
AZ ANNA-BARLANG
Hazánk egyik különleges természeti értéke a lilla

füredi Palota Szálló függőkertje alatt húzódó mész
tufabarlang. A múlt század eleje óta ismert, termé
szetes üregek összekötése által létrejött rendszer el
nevezése e században igen gyakran változott és sok 
vitát váltott ki.

Petőfi Sándor „úti leveleiben” a mai Lillafüredre 
tett látogatása kapcsán egy „csepegő” barlangról 
írt. Szűcs Sámuel 1839-ben készült naplójában egy 
„csepegőkő” barlangról olvashatunk. Mindkét leírás 
valószínűleg a mésztufa barlangra vonatkozik.

Amikor Kadié Ottokár 1912-ben a barlangot 
bejárta, azt Hámori-barlang néven ismertette. írott 
anyag, illetve még rejtőző írott dokumentum ismere
tének hiányában ezután hosszú időn át nem talál
kozunk a barlang nevével. A huszas évek végétől 
szaporodó leírásokban leggyakrabban az Anna- 
barlang elnevezés szerepelt, egészen az ötvenes éve
kig, amikor is azt a Forrás-barlang elnevezés váltotta 
fel. A barlangot védetté nyilvánító határozatban is 
e néven szerepel. A Forrás-barlang változataként 
született meg a Mésztufa-forrásbarlang és a Forrás- 
mésztufabarlang elnevezés. Szinonim névként elő
fordul még a Három-, Négy- és Hét-forrásbarlang is.

1973-ban a barlangot kezelő Borsodi Idegen- 
forgalmi Hivatal a bejáratnál táblát helyezett el, 
Petőfi látogatásának emlékére, s a tábla avatásával 
egyidejűleg a barlangot Petőfi Sándor-mésztufa-

NEVÉNEK EREDETE
barlangnak nevezte el. Az önkényes névváltoztatás 
ellen dr. Kessler Hubert írásban tiltakozott. Az új 
név nem ment át a köztudatba, de további változa
tai alakultak ki.

Az elmúlt években ismét az Anna-barlang név 
került előtérbe, a fokozott védelem alá helyező hatá
rozatban is e néven szerepel.

Az Anna név eredete vitatott. Egyes állítások 
szerint ezt a nevet még Fazola Henrik adta a múlt 
században. Mások szerint a helyi erdész feleségéről 
nevezték el. Vannak, akik a nevet Szent Annától, 
de vannak, akik valamilyen hercegnőtől származ
tatják.

A Magyar Hírlap 1926. augusztus 4-i számában 
rövid hírt olvashatunk arról, hogy Lillafüred moder
nizálása érdekében végzett kutatás során „a mészkő
hegy oldalában alagutat találtak, amely eddig egy
általán nem ismert, természeti szépségekben gaz
dag cseppkőbarlangba vezet. A barlangba bevezet
ték a villanyvilágítást és Pfeiffer Gyula miniszteri 
tanácsos a földművelésügyi minisztérium erdészeti 
osztályának főnöke (ugyanaz, aki igen sokat segített 
és igen sokat áldozott a Vár-barlang 1935. évi meg
nyitása érdekében) a napokban nyitotta meg a nyil
vánosság számára a barlangot, amelyet a miskolci 
erdőgazdaság tisztviselői kara Pfeiffer Gyulánénak 
a barlang első női látogatójának nevéről Anna- 
barlang nak nevezett el.” Székely K.
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Látogatók száma Változás
1983 1984 1984/1983

Aggteleki Baradla-barlang összesen 
Részletezve: Aggteleki szakasz

Jósvafői szakasz 
Domica-túra 

Lillafüredi barlangok összesen 
Részletez ve: Ist ván-barlang

A nna-mésztufabarlang 
Miskolc-Tapolcai barlangfürdő 
Diósgyőr-Tapolcai-barlang 
Tapolcai-tavasbarlang 
Abaligeti-barlang 
Pál-völgyi-barlang 
Balatonfüredi Lóczy-barlang

205 309 219 396 106,9
164 043 174 899 106,6
41 266 39 959 96,8

— 4 538
126 135 135 751 107,6
85 743 89 926 104,9
40 392 45 835 113,5

232 256 237 061 102,1
3 629 3 642 100,4

58 060 55 702 95,9
77 567 82 286 106,1
40 154 37 266 92,8
13 833 14 589 105,5

756 943 785 703 103,4

A magyar barlangok előző számunkban megjelent látogatói statisztikájába hiba csúszott. A Diósgyőr- 
Tapolcai-barlang sorában a Diósgyőr-Tapolcai fürdő  teljes látogatottsága szerepel, valójában azonban az 
ottani barlangot jóval kevesebb szaunázó vendég kereste fel. A Diósgyőr-Tapolcai-barlang fürdőző vendé
geinek helyes számai: 1982 =  4625, 1983 =  3629, 1984 =  3642 látogató. Új rendezvény Aggteleken a statisz
tikában szereplő Domica-túra, mely 1984. július 1-től indult.

A Baradla-, Anna- és István-barlang kezelését 1983. december 31-ig a Borsod-Abaúj-Zemplém megyei 
Idegenforgalmi Hivatal látta el. 1984. január l-jével a kezelői jogokat az OKTH Bükki Nemzeti Park 
Igazgatósága vette át. Balázs Dénes
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