézirat hollétét próbáltam felderíteni. A nyilvántartás szerint
1830 körül, papírra tussal készített 110 x 170 mm nagyságú önarckép
hátoldalán kézzel írt szöveggel, a Kisfaluéi Társaság gyűjteményéből került
az Akadémiához (1. ábra). Ki, mikor és milyen források alapján készítette a
feliratot sajnos nem ismert. Az azonban megállapítható hogy Kessler
Hubert, cikkéhez ezeket az adatokat használta fel.
Vass Imre életrajzi adatainak kutatása közben ükunokája Szekendy
Béla jóvoltából olyan családi dokumentum másolatához jutottam , amelyek
néhány ismert adatot megerősítettek és számos újat is tartalmaztak. Egy
félbe hajtott A/4 méretű kézzel írt négy oldalas papírlap két oldalán Vass
Imrére és családjára vonatkozó adatok (Vass Imre születési helye, ideje,
szülei, testvérei neve, születési és halálozási éveik, édesapja második
házasságának adatai, az abból született gyermekek száma) két oldalon pedig
Önvéd címmel 15 versszakos egyház ellenes, az emberi tisztaságba vetett
hitről szóló vers olvasható. A személyi adatok és a vers közötti kapcsolat a
család számára sem ismert, de elképzelhető hogy az Vass Imre vallomása
(2. ábra).
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2. ábra. Az Önvéd című vers első három versszaka
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Az írás első oldala szerint Vass Imre Rozsnyón 1795 január (az elírás
valószínűleg a junii olvasásából ered) 4-én Rozsnyón született a Bak
jegyében. Édesapja Vass Dániel városi hivatalnok, Rozsnyó szószólója, 1759
július 30-án született és meghalt 1812 december 24-én. Édesanyja Simonka
Mária, születési helye ismeretlen, férjhez ment 1792-ben, elhunyt 1800-ban
Nővére Júlia 1793 augusztus 17-én, öccse Dániel 1798 április 27-én, János
pedig 1799 december 30-án született. Édesanyja halála után édesapja 1804ben feleségül vette Pékár Rozáliát, akivel kilenc évet élt együtt, és kitől 8
gyermeke született, kik fiatal korukban meghaltak.
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3. ábra. A személyi adatokat ismertető 2. oldal
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A második oldal (3. ábra) számos eddig ismeretlen információt is
tartalmaz. Ennek alapján megtudjuk, hogy Vass Imre iskoláit Lőcsén
végezte, s a budai Institutuum Geometricum elvégzése után először mérnöki
gyakornok volt Körtvélyesen Raisz Keresztélynél, s csak azután lett
utódaként Gömör vármegye hites földmérője. Az írás szerint —az önarckép
feliratától eltérően - a megyénél-mint tisztviselő-10 évig tevékenykedett. Az
önarckép
hátoldalán
szereplő
felirat
tanulmányozása
alapján
elképzelhetőnek tartom, hogy eredetileg ott is 10 szerepelt, s a 18 a 0
elmosódásával alakult ki. Az írás nemcsak arról tanúskodik, hogy a
Baradlát megyei mérnökként mérte fel, de azt is bizonyítja, hogy e munkát
külön díjazás nélkül végezte, a megye csak a költségeit biztosította.
Magyarázatot kapunk arra is, hogy mi indította Vass Imrét arra, hogy a
barlang térképét Revitzky Ádám kancellárnak ajánlja. "E fölmérés idejében
járt ott az akkori Cancellár Revitzky Ádám , ki őt a barlangot illető több
térképek készítésére felszólította, kapott e ezen általa később elkészített
térképért valami díjazást - az ki nem todható.''A lapon szereplő utolsó
információ, hogy 1822-ben nősült meg, s ugyancsak a családtól kapott
rimaszombati anyakönyvi hivatal dokumentuma szerint elsőszülött fiuk
István ugyanazon év augusztus 22-én született.

BARLANGKUTATÓ MUNKÁSSÁGA

Vass Imre munkásságáról szintén igen kevés dokumentum áll
rendelkezésünkre. A barlangkutatás terén elért eredményein túli
tevékenységeiről csak annyit tudunk,amit az Önarckép hátoldalán, illetve a
Szinnyei lexikonban olvashatunk.
Bővebb információ
nem áll
rendelkezésünkre a szabadságharcban, a Tisza szabályozásánál végzett
munkájáról, mint ahogy azt sem ismerjük mikor került Sárospatakra és ott
mivel foglalatoskodott. A Baradláról készített könyve kiváló bizonyítéka
íráskézségének, de az éghetetlen házfedél ügyében megjelent néhány cikkén
túl egyéb publicisztikai tevékenysége nem ismert.
Vass Imre Baradlával kapcsolatos nyomtatásban is megjelent munkái:
a barlang alaprajzát, hossz- és keresztszelvényeit, a barlang felett húzódó
felszínt ábrázoló térképek; valamint a barlangot bemutató magyar és német
nyelvű könyv (Siegmeth-Horusitzky 1914. sorszám 54. 58.) számos eredetije,
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illetve reprint kiadása ismert. A barlangtani bibiográfiában 48. sorszámmal
Vass Imre neve alatt azonban szerepel egy olyan kézirat, melynek hollétét
az irodalom nem tüntette fel. Miután a főváros legnagyobb kézirattárában
végzett kutatás sikertelennek bizonyult, a megoldást ismételten egy véletlen
adta meg.
Siegmeth Károly ~ az első tudományos barlangkutató szervezet
elnöke, akinek köszönhető hogy a multszázad végén rendeződött a Baradla
idegenforgalmának kérdése, a látogatott szakasz műszaki berendezéseinek
felújítása, a Vörös-tói kijárat megnyitása »valamint a barlangtani bibiográfia
elkészítése — magánkönyvtáráról nyilvántartást vezetett s ez a kézirat
unokája, Balló Alinka jóvoltából megmaradt. Vass Imre kézirati munkája a
leltár 16. oldalán 231. sorszám alatt szerepló tétellel azonosítható*
Topographica leírása aggteleki barlang; szerzője: Vass Imre; 1 kötet, kiadási
hely: Pelsőc, éve 1826 (4. ábra).
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4. ábra. Részlet Siegmeth Károly könyvtárjegyzékéből
Sajnos a kéziratról a leszármazottak nem tudnak semmit, így
elképzelhető hogy az Siegmeth halála után Munkácson maradt, vagy el is
veszett. M indenesetre a kézirat évszáma bizonyíték arra nézve, hogy az a
barlang főágának feltárását követően a térképezési munkák előtt már
elkészült, s a szerző az 1831-es magyar nyelvű kiadáskor szövegkorrekciót
nem végzett. Ez lehet a magyarázata annak, hogy a minden részletre
kiterjedő ismertetésben Vass nem említette a Reviczky Ádám kancellár
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l 899-es látogatása alkalmából megvésett u.n. Reviczky oszlopot,
ugyanakkor pedig a barlangot és a felszínt bemutató térképlapokat a
kancellárnak ajánlotta, s a barlang térképének díszítésére e cseppkóoszlop
ábrázolását használta fel.
Vass Imre élete és munkássága még számos érdekességet rejt. Talán
születésének közelgő 200-ik évfordulója alkalmából e hiányzó láncszemek
felkutatásával tiszteleghetünk a magyar barlangkutatás halhatatlan nagysága
előtt.
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CONTRIBUTION TO BIOGRAPHY OF IMRE VA SS
by
К.Székely

SUMMARY

One of the most outsanding figures in the history of Hungarian cave
exportation is I.Vass. As a result of his regular and metodic cave explorations, in
1825 he discovered new passages in the Baradla cave and carried out the
exploration and mapping of its main branch. His detailed description is the first
scientific monography on Hungarian caves. Published in German, scientific
exactness and an exceptionelly well done map also left a markt in the international
spéléologie community. Despite the familiarity of I.Vass, very little is known
about his life.
Discovery of a few old documents provided the information needed to
correct false data. Thus the original birth certificate showed that I.Vass was born
June 4,1975 at Rozsnyó and that the years 1790 and 1794 were incorrect. The selfportrait belived lost is in the possession of the Archives of the Hungarian Academy
of Sciences. Hubert Kessler, who wrote the first biography of I.Vass used the
notes he found at the back of this portrait. The manuscripts made available by the
descendants of I.Vass contain information on his parents, sisters, brothers:
schooling, mariage, children yet also data on the Baradla cave survey. From the
bibliography of the private library of Károly Siegmeth, president of the firs!
speleological organization it is known that the manuscript of the book by I.Vass
on the Baradla cave published in 1831 was written in 1826 at Pelsöc and
was is Siegmeth,s possession until his death in 1912.

26

