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1863-ban, csaknem száz évvel ezelőtt halt
meg Vass Imre, az Aggteleki barlangnak,
hazánk legnagyobb, külföldön is jól ismert
barlangjának első kutatója. Sírja ma is
megtalálható a sárospataki temetőben.

Vass Imre 1794-ben született Rozsnyón. 18 évig
volt Gömör-Kishont vármegye „rendszerint való
földmérője” és ebben az időben kutatta az Aggteleki
barlangot. A barlang első, kb. 1,6 km-es hossza akkor
már ismert volt, és elődje, Raisz Keresztély német
nyelvű leírást, valamint térképet is készített róla.
Jóllehet az akkori viszonyokhoz képest elég nagy
közönséget vonzott a barlang (Vass több külföldi
látogatót felsorol könyvében) és előtte mások is
jártak benne kutató céllal, ő volt az első, aki rendsze
res következtetések alapján fogott kutatásaihoz, és
eredményt ért el.
Valószínűleg 1820 körül kezdett Vass Imre komo
lyabban foglalkozni az Aggteleki barlanggal. A jára
tok folytatását először a földalatti patak folyásirá
nyával szemben kutatta. így ír erről 1831-ben meg
jelent: „Az Aggteleki barlang leírása” című könyvé
ben : „ . . Czélom ugyan is a’ volt, hogy a Styxnek
elhagyott folyását érjem; azonban a’ helyett jutottam,
mint a’ tájék rajzolatjából kiveszem, a’ kis Baradla
alá. A kőszakadásos boltozat alatt mintegy 50 ölre
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hol szűk, hol tágasabb lyukakon törődtem, de siker
nélkül. Ezen tájat félig setétes színben tsak irányzómra
tettem ki a’ mappákban, míg valaki szerencsésebb
a’ Styx’ vize’ folyásához érend s tovább folytatja
a’ felvételt”.
Valószínűleg a mai „Labirintus”-ig jutott, de az
akkori kezdetleges felszereléssel nem sikerültek ebben
az irányban folytatott kutatásai. Azonban könyve
több helyén is határozottan állítja, hogy a barlangnak
ebben az irányban összefüggése van a Domica bar
langgal, amit Kessler Hubertnek 1932-ben sikerült
is bebizonyítania.
1821-ben a Styx folyásirányában kezdett kutatni,
azon a ponton, ahol a Raisz által készített térkép
végétért.
Jókora szakaszon belegázolt a hideg vízbe, azonban
„ ..........a’ jobbkézre beljebb nyúló üregnek egész
térsége meglábolhatatlan vízzel el lévén borítva, gá
tolta tovább menetelemet s meg kellett elégednem
azon jegyzéssel melyet az oldalfalra írtam: 1821-ben
eddig és nem tovább Vass Im re..............”
Az 1822—1825-ig tartó szárazság lehetővé tette
reményei megvalósulását, hogy „ ........ a’ barlang
beljebbi relytekeibe. . . ” jusson „ ..........’s annak fel
fedezésével a barlangot nevezetesebbé ’s a’ hazámnak
ebbeli ritkaságát a’ külföld előtt nagyobb figyelemre
méltóvá tehetném..........” Fáradozását ezúttal siker

koronázta. A víz már sekélyebb volt, „ ..........’s végre
az 1825-dik esztendő Sz. Iván hava(junius) első napján
által vergődtem a’ Vaskapunak kelepczés vermein
egész a’ tóig, — mely öröm lepte meg keblemet ! — ott
a’ vizet elapadva s annak sarát átgázolhatónak lenni
találtam. Folytattam azonnal utam at.......... néhol
a víz partjait járhatóknak lenni találtam ..........néhol
az 5 lábnyi mélységű sár sok nagyobb köveknek
behányása után átgázolhatóvá tétetett........” A fel
fedezés lázában Vass Imre nem törődött az esetleges
hirtelen áradás veszélyével, bár tisztán látta annak
lehetőségét. „ ........csak képzelni is borzasztó, miilyen
állapotba tehette volna a’ bentlévöt, ha a víz hirtelen
megáradt volna; bizonyosan kétségbeesés, jaj és
kínos halál volt volna sorsa annak, mert a’ majdnem
függőlegesen levő oldalfalak a’ mély víztől nyalatva
semmi lábtartódzóval nem. biztatnak....................”
Elképzelhetjük Vass Imre örömét, amikor az eddig
ismert barlangnál sokszorosan nagyobb és szebb
folytatást felfedezte, ahol , , ........tisztábbak és külö
nösebbek a’ természet alkotásai, mellyeket a’ meszes
víz csepegésében és szivárgásában csudálni elragad
tatunk.” ” ........ Érzettem magamat hatalmasan

megszól íttatva, amidőn körül vétetvén a fényes csepegőköoszlopokkal olly iszonyú nagy tágasságban
csillámló pompás kárpitok alatt törekedésemet, melly
dicsőül megjutalmaztatva s’ az előre gondolt veszedel
meit ebbéli merészségemnek illy szép gyönyörűsé
gekkel elegyítve lenni tapasztaltam volna . . .
Vass Imre végig a Styx nyomait követte a bar
langban, s egészen a Pokol-ig jutott el, ahol a szikla
omlás végleg elzárta útját. Felfedezésével a barlang
főágának akkor ismert hossza elérte a 6 km-t. A bar
lang általa készített térképét a felszíni térképpel
egybevetve azonban arra a megállapításra jutott,
hogy a barlangnak jobban meg kell közelíteni
„ .......... a’ Baradla forrásának nevezett kútfőket,
a’ Jósafői malom felett. . . . ” . Ezt a barlangszakaszt
Kaffka Péter csakugyan meg is találta 1922-ben.
Az Aggteleki barlang felmérése a mai korszerű
eszközökkel is komoly teljesítményt jelentene; kép
zeljük el milyen nehézségekkel kellett megküzdenie
Vass Imrének, mikor az akkori kezdetleges eszkö
zökkel „rudakkal és lánczokkal” valamint tájolóval
meglepő pontosságú alaprajzból, hossz- és kereszt
metszetekből álló térképét elkészítette. Nem voltak

meg a mai járdák és hidak, fáklyfény mellett dolgozott,
egyetlen kijárat volt csak ismert és a barlang főágának
bejárása egy egész napot vett igénybe. A Vaskapunál
l a d i k o t építtetett magának és a felmérés alkalmával
többször a barlangban éjtszakázott. Mint könyvében
írja, egy hirtelen áradás alkalmával a víz szalma
fekhelyüket is elvitte!

к

%

AGTELEKÏ BAHLANG
L E Í R Á S A ,
FRKTfi TEttŰLETfM'RL, TAI.HWJZOLATJATAb
К к

Abban a korban egyedülálló munkát végzett.
Viszont éppen a kitűnő térkép tette lehetővé, hogy
következtetéseiben olyan biztos legyen. Az akkor
még csak fele hosszában ismert Retekágról határo
zottan állította, hogy a Ravaszlyuk nevű víznyelővel
kell összefüggésben állnia. Ezt a sejtését is beigazolta
1932-ben a Retekág további részeinek felfedezése.
A barlangi patak medrében megfigyelt víznyelőkből
az Alsó barlang létére következtetett. Az Óriások
termében általa megfigyelt — valószínűleg az ős
embertől származó — lábnyomok leírásával pedig
a Meseország felfedezésének ötletét adta meg.
Alaposságára jellemző, hogy könyvének megírása
előtt részletesen áttanulmányozta a barlangképző
désre és a környék geológiájára vonatkozó szakiro
dalmat, kiképezte magát a „föld- és hegytudomány
ban”. A barlangképződést, mai felfogásunknak telje
sen megfelelően, a gyengén szénsavas víz korrodáló,
és a barlangi patak által görgetett hordalék errodáló
hatásának tulajdonította, ellentétben több más kora
beli helytelen magyarázattal. „ ___Úgy tekintvén az
Aggteleki barlangot, mint egy földalatti csatornát..
részletes számítást közöl, hogy a vízgyűjtő területre
hulló csapadékból mennyi jut be a barlangba és az
ott milyen intenzitással folyik, a patak által kihordott
törmelék tömeggel indokolván a felszíni berogyásokat.
Ugyanilyen helytállóan és meglepő részletességgel
magyarázza a cseppkövek keletkezését, valamint
elszíneződésük okait. Rendszeresen mérte a barlangi

Vass Imre saját kezűleg bevésett neve az Aggteleki
barlangban

HOSSZÁBA VALÓ ÁLTVÁGÁSÁVAL,

K ÉT TÁBLÁBAN;
ЧКЫ ЛКТ,

Щ у A' BÉGEN EKMÉBT ÜREGEK? ELŐ*
AIXÁ4ABAX, VALAMINT AZ i825difc ÉSZTШ&6
Ш. IVÁN HAVA im NAPJÁN FKLFEDFJSETT
FŐ-fíS LEGNAGYOBB ÁGÁNAK HELVENKOT
VALÓ LEI KÁSÁBAN

ELŐTERJESZTETT

VASS

IMRE,

TEKINTETES K*. 6ÖMŐR KlSHONTTAL T . SL VÂ*MKLTKNEK RENDSZERINT VALÓ yöhOMÚLÓJ*.

PESTEN ,
N TOM TATTA

mi.

bA H D R EK K .

Vass Imre könyvének címlapja
levegő hőmérsékletét különböző pontokon és magya
rázatot közöl a hőmérsékletváltozások okára is.
Vass Imre könyve klasszikus példája a barlangle
írásnak, melyben a természetrajongás és a tudomá
nyos fejtegetés pompásan egyesül. Könyvének végén
hazafias érzéstől átitatva, de a mérnökember tárgyi
lagosságára jellemző sorokkal követeli, hogy csak
„hiteles mérés” alapján fogadják el az aggtelekinél
esetleg hosszabb barlangok elsőbbségét.
Úttörő munkássága megérdemli, hogy hálával és
elismeréssel gondoljunk rá, akit nemcsak az akkori
felszerelés hiányossága és a barlang úttalan utai, de
korának elfogultsága és nemtörődömsége sem riaszt
hattak vissza nemcsak a kutatástól, de még attól
sem, hogy eredményeiről magyar és német nyelven
megjelent könyvet és díszesen kiállított térképet is
kiadjon.
Vass Imréről ma már cseppkőbarlang van elne
vezve Jósvafő határában, ahol hazánk első barlang
tani kutatóállomása működik, és nevét viseli az a
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kutatócsoport is, amely kézírását csak néhány éve
találta meg az Aggteleki barlang falán. Fiatalok százai
dolgoznak az övéhez hasonló célok eléréséért, és
tisztelettel gondolnak rá, aki elsőként alkalmazta
a tudományos módszereket a földalatti világ fel
tárásánál.
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Imre Vass, der erste wissenschaftliche Höhlenforscher
Ungarns
Von S á r V á r y István
Verfasser würdigt den Lebensweg und die Tätigkeit
von Imre Vass (1794—1863), des ersten wissenschaft
lichen Speläologen Ungarns. Mit seinem Namen sind
die Erkundung und die genaue Kartierung einer
ca 6 km langen Strecke der Baradla-Höhle (in den
Jahren 1822—25) verbunden. Die zu seiner Zeit gege
benen, unrichtigen Interprätierungen widerlegend,
erklärte er die Ausbildung der Höhle mit der lösenden
Wirkung des kohlensäurehaltigen Wassers und mit
der erodierenden Wirkung des durch das Wasser
geförderten Schuttes. Er erklärte die Entstehung
der Tropfsteine und die Ursachen ihrer Färbung,
untersuchte systematisch das Höhlenklima und
die hydrographischen Verhältnisse des Aggteleker
Karstes. Beinahe 100 Jahre später hat man auf Grund
der in seinen in 1831 veröffentlichten Buch gegebenen
Hinweise das ganze Höhlensystem aufgeschlossen.

Имре Ваших — первый ученый спелеолог Венгрии
Шарвари Иштван
Автором отмечаются жизненный путь и твор
чество первого ученого спелеолога Венгрии — Им
ре Вашша (1794—1863 гг.). С его именем связаны
разведка участка пещеры Барадла протяжен
ностью примерно 6 км и его точное картирование
(1822—25 гг.). В противоположность современным
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Részlet a jósvafői Vass Imre barlangból. „Denevér
temető”. {Gábor Nándor felv.)
ему неправильным теориям он объяснял форми
рование пешеры растворяющим действием угле
кислой воды и эродирующим действием транс
портируемого водой осадочного материала.
Он дал полное объяснение на формирование
камельников и на причины и окрашивания; систе
матически изучал климат пещеры, а также гид
рографические условия аггтелекского карста.
Спустя почти 100 лет, вся пещерная система была
вскрыта на основании указаний, приведенных
в его книге, вышедшей в 1831 г.

