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„A kormányzó a Baradlában1 
1936. május 21.

Az évszázados álmából ébredező Baradla-barlang új fejlődésének legjelentősebb 
állomásához érkezett el 1936. május 21-én, áldozócsütörtökön.. Magyarország 
kormányzója, vitéz nagybányai Horthy Miklós Őfőméltósága meglátogatta és 
megnyitotta a barlangnak azt a két szakaszát, amelyet a Magyar Turista 
Szövetség múlt évben korszerű utakkal és villanyvilágítással látott el.

Dr. Zsitvay Tibor, a Szövetség és a barlang ügyeit intéző Baradla-bizottság 
elnöke kérésének őrömmel engedve, a kormányzó már a barlangnak a Szövetség 
kezelésébe történt átvételekor kilátásba helyezte személyes látogatását, aminek 
idejét áldozócsütörtökben állapította meg május hó első napjaiban, A lázas 
iramban megindult előkészítő munka oroszlán része Dr Zsitvay Tiboré volt, 
akinek személyes közbenjárására valóban olyan előkelő vendégkoszorú fogadta 
Öföméltóságát a barlang előtt, amely méltó volt egyrészt a magas vendéghez, 
másrészt a megnyitásra váró természeti csodához. A turisták közt jóformán 
élőszóval folyt a meghívás és szervezkedés munkája, mivel a nagy 
nyilvánosságot érthető okból kerülni kellett. A turistatábor szervezettségét és 
lelkesedését dicséri, hogy a Szövetség legtöbb tagegyesületét képviselő 
százfőnyi küldöttség valóban reprezentálta a magyar turistaságnak és azon 
keresztül a magyar társadalomnak minden rétegét, árnyalatát, osztályát, amint 
azt a kormányzót üdvözlő elnök beszédében kifejtette.

Az ünnep napján reggel öt órakor induló külön motoros gyorsvonattal utaztak a 
turisták Miskolcig, soraikban foglalt helyet Bornemissza Géza iparügyi 
miniszter kíséretével, továbbá vitéz dr. Tárczay-Fehcides Román miniszteri 
tanácsos, a kultuszminiszter képviselője, dr. Prém Lóránd, az Országos 
Testnevelési Tanács főtitkára, valamint a Szövetség elnökségének több tagja, 
Miskolcon négy autóbusz fogadta be a százfőnyi sereget és vitte az ez alkalomra 
szépen rendbehozott t de a több napos esőzés miatt eléggé sáros utakon 
Szendrőn át Jósvafóre,, A színi állomáson már ott láttuk a Turánt, a kormányzó 
külön vonatát, a barlang jósvafői torkolatánál pedig már egy egész autótábor állt. 
A feldíszített bejáró előtt sorakozott a díszes fogadó bizottság, élén Darányi 
Kálmán földmíve lés ügyi miniszterrel, a miniszterelnök helyettesével. Ö hozta 
magával Lillafüredről jövet Bornemisza Géza iparügyi minisztert, de vele jöttek 
Fabinyi Tihamér pénzügyi, Winchkler István kereskedelem- és közlekedésügyi 
miniszterek, valamint vitéz Bor hé Íy-Ma czky Emii, Patay Sámuel és Lukács Béla
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főispánok, Szent-Imrey Pál és Bonts Aladár alispánok, Senn Ottó, a MÁV

L A Magyar Turista Szövetség Hivatalos Értesítője. L (XI,) évfolyam, 1936. június 6. szám; (^236-237 
Dely János visszaemlékezésében említi a kormányzói látogatást (Jósvafői Helytörténeti Füzetek 7. ftizet, 1997 
20. Oldal a résztelek megismertetése céljából adjuk közre & látogatást is mértél 6 cikket.

1998* december



Jósvafői Helytörténeti Ffizetek 9.

elnökigazgatója, Tüske Jenő főtanácsos és Bethlen Istvánná grófnő* akik mind 
Lillafüreden töltötték már az előző estét és az éjszakát és dr Zsitvay Tiborral 
együtt autókon ideérve várták a magas vendéget. A barlangbejárat előtt 
csatlakozott hozzájuk a környék előkelőségének számos tagja, köztük vitéz 
Sónyi Hugó altábornagy > vegyesdandárparancsnok, Halmay Béla miskolci 
polgármester, több, környékbeli kerület országgyűlési képviselője és még 
többen.

Dr. Zsembery Gyula másodelnök már előző reggel a helyszinre érkezett és 
Kesster Hubert barlangigazgatóval, valamint Kaffka Péterrel és a helyi 
hatóságokkal megtette az utolsó előkészületeket.

A kormányzót hozó autó pontosan fél tizenkettőkor kanyarodott a jósvafői 
bejáró elé. Mialatt a turisták a Himnuszt énekelték, egy pillanatra a Nap is 
kibukkant a felhők közül. Őfőméltósága ellépett a várakozók előtt, megszólította 
sorban a kormány és közigazgatás funkcionáriusait, azután megállt a turistákkal 
szemben és meghallgatta dr. Zsitvay Tibor üdvözlő beszédét.

Ez a rövid beszéd a maga pár percre szorított tömörségében egyike volt a 
mesterszónoknak ismert Zsitvay legszebb sikereinek. Benne volt mindaz, ami a 
magyar turistamozgalom lelkét, értékét, súlyát, hitét és vágyait jelenti, szívből 
fakadó, szívbe találó, lelkes és lelkesítő közvetlenséggel, mesteri rövidségben és 
mégis mindent kifejezően, pár lépésnyire a trianoni határtól, de lélekben a 
Kárpátok koszorújáig szárnyalva.

A kormányzó meghatottan, meginduló közvetlenséggel válaszolt és megadva az 
engedélyt a megnyitásra, megindult a bejárat felé. Amíg kíséretével végigjárta a 
a jósvafői szakasz kivilágított részét; dr. Zsitvay Tibor vezette és Kesster Hubert 
szolgált szakszerű magyarázatokkal. Az Óriások termében dr. Zsitvay Tibor 
kérelmére megengedte, hogy a barlangnak ezt a legnagyszerűbb részletét öróla 
nevezzék el, amit Darányi Kálmán, mint az erdőtörvény végrehajtója, de úgyis, 
mint a kormányfő helyettese a jelenlévők lelkes éljenzése közben hirdetett ki. 
Mindenki csodálattal szemlélte a természet és az emberi szorgalom nagyszerű 
alkotását, a csodálatos szépségű, mesterien megvilágított cseppkőalakulatokat és 
a kitűnő utakat,

Félegy után jött ki a kormányzó a barlangból és a jósvaföi menedékház teraszán 
a meghívottakkal villásreggelihez ült.

Ezalatt a turisták első csoportja, mintegy Ötvenen, nemcsak a megvilágított részt 
járta végig, hanem egészen a vöröslői kijáratig ment, míg az utánuk mintegy 
húsz perccel következő második ötvenes csoport az újonnan elnevezett Horthy 
Miklós-teremnél fordult vissza.
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A kormányzói autója a villásreggeli végeztével Aggtelekre vitte, ahol dr. 
Cholnoky Jenő várta és kalauzolta végig a régebben ismeretes és most szintén 
villannyal világított aggteleki szakaszon. Ez a rész is megnyerte ŐfÖméltósága 
tetszését, aki félhárom után, őszinte megelégedését és köszönetét nyilvánítva tért 
vissza Színre, meghiva vonatára a minisztereket, akikkel együtt estére visszatért 
a fővárosba.

A délutáni órákban, többszöri zivataros eső után, kisütött a Nap és a résztvevők 
tábora ragyogó színek közt, emelkedett hangulatban élvezte a Boldva és Sajó 
völgyének kedves, meghitt szépségeit, amint a sok autó, autóbusz fellobogózott 
falvakon, éljenző falusiak sora közt vitte őket, kit Miskolcra, kit Budapestre, kit 
még messzebb, ahonnan mind örömmel jöttek ünnepelni a Baradla nagy napját.

Az ünnepség -  méltán -  úgynevezett „szép sajtót” kapott az ünnep után 
megjelent napilapokban; külön köszönet illeti meg a közlemények sorában gróf 
Bethlen Istvánná hangulatos, kedves beszámolóját.

Ami mindennél fontosabb: a turistaügyek intézését legfelsőbb fokon irányító 
összes tényzők jelenléte és az országos érdeklődés fölkeltése, Ha a Szövetség azt 
akarta demonstrálni, hogy Aggteleket egy nap alatt meg lehet Budapestről járni, 
akkor tulajdonképpen ennek majdnem az ellenkezője sikerült, hiszen tizenkét 
óra utazás, aminek a költsége minden, ez idő szerint kieszközölhető 
kedvezménnyel: 14 pengő, inkább akadálya, mint lehetősége annak, hogy 
komoly propagandát lehessen kifejtem és kellő nagyszámú látogatót odavinni,. 
De egyrészt a menedékház-kérdés megoldásával, másrészt a közlekedés 
javításával itt is lehet segíteni. Ha akár Jósvafön, akár Aggteleken megfelelő 
turistaszállás, majd később a kényesebb igényeket is kielégítő megszállási 
lehetőség lesz, ez épp úgy megkönnyíti a propaganda feladatát, mint az, hogy 
Színről állandó autóbusz összeköttetés létesül a jósvafői bejárathoz. Hiszen a 
Szövetségnek számtalan irányban kész tervei vannak; az illetékeseken most a 
sor, hogy ezek a tervek meghallgatásra és megvalósításra leljenek.

A Baradla -  amint a kormányzó is mondta -  egyedülálló kincse a magyar 
földnek; minden magyarnak kötelessége, hogy ezt a kincset csiszolja, 
hozzáférhetőbbé tegye ország-világ számára, hogy valóban aktív értékévé is 
legyen ennek a ma értékekben oly szegény országnak!

d .s

A változatlan teljedelemben közzétett cikk helytörténeti és barlangkutatás -  
barlangi idegenforgalom -  történeti érdekességén túl egyéb tanulságokkal is 
szolgál a jelenkornak. Példamutató az a -  korát megelőző -  menedzseri
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szemlélet és tevékenység, ahogy Dr. Kessler Hubert a Bar a dia-barlang és
térségének ügyét képviselte egy meglehetősen bonyolult történelmi korszakban 
(Túl sok hálát és köszönetét nem kapott érte, egy emlékszobát legalább 
megérdemelne tevékenysége szeretett és kutatott barlangja valamelyik 
bejáratánál, ezzel is bővítve a „barlanglátogatás utáni” turistaprogramok 
szegényes sorát. Egy lehetséges emlékszoba teljes tárgyi emlékanyaga Dr, 
Kessler Hubert özvegyének birtokában jelenleg -  még -  érintetlenül, egyben 
van! )
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