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KESSLER HUBERT EMLÉKHÁZ
2008. július 25-én ünnepélyes keretek között,
a Baradla jósvaföi bejáratánál megnyílt a Kessler
Hubert Emlékház. Megnyitó beszédet mondott
Rakonczay Zoltán nyugalmazott miniszterhelyet
tes, az MKBT tiszteleti tagja.
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 1999ben, dr. Kessler Hubert Jósvafő díszpolgárrá vá
lasztása alkalmával határozta el, hogy a Baradla
mindmáig legeredményesebb igazgatójának egy
kori házát emlékházzá alakítja. A tervet az alapoz
ta meg, hogy Kessler Hubertné, a Magyar Karsztés Barlangkutató Társulattal kötött megállapodás
alapján, a Természetvédelmi Hivatal biztosította
Az emlékház megnyitó ünnepsége
anyagi támogatás fejében, férje barlangkutató ha
gyatékát a természetvédelemre hagyta azon kikötéssel, hogy azt hozzáférhetővé kell tenni. Erre a legal
kalmasabb helyszínnek Jósvafő kínálkozott, ahol Kessler eredményes élete egy részét töltötte.
Az emlékház épületét Kessler Hubert 1935-ben építette, kezdetben lakásként és barlangpénztárként
üzemelt. Később sokszor átalakították, megtoldották, és egészen 2005-ig részben lakásként, részben iro
daként, öltöző-mosdóként használták, majd 2007 végéig a barlangvezetők tartózkodási helyeként, raktár
ként működött.
Az emlékház létrehozása, az épület felújításához és a kiállítás berendezéséhez szükséges anyagi fedezet
megteremtése érdekében az ANP Igazgatóság több pályázatot is előkészített, de a megvalósításra végül is,
az Interreg IIIA HUSKUA 05/02/069 kódszámú projekt keretén belül kerülhetett sor 2008-ban. Az épületet
(annak állapota miatt) teljesen elbontották, és a külső arculat megtartása mellett újjáépítették.
A belső elrendezés a sokszori átépítés miatt már úgysem volt rekonstruálható, így ott a kiállítás cél
jainak megfelelően egységes teret alakítottak ki. Az egyirányú közlekedés biztosításához az emeletről
a hegy felé ajtót nyitottak, így a vendégek a kiállítás megtekintését követően a hátsó támfal mögé helye
zett sétányon jutnak vissza a ház melletti pihenőhöz, vagy a barlang bejárata elé.
A ház bejárata mellett Domokos Béla alkotása, Kessler Hubert bronz portréja látható. A földszinten
az érdeklődő eredeti dokumentumok és másolatok segítségével ismerkedhet meg a ház történetével, a Törőfej-völgy fejlődésével, valamint általános képet kap a Baradla kialakulásáról, látványos képződménye
iről, a feltáró és tudományos kutatásról, élővilágáról, régészeti leleteiről, védelméről, a munkálatokat
végző személyekről, a turizmus fejlődéséről, neves látogatóiról, és arról, milyennek látták a művészek
a természet e ritka alkotását.
Az emeleten fényképek, tervek, könyvek, cikkek és egyéb személyes tárgyak segítségével elevene
dik meg Kessler Hubert élete. A hegymászó, a neves barlangfeltáró, a tudományos kutató, a Baradlát
és az idegenforgalmat fejlesztő igazgató, a barlangok hasznosítását szorgalmazó és a barlangügyet nép-
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Az emeleten Kessler személyes tárgyait, bútorait bemu
tató részlet

Az emlékház földszinti kiállításának részlete

szerüsítő szakembert, az újító hidrológust, társadalmi munkáját, kitüntetéseit, publikációs tevékenységét
korhű dokumentumok igazolják. Saját bútoraival, tárgyaival, felesége szobraival és festményeivel beren
dezett emlékszobája egykori környezetét idézi.
A kiállítás egész évben a barlang nyitvatartási ideje alatt szabadon látogatható.
Székely Kinga

TAGJAINK KITÜNTETÉSEI
A földmüvelődésügyi és vidékfejlesztési miniszter a Kós Károly-díj bizottság előterjesztése alapján
a településvédelem és településszépítés területén végzett kimagasló, eredményes munkáért adható Kós
K ároly-díjat adományozott
Szablyár Péternek,
melyet Kós Károly születésnapján, 2007. december 16-án adtak át.
Az indoklás kiemeli rendkívül sokoldalú és aktív, szinte reneszánsz polihisztor egyéniségét, aki a jósvaföi
táj ház megalapításától és fenntartásától a helyi közösségi élet szervezésén át a széleskörű ismeretterjesztő
publicisztikáig mindenféle tevékenységet müvei. E tevékenységeinek közös jellemzője az örökség megtar
tása, az összetartozás és a műveltség iránti igény ébrentartása.
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Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter 2008. április 22-én, a Föld Napja alkalmából
Dr. Dénes Györgynek
több mint hat évtizedes, a karszt- és barlangkutatás területén végzett szakmai és tudományos munkássága,
négy és fél évtizeden át a barlangi mentés érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenysége, életútja elisme
réseként, közelgő 85. születésnapja alkalmából Pro Natura-díjat adományozott

A Műemléki Világnap alkalmából „A Régészeti örökségért” Schönvisner István emlékérmet vehetett át
Regös Jó zsef
környezetvédelmi asszisztens, barlangkutató, a barlangokban található régészeti lelőhelyek, illetve a Bükk
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hegység őskori emlékeinek megőrzése terén szerzett elévülhetetlen érdemeinek elismeréseként, és
Székely Kinga
barlangkutató, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézete, illetve Osztálya volt osztályvezetője,
majd főtanácsosa az ösemberkutatás népszerűsítéséhez kiadványok, filmek, ismeretterjesztő anyagok
készítésével, előadásokkal és továbbképzésekkel való hozzájárulása, a barlangokban található régészeti
örökség megóvása területén végzett páratlanul gazdag és eredményes munkássága elismeréseként.

Szabó Imre környezetvédelmi miniszter Környezetünkért Díjat adományozott
Szablyár Péternek,
a Szinlö Kft. ügyvezetőjének, a FEMSZÖVETSEG ügyvezető titkárának, az alumíniumipar kohászatiöntészeti területei környezetvédelmi problémáinak megoldása, az ipari- és speciális hulladékok környe
zetbarát újrahasznosításának kezdeményezése, a lakossági tudatformálás előadásokkal, cikkekkel való
népszerűsítése érdekében végzett munkájáért.

A Múzeumok Majálisa 2008. május 19-én tartott megnyitásán adták át az Év múzeuma 2007 elisme
rést és az ezzel járó emléktáblát. Ez évben a két díjazott intézmény között a (Szablyár Péter által létreho
zott és fenntartott)
Jósvafői Tájház
is kitűzheti falára az emléktáblát.

Leél-Óssy Csaba és Márta Zsolt
ifjúsági tagjaink, miután 2006-ban a József-hegyi-barlangban végzett vizsgálataikkal megnyerték a kö
zépiskolások számára kiírt Kutató Diákok Országos Versenyének földrajz-környezetvédelmi szekcióját,
idén a Magyar Innovációs Szövetség által 17. alkalommal kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehet
ségkutató Versenyen is első helyezést értek el a Citadella-kristály-barlangban végzett kutatásaikkal (kuta
tásvezetők: Adamkó Péter és Leél-Ossy Szabolcs), és ezzel jogot szereztek arra, hogy az ősszel Dániában,
a Nemzetközi Innovációs Versenyen hazánkat képviseljék. A díjat ünnepélyes külsőségek között június
11-én adta át nekik a Millenárison Pálinkás József professzor, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
Az 56 pályázat közül egyedül az övék volt barlangos témájú, mégis első helyezettek lettek. Ritkaság,
hogy Magyarországon barlangi munkát műszaki újításoknál jobban értékeljenek.

Szeptember 30-án Dobogókőn, a Magyar Természetbarát Szövetség elnöke, Szabó Imre és minisztertársa, dr. Gyenesei István dr. Téry Ödön Emlékérmet adományozott
dr. Dénes Györgynek, Társulatunk tiszteleti elnökének.
Adamkó Péter, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat riasztásvezetője
a Természetjárás fejlesztéséért ezüst fokozatot vehette át.

A kitüntetésekhez, elismerésekhez szívből gratulálunk és további eredményes munkásságot kívánunk.

IDEGENFORGALMI ES TURISTA BARLANGJAINK
2006-2007. ÉVI LÁTOGATOTTSÁGA
A látogatók száma
2006-ban
Aggteleki-karszt
Baradla-barlang
ebből Aggteleki túra
Vörös-tói túra
Hosszútúra
Retek-ági túra
Raisz Keresztéi)’ emléktúra
Egyéb (hangverseny, esküvő)
Béke-barlang*
Kossuth-barlang*
Meteor-barlang*
Rákóczi-barlang
Vass Imre-barlang

2007-ben

137 482'
98 998
32 424
2 135
290
7
3 628

140 044:
96 401
35 843
2 110
535
34
5121
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Összesen

1 430
382
139 397

128
72
20
2 744
560
143 568

Összesen

13 620
107 132
915
135 287

14 807
111 932
2 726
129 465

33 575
24 135

34 595
25 660

2 545

2 553
1 148
464
730
65 150

Bakony, Balaton-felvidék
Lóczy-barlang
Tapolcai-tavasbarlang
Csodabogyós-barlang*

Budai-hegység, Pilis
Pál-völgyi-barlang
Szemlő-hegyi-barlang
Mátyás-hegyi-barlang*
Ferenc-hegyi-barlang
Solymári-ördöglyuk*
Sátorkőpusztai-barlang*
Összesen
Bükk hegység
Anna-barlang
Szt. István-barlang
Kő-lyuk
Létrási-vizesbarlang
Esztázköi-barlang
Lilla-barlang
Szeleta-barlang

385
1 015
61 655

12 958
39 851
17
40

Összesen

52 866

18 633
42 610
66
33
36
3
11
61 392

Összesen

74 116
170
21
74 307

76 106
17 366
204
0
93 676

Mindösszesen

463 512

493 251

Mecsek hegység
Abaligeti-barlang
Tettyei-mésztufabarlang
Trió-barlang
Szúadó-barlang

* turista kiépítésű (overállos) barlangtúra
1 ebből 10 215 külföldi (7,6 %)
: ebből 10 257 külföldi (7,3 %)

