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A Pelsőci-fennsík Csengőlyuk  
nevű zsombolyának történelmi feliratai 
 

HORVÁTH PÁL – JERG ZOLTÁN 

 
Bevezetés 

 

     A Szlovákiában nemzeti természeti emlékké nyilvánított Csen-
gőlyuk, amelynek mélysége 100.5 m, a Pelsőci-fennsík középső 
részén található. A zsomboly emberemlékezet óta ismert volt a 
helyi lakosság körében. Figyelemre méltó Karl Gottlieb von Win-
disch geográfus megállapítása 1780-ból, aki a Csengőlyukról a kö-
vetkezőket írta: „Pelsőctől északra helyezkedik el a Pelsőci hegy 
(Nagy hegy), óriási fákkal és kitűnő birkalegelővel. Ennek a hegy-
nek csaknem a közepén egy nyolcöles, kerek, feneketlen lyuk talál-
ható, melynek neve Csengőlyuk, és a monda szerint összeköttetés-
ben van a hegy tövében feltörő két forrással.” Később a zsomboly 
hidrológiai összeköttetését a berzétei Gyepü-forrással a zsolnai 
Mérnöki-geolóogiai és Hidrológiai Kutatóközpont vízfestéssel bi-
zonyította be 1978-ban. A Csengőlyuk elnevezést a hatalmas üreg 
nyilván azért kapta, mert a mélybe dobott kő az esés közben éles, 
csengő hangot ad. 
     A zsombolyba való első leereszkedés 1875. szeptember 25-én 
történt Fabnik Emil vezetésével, aki a szalóci vasgyár igazgatója 
volt. (Erről részletesebben szól Közleményeink jelen számának egy 
másik írása. A szerk.) 
     Az ekkora mélységbe való leszálláshoz 1972-ig kötélhágcsót 
vagy csörlőt használtak, amelyhez kezelőszemélyzetre is szükség 
volt. Az ilyen jellegű expedíciók néhány napos előkészületet igé-
nyeltek, ami alatt a szükséges felszerelést a helyszínre szállították. 
A hetvenes évektől a zsombolyok feltárásához, bejárásához már 
hegymászó-kötelet használtak (pontosabban mászófelszerelést), 
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amelynek a segítségével a leereszkedés és a feljövetel néhány óra 
leforgása alatt megvalósítható, és alkalmazása nem igényel különö-
sebb felkészülést. A szükséges felszerelést egy ember is elbírja, 
míg régen a kötélhágcsót és a csörlőt szállítóeszközökön kellett a 
helyszínre vinni.  

 
Az előzmények 

 

     A történelmi feliratok dokumentálását a Rozsnyói Bányászati 
Múzeum és az ugyancsak rozsnyói Minotaurus barlangászcsoport 
közösen végezte. A zsomboly aljának kis termében a térképezés 
során egy dátumot és egy feliratot találtak: Juli 16. 1882, és az 
írásból Sussán Gyula nevét vélték kiolvasni. Csak a zsomboly új 
térképének elkészítése után, a korabeli helyi sajtóból (Rozsnyói 
Hiradó) a véletlen folytán derült fény arra, hogy a Sussán olvasat 
téves, a nehezen kivehető betűk valójában a Spissák nevet rejtik. 
Ez a felismerés tette szükségessé a zsombolyban lévő feliratok 
feldolgozását.  
     A Csengőlyukban található feliratokat 1972-ig tartjuk törté-
nelmi szempontból jelentőseknek. Az ezután odakerült szövegeket 
a leereszkedés egyszerűbb volta miatt többnyire nem dokumen-
tálták, mert a zsomboly bejárása a modern technikai eszközök 
használata miatt már nem számított különleges tettnek. Az 1972 
óta keletkezett feliratok nagy része valószínűleg a zsomboly kö-
zönséges látogatóitól származik, és nem függ össze semmiféle ku-
tatómunkával. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ott az utóbbi há-
rom évtizedben nem folytattak további kutató- és dokumentáló 
tevékenységet. Pusztán arról van szó, hogy napjaink barlangászai 
nem hagytak maguk után írásos nyomokat. A Csengőlyuk vala-
mennyi felirata jól kivehető, és a zsomboly alján, valamint a 45 
méter mélyen fekvő kőhídon egyaránt megtalálhatók.    
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A kutatás eredményei 
 

1. számú felirat: A Spis-
sák-terem bal oldali falán 

található. A terembe való bejutást a szűk bejárat nehezíti. Az üreg a 
nevét az ott megmaradt felirat alapján kapta, amely kb. 60x20 cm-
es felületre van felkarcolva. A rövid szöveget, vagyis a saját nevét 
és a Juli 16. 1882. évszámot Spissák Gyula véste fel, aki részt vett 
abban a zsomboly-expedícióban, amelyet Pachel József, a pelsőci 
vasútállomás elöljárója szervezett. A Pachel-féle expedíció volt az 
első, amelyik a zsombolyban tájékozódó feltárást végzett, és annak 
leírását közzé is tette a Rozsnyói Hiradó oldalain.  
 

 
 

2. számú felirat: A 
Nagy-galéria lejtője 
alatt találjuk a kunta-
polcai Drenko József 

nevét. Ő volt az, aki elsőként készítette el a zsomboly térképét 
1925-ben, és szakszerű leírást is adott róla. Nevét piros krétával 
örökítette meg egy 43x37 cm nagyságú felületre. Alá unokatestvé-
re, Orbán Lajos is feliratkozott, aki szintén részt vett a zsombolyba 
való leereszkedésben. Drenko vállalkozása bizonyíthatóan a har-
madik volt, amelyik elérte a zsomboly alját. A Rozsnyói Bányászati 
Múzeum gyűjteményében található az első leszállásról szóló jelen-
tés másolata, csakúgy, mint a Drenko által készített barlangtérkép. 
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1925-ben összesen háromszor járt a zsombolyban, augusztus 15-
én, 22-én és szeptember 6-án. Vele együtt Orbán Lajos, Tegdes 
Gyula, Vajda Sándor és Záborszky József is lement. A kőhídra, 
amely 45 méter mélyen két aknára választja szét a zsombolyt, egy 
Koleszár István nevű kuntapolcai vasöntő is elért. (Lásd a 2. sz. 
mellékletet!) 
 

3. számú felirat: A 45 méter mélyen lévő kőhídon, a 
jelenlegi kötélrögzítőtől balra a sziklafalra karcolt DJ és 
OL monogramok találhatók. A 2. szám alatt dokumen-
tált felirattal függnek össze 1925-ből, feloldásuk: Dren-

ko József és Orbán Lajos.  
 

4. számú felirat: A H.P. PL. 4 1936 feliratot a 
Kamenský-folyosó bal oldalán Zdenek Hadaš, a 
jolsvai katonai alakulat szakaszvezetője hagy-
hatta, aki 1936. május 27-én ereszkedett le a 
zsombolyba. Eszerint ő volt a negyedik, aki le-
jutott. De megfelelő felszerelés hiányában Hadaš 

csupán a kőhídig ért, ahová az egyik kollégája is leszállt vele.  A 
H.P. PL. 4 felirat a feltételezések szerint annak a katonai alakulat-
nak a kezdőbetűit jelöli, amelyben szolgáltak. Egyelőre ismeretlen 
eredetű a 4. I. 1918 vésett dátum, amely a H.P. kezdőbetűk fölött 
található. Erről az évről a zsombolyba történő leszállással kapcso-
latban semmilyen adatok nem kerültek elő. 
 

 
 

     5. számú felirat: 1943-ban a zsombolyba két alkalommal is egy 
magyar barlangász expedíció ereszkedett le Kessler Hubert vezeté-
sével, aki először 1943. V. 30-án Mihalovits Béla gombaszögi vá-
járral járt a mélyben. Kessler emlékül ceruzával írta fel a nevét a 
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Kamenský-folyosó jobb oldali falára. Alatta található későbbről 
Kamenský Milan neve, 1950. 6. 12. dátummal, ezalatt pedig Ke-
mény G.-é 1943. július 4-éről. Ez utóbbi időpont Kessler második 
leszállásának napja a Csengőlyukba, amelynek során társai voltak 
Drenko József és Kemény Géza Rozsnyóról. (Kemény a Magyar 
Turista Egyesület [MTE] felső-gömöri barlangász-részlegének a 
tagjaként vett részt az expedícióban. A Rozsnyói MTE volt a kuta-
tás szervezője, amelyen további helyi tagok is közreműködtek: dr. 
Varga Sándor, Lázár Béla mérnök és Román Tibor.) Érdekes ada-
lék, hogy az MTE tervezte a nyilvánosság számára is megnyitni a 
zsombolyt a barlang szája fölé emelendő építmény és az abban 
elhelyezett leeresztő készülék megvalósításával.  Az előbbiek mel-
lett található a piros krétával készült BETE (Budapesti Egyetemi 
Turista Egyesület) felirat, és piros keretben a dátum: 1943. IV. 20., 
amit Bertalan Károly vezetésével szintén magyar barlangászok 
csoportja hagyott maga után; ők még Kesslerék előtt voltak oda-
lenn. A zsomboly-járásban Szenes János (a későbbiekben már Ján 
Seneš) is részt vett, akinek neve a Szlovák-karsztról szóló könyvei, 
írásai révén vált ismertté. Abban az időben egyetemi hallgató volt 
Budapesten. A hiányos felszerelés miatt azonban csak 60 m mélyre 
jutottak. (Lásd a 3. sz. mellékletet!) 
 

6. számú felirat: A Kamenský-folyosó falának bal 
oldalán egy M K 1950 karcolás látszik, amit Milan 
Kamenský hagyott hátra, akiről már említést tettünk az 
5. számú feliratnál. 1950. augusztus 20-án ő fedezte 

fel a folyosót, amelyet azután róla neveztek el. Kamenský 1950–
51-ben összesen öt leereszkedést szervezett a zsombolyba. Ezekről 
az expedíciókról – amelyekben Hosszúréty Zoltán, Zdechovan Emil 
(lásd a 8. sz. feliratot), valamint Kamenský Tibor és János sokad-
magukkal vettek részt – maradtak fenn a 7., 8. és 9. számú felirat-
ok. 
    

7. számú felirat: A Nagy-galéria lábá-
nál levő hatalmas kőtömbön ceruzával 
a Hosszúréty Zoltán, 1950 VI 11-én 
Csetnek felirat található.  
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8. számú felirat: Ugyanazon a 
helyen olvasható, mint az előbbi. 
Egymás alá vésett betűkről van 

szó M.K., E.Z., Š.Z. és az évszám: 1950. A betűk magassága kb. 10 
cm. (Lásd a 3. sz. képet a mellékletben!) 
 

9. számú felirat: Ceruzával a 
következő nevek olvashatók: 
D/J – Hosszúréty Z –
23.IX.1951 – Škuta Max. – 
Ostrava 23.IX.1951 – Depeš 
Ján 23.IX.1951. A D/J mo-
nogram talán Drenko Józseftől 
származnak 1925-ből vagy 

1943-ból, de eredhetnek Depeštől is 1950-51–ből. 
 

10. számú felirat: A szta-
lagmittól 1 méterre jobbra 
található, az északi falon 

(ez a terem legalacsonyabb része). Ceruzával írták egy 3x10 cm-es 
felületre: T.+M. Kamenský, és az időpont: 6. VIII.1957.  
 

11. számú felirat: Az 
előbbitől 3 méterre jobbra 
olvasható. Ceruzával írták, 

3x8 cm felületre: 6.VIII.1957, A. Droppa. 
  

12. számú felirat: A Kis-galéria északi 
falának lejtőjén látható. A karbidlámpa 
égőjéből származó korommal keresztbe 
rajzolt két kalapács – a bányászok szim-

bóluma – és névkezdő betűk: V. R. szerepelnek rajta. A betűk ma-
gassága kb. 10 cm.  
     A 10., 11. és 12. számú feliratok azt a kutatóexpedíciót doku-
mentálják, amelyet Vojtech Benický vezetésével a Szlovák Karszt 
Múzeuma (Múzeum Slovenského Krasu) szervezett a Szlovák Tu-
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dományos Akadémia Biológiai Intézete, valamint a Dionýz Štúr 
Geológiai és Földtani Intézet együttműködésével. A leszállások 
1957. augusztus 3. és 8. között történtek. Az expedíció résztvevői 
(lásd a Szlovák Karszt Múzeumának Évkönyvét, II. évfolyam, 
1957–1958) többek között Tibor és Milan Kamenský (ez utóbbi a 
csetneki szpeleológiai csoport vezetője), akiknek névkezdő betűi a 
10. számú feliraton olvashatók. Anton Droppa, aki a SZTA Földta-
ni Intézetének munkatársa volt, a 11. számún szerepel. Droppa az 
expedíció során a zsomboly új térképét is elkészítette. A 12. felirat 
kezdőbetűi (V. R.) Viliam Rozložník nevét jelölik; Roda Istvánnal 
és Herényi Lászlóval együtt ő alapította meg a rozsnyói barlangku-
tató csoportot, amely 1951-ben felfedezte a szalmacseppköveiről 
híres Gombaszögi-barlangot.  
 

13. számú felirat: Ugyanazon a kőtöm-
bön található, mint a 7. és a 9. Karbidlám-
pával kormolt szöveg. A Prágai Nemzeti 
Múzeum Karszt Szekciója Egyesületéről 
van szó (Krasová sekce Společnosti národ-

ního múzea v Praze, rövidítve KSSNM Praha), amelynek tagjai 
tanulmányi leszálláson vettek részt a zsombolyban, és fotódoku-
mentációkat is készítettek.   
 

14. számú felirat: 1969-ben karcolták fel a 
Spissák-terem bal oldali falára, amely a Nagy-
galéria lábánál található. A rozsnyói barlang-
ászok többnapos expedíciójára került sor 1969. 
július 4-től 12-ig. Az eseményen 21 barlangku-
tató vett részt. Július 7-én Rozsnyóról négyen 
és Eperjesről öten ereszkedtek le a zsomboly-
ba. A rozsnyói barlangászok 1969–1970 között 
a Rozsnyói Bányászati Múzeum Szpeleológiai 
Csoportjaként működtek (Az SSBMR rövidítés 

ezt jelzi.). Az emlékezetes expedícióról naplófeljegyzések is fenn-
maradtak a múzeum gyűjteményében. Az akcióban kipróbálták a 
kötélen való feljövetelt, valamint a hiebeler típusú hegymászó 
kengyelt (lásd a fényképet). Az utóbbiból azonban gyakran kicsú-
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szott a kötél, ami megtörtént most is. Emiatt az első próba során az 
egyik kiváló barlangász fejjel lefelé lógott a 40 méteres mélység 
fölött, miközben csak az egyik lábát tartotta a kötél. Csupán a vé-
letlennek és lélekjelenlétének, valamint jó fizikai állapotának volt 
köszönhető, hogy nem következett be tragédia.  
 

 
 
15. számú felirat: Az 
északi falon, a törme-
lékkúp és a Kis-galé-
ria lejtője közötti szik-
laáthajlás alatt találha-
tó. Karbidlámpával 

kormolták fel a falra egy 110x65 cm-es felületre. A 6. VII. 1969 
dátum látható rajta és az SSBMR, Expedícia Rožňava / Vendo szö-
veg. Melléjük rajzoltak egy denevért és egy kötélhágcsón mászó 
barlangászt is. A Vendo becenév Vendelín Kindernayt jelöli, aki 
ebben az időben a rozsnyói barlangász-csoport B, vagy alpinista 
szekciójának a vezetője volt. Az ő érdeme a rozsnyói sportbar-
langászat és szpeleoalpinizmus felfejlesztése. Szintén a tevékeny-
ségéhez kapcsolódik az a tény, hogy a rozsnyóiak úttörői lettek 
Szlovákiában a két- és egyköteles módszerű barlangi mászás gya-
korlatba történő bevezetésének. 
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     16. számú felirat: Ugyanazon a helyen van, mint a 7-es számú. 
A karbidlámpa kormával egy 15x25 cm-es felületet körbekere-
teztek, és benne egy denevér látható a következő feliratokkal: SSS, 
Zvolen, Jasov, Trenč. Teplice, Tisovec, Bratislava, Ružomberok, 
Harmanec, Rožňava és a dátum: 22.9. 1973, valamint 19 členov 
(résztvevő). A zsombolyba kézi kötélcsörlő segítségével szálltak 
le, melyet P. Hippman, közismert szlovák barlangkutató, a zólyomi 
szpeleológus-csoport akkori vezetője szerkesztett.  
 

 
 

17. számú felirat: Ugyanarra a kőtömbre felerősített 19x25 cm-es 
bádoglemezen olvasható, mint a 16. számú felirat. Keletkezése 
idején már két- vagy egyköteles módszerű leereszkedésről beszél-
hetünk. A cseh barlangászok, a prágai Krtek (Vakondok) nevű ama-
tőr szpeleológiai csoport a Pelsőci-fennsíkon a karsztképződmé-
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nyeket dokumentálta az 1970-es és 80-as években (1972, 1973, 
1975, 1977, 1978, 1981 és 1982). Ebből a korszakból (1976) szár-
mazik a Pelsőci-fennsík felszínének 1:25.000 léptékű térképe, ame-
lyet  J. Procházka készített.  Rajta 60 barlang és zsomboly találha-
tó. Hogy a prágaiak vajon 1982 után is jártak-e a Csengőlyukban, 
arról nincs tudomásunk. 

 
Zárszó 

 

     A Csengőlyuk történelmi szempontból jelentős feliratainak ku-
tatását pusztán a hozzáférhető információk alapján nem tekinthet-
jük lezártnak. Több kérdés megválaszolatlan maradt, például az 
1918-as dátum is, mivel erre az évre vonatkozóan nincs semmiféle 
adatunk. Továbbá a zsombolyban nem maradt kézzelfogható bizo-
nyíték arra nézve, hogy először valóban Fabnikék jártak volna ott 
1875-ben, noha a nyomtatott források erről tanúskodnak. 
     A kutatás során angol nyelvű feliratokat is találtak, amelyek 
keletkezési idejét és körülményeit még nem sikerült kideríteni. 
Sajnos olvashatatlanok, és a ceruzával írt neveket sem sikerült egy-
értelműen azonosítani.  
     1967-ben, a prágai Nemzeti Múzeum Karszt Szekciójának Egye-
sülete meghívására, egy csereprogram keretében Csehszlovákiá-
ban tartózkodott a University of Bristol Speleological Society hét-
tagú csoportja, amely a Szlovák-karszt néhány barlangjában búvár-
kutatásokat végzett a kassai Kelet-Szlovákiai Múzeummal együtt-
működve (ebben az időszakban néhány barlang hozzájuk tartozott). 
Búvárkodtak a Gombaszögi-, a Berzétei-, a Hosszúréti-barlangok-
ban, a Szilicei-jégbarlangban és a borzovai Feneketlen-lednicében. 
Meglátogatták a Domicát, az Ochtinai aragonit-barlangot és más, 
nem látogatható barlangokat. Állítólag a Csengőlyukat is megnéz-
ték, jelentéseikben azonban erről nincs szó. Az angol nyelvű fel-
iratok összefüggésbe hozhatók még azzal a rendezvénnyel is, 
amely az Olomoucban megtartott 6. Nemzetközi Szpeleológiai 
Kongresszus keretén belül zajlott Gombaszögön 1973. szeptember 
10–16. között. A kongresszust követő kísérőrendezvény keretében 
a nemzetközi barlangász-csoport ellátogatott a zsombolyba, ahová 
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a külföldi résztvevők már kötélen, mászó-felszereléssel, felső biz-
tosítás nélkül mentek le. Ez a módszer abban az időben a szlováki-
ai viszonyokhoz képest szokatlan volt (ekkor ugyanis még alkal-
mazták a felső biztosítást). A Szlovák Szpeleológiai Egyesület 3. 
számú (rozsnyói) területi csoportjának tagjai önként segítettek az 
előkészületek és a tábor egész időtartama alatt, amiért magas elis-
merésben részesültek. A nagy jelentőségű esemény sikeres lebo-
nyolításában nem kevés része volt a Rozsnyói Bányászati Múzeum-
nak is.  
     A legújabb helyszíni kutatások és közvetlenül a zsombolyba 
való leszállások a 2002–2003. években három fázisban történtek, 
amelyek során a zsomboly újbóli feltérképezését és feliratainak 
dokumentálását is elvégezték a rozsnyói barlangászok. 
 

                                                          Fordította: Kovács Ágnes 
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N é v j e g y z é k
 
Benický, Vojtech (1907–1971): a Domica-barlang gondnoka 

1931-től, 1949-től a Szlovák Szpeleológiai Társaság (SSS) 
titkára és a Szlovák Karszt Múzeumának első igazgatója Lip-
tószentmiklóson (Liptovský Mikuláš), 1957-ben a Csengőlyuk 
expedíció vezetője. 

 

Bertalan Károly (1914–1978): geológus, a Magyar Kir. (Álla-
mi) Földtani Intézet munkatársa. 

 

Drenko, Jozef (1904–1980): barlangkutató, régész, muzeológus, 
a Füleki Városi Múzeum alapító tagja. Elsőként térképezte föl 
1925-ben a Csengőlyuk-zsombolyt. 

 

Droppa, Anton: a 20. század második felében a szlovák bar-
langkutatás jelentős személyisége, a Szlovák Tudományos 
Akadémia Földtani Intézetének munkatársa 1955–1980 kö-
zött. 

 

Fabnik Emil: a szalóci vasgyár igazgatója. Vezetése alatt való-
sult meg az első leereszkedés a zsombolyba 1875-ben. 

 

Hadaš, Zdeněk: az 1930-as években a jólsvai katonai alakulat 
szakaszvezetője. 

 

Hipman, Petr (1940–1999): a szlovák barlangkutatás jelentős 
személyisége, a zólyomi barlangászcsoport vezetője, barlang-
ász felszerelés tervezője. Nevéhez fűződik a Starý hrad, a 
legmélyebb szlovákiai barlang fölfedezése (–432 m). 

 

Hosszúréty Zoltán: az SSS csetneki barlangászcsoportjának 
tagja az 1950-es években. 

 

Pachel József: a pelsőci vasútállomás elöljárója. A Pachel-féle 
expedíció volt 1882-ben az első, amelyik tájékozódó feltárást 
végzett a zsombolyban, és annak leírását közzé is tette a 
Rozsnyói Hiradó oldalain.  

 

Kamenský, Milan (1927–1987): fafaragómester, bányász, 1950–
1951-ben az SSS csetneki munkacsoportjának a vezetője. Az 
említett időszakban összesen öt leereszkedést szervezett a 
Csengőlyuk-zsombolyba. 
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Kamenský, Tibor (1930–2003): fafaragómester, Kamenský 
Milan testvére, az SSS csetneki barlangászcsoportjának tagja 
az 1950-es években. 

 

Kemény Géza: a Magyar Turista Egyesület (MTE) felső-gömöri 
barlangászrészlegének a tagja volt. 

 

Kessler Hubert: mérnök, a legjelentősebb magyar barlangkuta-
tók egyike, az 1930-as, 40-es években a Baradla-barlang 
igazgatója. 

 

Kindernay, Vendelín: az 1960-as években a rozsnyói barlan-
gászcsoport B, vagy úgynevezett alpinista szekciójának a ve-
zetője.  

 

Orbán Lajos: Jozef Drenko unokatestvére. 
 

Prochádzka, Jozef: a prágai Krtek (Vakondok) nevű amatőr 
szpeleológiai csoport tagja. Elkészítette a Pelsőci-fennsík fel-
színi, 1:25 000 léptékű térképét, amelyen 60 barlang és zsom-
boly van feltüntetve.  

 

Rozložník, Viliam (1920–1959): bányamérő, az SSS rozsnyói 
munkacsoportjának alapító tagja, a Gombaszögi és az Új-Ber-
zétei-barlang egyik felfedezője. Először alkalmazott a Szlo-
vák Karsztban búvárfelszerelést víz alatti továbbjutásra. 

 

Spissák Gyula: pelsőci lakos, a Pachel-expedíció során elsőként 
ereszkedett le a Csengőlyuk-zsombolyba. 

 

Szenes János (Seneš, Ján): 1943-ban egyetemi hallgató Bu-
dapesten és BETE-tag. Geológus, a 20. század második felé-
ben a Szlovák Kulturális Minisztérium mellett létesített Bar-
lang és Karszt Tanács testületének az elnöke. 
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Historical Inscriptions  
in Zvonica Abyss in Plešivec Plateu 

in Slovak Karst 
 

Contributed by: Pavol Horváth – Zoltán Jerg 
 
     During a documentation of representative localities of the 
World Heritage – Caves of Slovak and Aggteleki Karst, there ap-
peared a need to complete some localities with the newest know-
ledge and to make out a new map documentation. Thus it was 
also in case of National nature monument – Zvonica – Jingly-
hole abyss (–100,5 m) in Plešivec’ plateau. 
     The fact, that in a lateral little hall on the bottom of the cave 
during mapping there was found an inscription dated to 1882. 
Following, all more significant ones having been found in the 
abyss were documented. From among them there were 
determined names or initials of explorers whose activity is 
accompanied by quest reports scattered in literature. From among 
the most known it is necessary to mention Jozef Drenko from 
Kunova Teplica, who made out the 1st map of the abyss in 1925. 
Moreover, there are the signatures of Z. Hadaš dated to 1936, 
also Hungarian speleologists from 1943, spelunkers from Štítnik 
(1950–51), participants of the Museum of Slovak Karst expedi-
tion from 1957 etc. In term of history of Zvonica exploration, the 
most precious is just the inscription dated to 1882. Its author was 
Gyula Spissák, the participant of the expedition organized by the 
head of Plešivec’ railway station – Jozef Pachel. 
     Research of historical inscriptions in the abyss of Zvonica 
cannot be considered as being finished. One of the aims was to 
find a sign after the 1st descent to the cave made by E. Fabnik’s 
expedition in 1875 just right in the cave, but we unfortunately 
failed. It is not known until now as well, who left the date „4. I. 
1918” inscription carved into the wall in Kamenský’s passage.   
     Results of our research are presented in this contribution. 
 

Mellékletek 
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A barlang térképe a feliratok elhelyezkedésével. 
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1. kép. Drenko József felirata 1925-ből. 

 

 
 

2. kép. A magyarországi barlangászok feliratai 1943-ból.  
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3. kép. A Nagy-galéria alatti kőtömb feliratainak részlete. 

 

 
 

4. kép. A rozsnyói barlangászok expedíciója 1969-ből. 
(Jerg Zoltán felévételei.)


