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A Baradla-barlang felelős vezetői I. 
 

 

Előzmények 

 

Egy jósvafői beszélgetés során vetődött fel, hogy vajon ki tudja felsorolni a 

Baradláért felelős vezetők (igazgatók, NPI igazgatók) nevét, személyi adatait, 

eredményeit. Annak ellenére, hogy már foglalkoztam a kérdéssel, hamar kiderült, 

ismereteim így is hiányosak. Sajnos dokumentumok nélkül nemcsak a régi idők, 

hanem a közelmúlt is nehezen rekonstruálható. Egy-egy legendásabb név ugyan él a 

köztudatban, de hogy ki volt ő és hogy került a Baradla közelébe, már nem 

közismert. Sajnos a barlang tulajdonosi és kezelői jogaival ugyanígy vagyunk, pedig 

ez a három kérdés szorosan összefügg. 

A feltételezések szerint a Baradlát az 1600-as évek végétől látogatják, de hogy az 

szervezett keretek között zajlott-e, nem tudjuk, mint ahogy azt sem, hogy a barlang a 

felszínt birtokló Keglevich, majd Fáy család tulajdonát képezte-e. Az viszont 

igazolható, hogy a 19. század elejétől a barlang közös nemesi birtok, az Aggteleki 

Közbirtokosság tulajdona, és haszonbérlőként az aggteleki fogadós „üzemeltette”. A 

gondnok funkciójával először 1850-ben találkozunk. Ezt a feladatot egészen 1854-ig 

Horváth Lajos aggteleki lelkész látta el. 

Az 1835-ben felállított és a fogadóban őrzött (ma a Kessler Hubert Emlékházban 

látható) vendégkönyv tanúsága szerint a látogatás szabályait a „Tekintetes és Nemes 

Aggteleki Közbirtokosság” 1839. április 24-i ülésén határozta meg. Mindezt annak 

érdekében, hogy „a Baradlának, ezen Természet remek művének á lehetőségig á 

maga épségében és pompájában való megtartása, mind pedig á bémenő Vendégek 

:különösen a külföldiek: hogy á Vezetők által történhető szerfeletti zsarolás miatt 

ezen Világ ritkaság meg szemléléséről el ne idegenedjenek”. 

A két pontba foglalt elvárásokat Kis Csoltói Ragályi Lajos igazgató saját kezűleg 

rögzítette a Vendégkönyvbe. Tudjuk, hogy a közbirtokosság vagyonának kezelését 

és ellenőrzését a tulajdonostársak közül választott igazgató látta el, így elképzelhető, 

hogy benne tisztelhetjük a Baradla első igazgatóját. Ragályi Zsigmond és Fáy 

Zsuzsa gyermekeként látta meg a napvilágot és a látogatási szabályzat születésének 

idején gömöri alszolgabíróként tevékenykedett. 

A barlangot a bérlők nem kezelték értékéhez méltóan, ezért a kormány többször 

ajánlatot tett megvásárlására, de a közbirtokosság nem akarta elidegeníteni. 

Megoldásként 1860-ban felmondták a haszonbérleti szerződést és egészen 1881-ig a 

barlangot maga a közbirtokosság üzemeltette. Az ügyek irányítását „egy józan, 

értelmes, tapasztalt, minden szépért és jóért hevülni tudó fiatalemberre” (Vasárnapi 

Ujság, 1860) bízták, akinek nevét sajnos nem ismerjük. 
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Sajnos a közbirtokosság üzemeltetésének ideje alatt sem lett jobb a Baradla helyzete. 

Változás azután történt, hogy 1880-ban, a Magyarországi Kárpát Egyesület (MKE) 

választmányának határozata értelmében Siegmeth Károly vizsgálatokat végzett a 

gömöri barlangvidéken. Jelentésében a Baradla állapotát így jellemezte: „a régi 

barlangot a szurokfáklyák füstjétől bekormozva, az utat és a hidakat a lehető 

legrosszabb állapotban vagy teljesen elpusztulva, a remek cseppkőalakzatokat a 

vezetők kapzsiságának s a látogatók vandalizmusának feláldozva találtam”. 

Javasolta, hogy a különleges természeti érték megmentése érdekében a barlangot a 

Kárpát Egyesület vegye bérbe, a látogatást segítő létesítményeket hozza rendbe és a 

túraútvonal lerövidítése érdekében létesítsen új bejáratot. A választmány a javaslatot 

elfogadta és annak megvalósítása érdekében létrehozta Gömöri Osztályát. 

A Magyarországi Kárpát Egyesület 1881-ben évi 120 forint ellenében, 10 évre szóló 

szerződést kötött az Aggteleki Közbirtokossággal. A kezelési feladatokat az 

egyesület Gömöri Osztálya Siegmeth Károly irányítása és Baksay Dániel aggteleki 

lelkész gondnoksága mellett látta el. Ekkor Schlosser Albert vezetésével az aggteleki 

bejárati kőhalmaznál lépcsőket alakítottak ki, rendbehozták a hidakat, 17 újat 

építettek, a Paradicsomba és a Vaskapuhoz vezető utat robbantással kitágították, 

bevezették a kevésbé kormozó „kőolajfáklyák” használatát, beszereztek 110 lámpát, 

szabályozták a vezetők és a belépők díját, felkérték Münnich Kálmán dobsinai 

mérnököt, hogy egy új bejárat létesítése érdekében mérje fel a barlangot, valamint 

menedékházat építettek az aggteleki bejárat előtt (ez lett a mai Magyarország első 

menedékháza). 

A kezelési feladatokat 1885-ben a Magyarországi Kárpát Egyesület 1882 óta 

működő Keleti Kárpátok Osztálya vette át, és 1886. május 2-án az addigi szerződést 

megváltoztatva, 9 pontból álló örökbérleti szerződést kötöttek a közbirtokossággal. 

Eszerint – többek között – a Közbirtokosság az Egyesületnek évi 150 forint 

ellenében örök időkre átadja a barlangot és a hozzá tartozó 2 hold területet. Az 

egyesületnek jogában áll Aggtelek határában egy, vagy több bejáratot nyitni, 

valamint előjoga van a barlang eladása esetén a vásárlásra, ha pedig a barlangot nem 

kívánja megvenni, akkor a vevő köteles az egyesületnek megtéríteni az általa 

befektetett összeget. Az egyesület az átvett földterületet fásítja, húsvét másnapján a 

közbirtokosság illetékeseit a barlangba ingyen beengedi, a barlangban az iskola és az 

egyház javára elhelyezett perselyt a helyén hagyja, az épület konyháját pedig Weisz 

Áronné bérlőnek átadja. A szerződést a közbirtokosság nevében Ragályi Béla írta 

alá. A Kárpát Egyesület aláírója feltehetően Siegmeth volt. 

 

Siegmeth Károly 

(1845 Znaim, Csehország – 1912 Munkács, ma Ukrajna) 

 

A szerződés és a kezelői jog váltás ellenére a Baradla ügyeit továbbra is Siegmeth 

Károly irányította, Baksay Dániel gondnoksága mellett. Siegmeth Károly 

középiskoláit Bécsben, a műegyetemet ugyanott, majd Zürichben végezte, ahol 
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gépészmérnöki diplomát szerzett. Kezdetben a müncheni műegyetem gépészeti 

iskolájának segédtanára, majd 1869 májusában a tiszavidéki vasút szolgálatába 

lépett. 1871-től, mint vontatási főnök, a Magyar Északkeleti Vasútnál 

Sátoraljaújhelyen tevékenykedett, egészen a vasút 1890-ben történt államosításáig. 

Ekkor a Magyar Királyi Államvasutak Debrecenben felállított üzletvezetőségénél a 

vontatási osztály vezetésével bízták meg. 1895-ben főfelügyelővé és üzletvezető-

helyettessé nevezték ki. 1907-ben vonult nyugállományba. 1882-ben magyar 

állampolgár lett és megtanult magyarul. Munkásságának elismeréseként 1883-ban a 

Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. 

Alapítója és lelkes szervezője volt a Magyarországi Kárpát Egyesület Keleti 

Kárpátok Osztályának, ahol kezdetben titkári, majd alelnöki funkciót töltött be. 

1888-ban a MKE tiszteletbeli tagjává választották. Felkutatta a Keleti-Kárpátok 

addig szinte ismeretlen látványosságait, és első volt, aki nagyobb szabású, maga 

vezette kirándulásokat szervezett a térségben. Terjesztette és emelte a Keleti-

Kárpátok háziiparának értékeit, és megrendezte a szobránci, máramarosszigeti, 

nagybányai, munkácsi és ungvári kiállításokat. Az általa benyújtott emlékiratnak 

köszönhetően alapították meg az ungvári kerámiai iskolát és közreműködött a 

homonnai fafaragvány-iskola újjászervezésénél is. 
 

 

 

Siegmeth Károly 

(1845-1912) portréja 
(Székely Kinga archívumából) 

Több bel- és külföldi turisztikai és 

tudományos egyesületnek volt tagja, 

így a párisi Société de Spéléologie-

nek is. Az 1910-ben megalakult 

Barlangkutató Bizottság első elnöke 

lett. Bizottsági feladatként össze-

állította a magyar barlangok iroda-

lomjegyzékét, ami csak halála után 

1914-ben jelent meg. Ez az első 

magyar barlangtani bibliográfia. 

Bár Siegmeth nem viselt igazgatói 

címet, tevékenységét tekintve az volt. 

Ő határozta meg a látogatás sza-

bályait, a belépődíjak összegét, és ő 

vette fel a dolgozókat, felügyelte 

munkájukat, döntött bérezésükről. 

Ellátta az adminisztratív feladatokat, 

vezette a barlang látogatási statisz-

tikáját. Ő tett javaslatokat a beru-

házásokra, irányította és ellenőrizte a 

kivitelezéseket. De ő felelt a pénzek 

kezeléséért, a Keleti Kárpátok Osz-

tálya határozatainak betartásáért is. 
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Felmérette a barlangot, terveket készített az utak és hidak felújítására. Javaslatára, a 

látogatás megkönnyítése érdekében megnyitották a Vörös-tói lejáratot. A vendégek 

fogadása érdekében nemcsak az aggteleki, de az 1890-ben megnyitott vörös-tói 

lejárathoz is turistaházat építtetett. Kötelezte a vezetőket, hogy a vendégeknek igény 

szerint a szállás mellett ellátást is biztosítsanak. Jelentős területek megszerzésével 

harcolt a barlang és a felszíni terület tulajdonjogáért, majd javaslatot készített az 

államosítás érdekében. Elkészíttette a barlang első fotóit, s azok illusztrálásával 

könyvben ismertette a Baradla látnivalóit (1890). Magyar, német és francia nyelvű 

cikkekben, saját felvételeiből összeállított diabemutatókkal népszerűsítette a 

barlangot. Harmincéves rendteremtő és fejlesztő tevékenységével nagyfokú 

pusztulástól mentette meg hazánk e ritka természeti értékét. Kár, hogy az utókor a 

nevét és az eredményeit szinte teljesen elfeledte. A barlangban a Siegmeth-pihenő 

emlékeztet rá. 

 

Dr. Eöttevényi Nagy Olivér 

(1871 Győr – 1945 Budapest) 

 

 
 

Dr. Eöttevényi Nagy Olivér 

(1871-1945) egy budapesti rendezvényen 

(1921. március 15.) 
(Forrás: https://gallery.hungaricana.hu/ 

hu/BudapestGyujtemeny/) 

A Keleti-Kárpátok Osztályából ki-

válva Kassán, 1912-ben megalakult a 

Magyarországi Kárpát Egyesület 

Kassai Osztálya. Az új szervezet 

elnökének, Eöttevényi Nagy Olivér 

jogakadémiai tanárnak irányításával, 

nem igazán etikus vita után, 

Siegmeth Károly munkásságát meg-

kérdőjelezve, Siegmeth Károly halá-

lát követően, 1913-ban átvette a 

Baradla kezelését, és több mint a 

felére megszerezte a tulajdonjogot is. 

A Kassai Osztály ideje alatt a barlang 

igazgatása az elnökre hárult. Terve-

ket, szabályzatokat ugyan készítettek, 

de jelentős változás nem történt, 

amiben nyilván az I. világháború, a 

sorozások, az emberveszteség is nagy 

szerepet játszott. A gondnoki felada-

tok alól felmentették Baksay Dánielt, 

azzal Klein Antal jósvafői lakost 

bízták meg, aki azonban csak a 

barlang látogatásáért, a vendégek fu-

varoztatásáért, elszállásolásáért volt 

felelős. 
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1919-re a Baradla gazdátlanná vált, az aggteleki bejáratnál lakó, első vezető 

Klanicza László elesett a fronton, a barlang bejáratát feltörték, a vörös-tói épületet a 

Tanácsköztársaság ideje alatt felgyújtották, a barlangba szabadon be lehetett menni, 

a károkozásért senkit sem vontak felelősségre. 

 

Dr. Soldos Béla 

(1881 Alsóvály, ma Szlovákia – 1951 Budapest) 

 

A trianoni békeszerződés következtében a Magyarországi Kárpát Egyesület 

megszűnt, illetve a megmaradt országrészben újjászerveződött. A Baradla a Kárpát 

Egyesület putnoki székhellyel újonnan megalakult Gömöri Osztálya felügyelete alá 

került, amely szervezet szinte az egész barlangra megszerezte a tulajdonjogot, a 

gondnoki feladatokkal pedig Tókos Károly aggteleki lelkészt bízták meg. A Gömöri 

Osztályon belül komolyan senki sem foglalkozott a barlanggal, a rekonstrukció 

érdekében legfeljebb az anyaegyesület próbált szervezkedni, de előrelépés csak 

akkor történt, amikor 1924-ben dr. Soldos Béla, Borsod és Gömör vármegye 

főispánja, a kormánynál fellépett az ügy érdekében. Azt követően, hogy 1925-ben a 

Baradlát nemzeti kinccsé nyilvánították, állami támogatással sikerült is jelentős 

műszaki beavatkozásokat végrehajtani. Ekkor épült a főág 104 vasbeton hídja, 

mintegy 1800 fm betonhabarcsba rakott terméskő lépcső, és 2000 m vascső korlát, 

amelyek még ma is láthatók a hosszútúra útvonalán. A barlang aggteleki és vörös-tói 

bejáratánál emellett új pénztárépületeket emeltek. 

A munkálatokat ez esetben nem egy „igazgató”, hanem maga a főispán irányította, 

aki később a Kárpát Egyesület választmányi tagja (1927), majd társelnöke (1927-30) 

lett. Sajnos az ő nevét is elfelejtette az utókor, pedig a barlang első, tartós anyagokat 

alkalmazó beruházása mellett neki köszönhető, hogy a Paradicsomban tervezett, 

vízellátást szolgáló kút (mely a barlang természetes állapotának jelentős változását 

eredményezte volna) nem valósult meg. Ugyancsak az ő érdeme, hogy a 

kultuszminiszter 1927-ben biztosította a barlangi ásatások folytatását, a Népjóléti és 

Egészségügyi Minisztérium anyagi támogatást nyújtott Aggtelek település 

vízellátása érdekében, valamint az, hogy a kereskedelmi miniszter elrendelte a 

Putnok-Aggtelek közút állami úttá sorolását, és karbantartásának végrehajtását, 

továbbá hogy a Magyar Királyi Postaigazgatóság 16 km távolságból kiépíttette a 

telefonhálózatot a barlang aggteleki bejáratáig. A Baradla jelentőségének 

elfogadtatása érdekében több miniszternek is bemutatta a helyszínt. A Róka-ág 

egyik termét ugyan róla nevezték el, de sajnos ez nem ment át a köztudatba. 

Mindeközben Tókos Károly, mint ellenőrzés nélküli gondnok, a Baradla bevételeit 

saját hasznára fordította, a barlangot saját tulajdonként kezelte, mellyel jelentős 

anyagi kárt okozott. A bevételt éveken át otthon tárolta, kölcsönöket vett fel, illetve 

zsebre, jogtalan elszámolásokat végzett. A visszaélések kivizsgálására a 

Magyarországi Kárpát Egyesület az Országos Testnevelési Tanács vizsgálóbiztosát, 

dr. Vigyázó János ügyészt 1932 októberében bízta meg. Bár a törvénytelenségekre 
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Dr. Soldos Béla egy korabeli 

festményen (Gömöri Múzeum, Putnok) 
(Forrás: http://npg.hu/portreadatbazis-e-

muzeum, 3266 sz. kép) 

 

 

 
 

Dr. Soldos Béla (1881-1951), 

Borsod és Gömör vármegye főispánja, 

a Gömör-Tornai Református 

Egyházmegye 1925. május 5-én 

Putnokon tartott közgyűlésén 
(Székely Kinga archívumából) 

 

 

már decemberben fény derült, a vizsgálat csak 1933. áprilisában zárult le. Annak 

ellenére, hogy a fejlesztéshez szükséges tervezések 1932 körül megkezdődtek, az 

elhúzódó vita miatt a barlang üzemeltetésének rendezésére csak 1935-ben került sor. 

A tulajdoni, kezelői és vezetői jog tisztázásának kérdését addigra már az is 

nehezítette, hogy a Gömöri Osztály jogai csak a Csillagvizsgálóig terjedtek, a 

barlang onnantól a Kaffka Péter irányításával 1928-ban megnyitott jósvafői kijáratig 

http://npg.hu/portreadatbazis-e-muzeum
http://npg.hu/portreadatbazis-e-muzeum
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Abaúj-Torna vármegyéhez tartozott. Ezt a megyehatár alapozta meg, ami a 

Csillagvizsgáló felett húzódott. A tulajdonosok közötti jogvita számos problémát 

eredményezett, sőt ha hinni lehet a napi sajtónak, akkor összetűzésekre is sor került, 

rossz fényt vetve a barlang üzemeltetésére. A barlang jósvafői bejáratának 

megnyitását Tókos Károly pont azért akadályozta, hogy a Baradla ügyeit csak ő 

irányíthassa. Míg ő a gömöri szakasz gondnoka volt, az abaúj-tornai rész gondnoki 

feladataival a vármegye főispánja 1932-ben Vásárhelyi Jenőt, Jósvafő jegyzőjét 

bízta meg. 

Az áldatlan állapotra megoldást végül is az hozott, hogy a magyar állam a barlang 

rendbetételéhez szükséges anyagi fedezet biztosítását ahhoz a feltételhez kötötte, 

hogy a Kárpát Egyesület Gömöri Osztálya és Abaúj-Torna vármegye a maga-maga 

tulajdonrészét a Magyar Turista Szövetségre ruházza át, lemondva a kezelői 

jogokról. Erre hosszabb egyeztető tárgyalások után 1935-ben került sor. Az állam 

által támogatott Turista Szövetség ennek eredményeként magáénak mondhatta a 

barlangot, a bejáratok körüli ingatlanokat, és nevére szóltak a szolgalmi jogok is, de 

a többi terület megszerzése később még súlyos anyagi áldozatot követelt. 

 

Dr. Kessler Hubert 

(1907 Nagyszeben, ma Románia – 1994 Budapest) 

 

A Turista Szövetség a barlang üzemeltetésével és műszaki fejlesztésével 1935. 

március 15-én dr. Kessler Hubertet bízta meg, aki munkáját igazgatóként, az érintett 

minisztériumok és barlangtani szakemberek részvételével megalakult Baradla 

Nagybizottság szakmai felügyelete mellett látta el. Kessler kinevezése nem a 

véletlen műve volt, hiszen fiatal kora ellenére már országosan ismert barlangkutató 

volt, és évek óta foglalkozott a Baradla feltárásával. Bár az igazgatók körül 

mindmáig az egyik legismertebb, életéről könyv jelent meg, a jósvafői bejárat 

mellett emlékház mutatja be munkásságát, mégis érdemes röviden felidézni alakját 

és eredményeit. 

A Budapesti Műszaki Egyetemen, mint általános mérnök, 1932-ben végzett, majd a 

Tudományegyetemen földrajz, földtan, őslénytan tárgyakból 1936-ban szerzett 

oklevelet. Doktori disszertációját „Az Aggteleki barlangrendszer hidrográfiája” 

címmel 1938-ban védte meg, melynek alapján az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

1988-ban aranyokleveles doktori címmel tüntette ki. A II. világháború után néhány 

éven át segédmunkásként, villanyszerelőként dolgozott. 1949-től 1965-ig a VITUKI 

Karszt- és Forráskutató Osztályának vezetője, majd 1966-tól 1972-ig az 

ALUTRÖSZT főhidrológusa volt. A Természetvédelmi Hivatal keretén belül 1975-

ben létrehozott Barlangtani Intézet első megbízott igazgatója, majd 1989-ig 

szaktanácsadóként segítette a barlangvédelem munkáját. 

A barlangok iránti érdeklődését a kalandvágy keltette fel, de a barlangjárási és 

feltárási sikerei eredményeként figyelme mindinkább a barlangok hasznosítása és a 

tudományos kutatás felé fordult. Nevéhez fűződik – többek között – az Alsó-hegy 
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legmélyebb zsombolyai, a Vecsembükki- és az Almási-zsomboly első bejárása 

(1927), a főváros alatt húzódó Szemlő-hegyi- (1930), és Ferenc-hegyi-barlang 

(1933) felfedezése, a Bihar-hegységben nyíló révi Zichy-, valamint a Csarnóházi-

barlang jelentős szakaszainak felderítése (1942) és a Kossuth-barlang feltárása 

(1956). Barlanghasznosítási törekvésének eredményeként 1959-ben a nagyközönség 

számára megnyílt a miskolctapolcai barlangfürdő, karsztvízmegfigyelő állomás 

alakult a Gellért-hegyi-barlangban (1962), s természetesen szorgalmazója volt a 

Szemlő-hegyi-barlang kiépítésének is (1986). 

Tudományos munkássága szerteágazó. Napilapokban, szakfolyóiratokban, 

kiadványokban megjelent írásainak, tanulmányainak, közleményeinek, könyveinek 

száma megközelíti a 200-at. Ebből önálló kiadvány, könyv 15, szakcikk pedig 94. 

Gyakorlati tevékenysége közül kiemelkedik az országos forrásvizsgáló szolgálat és a 

forrásnyilvántartás megszervezése, városok (Hévíz, Tatabánya, Miskolc, valamint 

Tirana) vízellátásának megoldása. Egyenletet állított fel a karsztvízbeszivárgás 

számítására és meghatározta a mértékadó csapadékszázalék-számításon alapuló, 

dinamikus karszt-vízkészlet meghatározásának ellenőrzési módját is. 

Kezdeményezője és megalapítója volt a ma már széles körben elismert 

barlangterápia alkalmazásának. A Nemzetközi Barlangtani Unió az ő javaslatára 

hozta létre Barlangterápiai Szakbizottságát (1969). Alapító tagja volt az 1926-ban 

megalakult Magyar Barlangkutató Társulatnak, s tevőlegesen járult hozzá a Magyar 

Karszt- és Barlangkutató Társulat 1958. évi újjáalakulásához is. A Társulat 

irányításában mindvégig vezető szerepet vállalt, annak tiszteletbeli tagja, majd 

tiszteletbeli elnöke volt. Jósvafő település 1999-ben díszpolgárrá választotta. 

A Baradlában kutatásait, mint a BETE tagja, 1931-ben kezdte meg, és már abban az 

évben bejutott az aggteleki labirintusba, majd 1932-ben sikerült a Baradla-Domica 

összefüggést bebizonyítania. A barlangról szóló Nagy-Baradla című ismertetője 

először 1934-ben jelent meg, majd még két kiadást ért meg. Részt vett a barlang 

Konrád Ödön által végzett felmérésében, majd önállóan folytatta a barlang részletes, 

1:500-as felvételezését. A főág alatt húzódó alsó járatok feltárása érdekében mintegy 

25 m mélységig hatolt le az Óriástermi-víznyelőben. 

A Baradla igazgatójaként, alig 9 év alatt jelentős sikereket ért el a terület 

idegenforgalmának fejlesztésében. Az évekkel előbb készített terveknek, saját 

tervezői képességének, kitartásának, illetve jó kapcsolatteremtő-, és 

szervezőkészségének köszönhetően igazgatósága alatt bevezették a villanyvilágítást 

a Baradlába, kiépült a Vörös-tó – Jósvafő közötti barlangszakasz, elkészült a Tigris-

termi átjáró, a csónakázásra alkalmas Hungária-tó, elegyengették a Hangverseny-

terem aljzatát, és felszínre nyitották a Denevér-ágat. Felépült a jósvafői 

barlangpénztár, az aggteleki Barlangszálló és a jósvafői Tengerszem Szálló, a 

jósvafői turbinaház, az aggteleki garázsépület (ma Tourinform), valamint saját 

lakásaként az az épület, ahol ma a nemzeti park igazgatóság székhelye található. 

Ekkor hozták létre a Tengerszem-tavat és a Törőfej-völgy sétaútjait is. Ekkor 

rendezték a kijáratok környékét, kiszélesítették és támfallal biztosították a jósvafői 
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bejárat előtti térséget, az oda vezető utat. Az aggteleki bejárat párás, hűvös 

sziklabenyílójában úgynevezett „kárpáti flóra” ültetésével botanikus kertet, a 

sziklafal tetején pedig kilátót alakítottak ki. Kihasznált minden lehetőséget a barlang 

népszerűsítésére, fényképezett, fotói alapján képeslapokat, képes levelezőlapot, 

fejléces levélpapírt gyártatott, vetítettképes előadásokat tartott. A föld mélyéről, 

helyszíni közvetítéseken (ez a rádiózás korai időszakában nagyon nagy dolog volt) 

beszélt a látható értékekről, sőt nagy nehézségek árán még néhány perces 

mozgófilmet is forgattak a barlangban. 1937-től a Turisták Lapja rovataként Baradla 

címszó alatt a barlang ügyeivel, fejlesztésével, ismertetésével foglalkozó rovatot 

indított. A látogatószám növelése érdekében egyezséget kötött, így a MÁV és a 

MÁVAUT közreműködésével a Baradla Budapestről egy nap alatt megjárható volt. 

A diákok számára készített prospektust minden iskolához eljuttatta, a 20 000 

példányban megjelent ismertető füzet a szállodákban, idegenforgalmi hivatalokban 

került elhelyezésre. A nagyvárosokban mindezeken felül falragaszok hirdették a 

barlang látogathatóságát. 

1938. november 6-tól, a Felvidék visszacsatolásával a Domica ingatlanai is a 

Magyar Turista Szövetséghez kerültek, és Kessler Hubert teendői a Domicára is 

kiterjedtek. Igazgatósága 1944 őszén fejeződött be, amikor behívták katonának. 

Távozásakor a kommunista múltja miatt nála rejtőzködő Dancza Jánost bízta meg a 

barlang megóvásával, ügyeinek intézésével. 
 

 
 

Dr. Kessler Hubert (1907-1994) portréja (igazgatósága idején) 
(Kessler Hubert archívumából) 

(Kessler
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Dr. Kessler Hubert (jobbra) 

egy barlangi rádióközvetítés során 

(Turchányi István rádióriporterrel) 
(Kessler Hubert archívumából) 

 
 

Dr. Kessler Hubert 

barlangi feltárómunka közben 
(Kessler Hubert archívumából) 

 

 

Kessler tevékenységét értékelve, azt hiszem minden elfogultság nélkül 

kijelenthetjük, hogy ő volt minden idők legeredményesebb igazgatója, ő alakította ki 

az aggteleki és jósvafői bejárat ma is létező arculatát. Szakértőként még az 1970-es 

években is foglalkozott a Baradlával. Mint az 1975-ben létrehozott Barlangtani 

Intézet igazgatója véleményével hozzájárult ahhoz, hogy a Baradlában kiépítendő 

vasút kérdése talán végérvényesen lekerült a napirendről. A vasút ötlete egyébként 

Kaffka Pétertől származott, s Kessler igazgatói időszaka alatt oly mértékben 

egyetértett vele, hogy a Vörös-tó és Jósvafő közötti barlangszakasz kiépítése során a 

barlangi sétaút lejtőszögét a szerelvény mozgáslehetőségeinek figyelembe vételével 

határozta meg. Később azonban maga is belátta, hogy a vasút kiépítése a természetes 

állapotot jelentősen károsítaná, ugyanakkor nagy forgalom lebonyolítására 

alkalmatlan, és üzemeltetése, fenntartása – jelentős anyagi igények mellett – az 

áradások miatt állandó gondot okozna. 

 

Vértes László 

(1914 Budapest – 1968 Budapest) 

 

Szinte hihetetlennek tűnhet, de a II. világháború vége után egy hónappal, június 9-én 

Tasnádi Kubacska András, a Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója 

az aggteleki barlang újjászervezése érdekében egy tervezetet küldött gróf Teleki 
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Géza vallás- és közoktatásügyi miniszternek annak érdekében, hogy a szükséges 

helyreállítási munkálatok elvégzésére a múzeum engedélyt kapjon. Miután Kessler 

külföldön tartózkodott, hazatéréséről nem volt információ, Tasnádi célszerűnek 

tartotta, hogy az új vezetőt a múzeum munkatársai közül válasszák ki. Fejlesztési 

javaslata az idegenforgalmi, a kulturális és a tudományos szempontokat egyaránt 

figyelembe vette. Az utak javítását, a szállás-ellátás biztosítását, a barlang 

bemutatását és egy múzeum létrehozását tartotta célszerűnek, mely földrajzi-földtani, 

biológiai és régészeti részre oszlott volna. Ehhez kutatóhelyeket akart csatlakoztatni, 

de nem állandó dolgozókkal, hanem a múzeum munkatársainak közreműködésével. 

A tervezetet követően Vértes László régész, a Természettudományi Múzeum és a 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megbízottjaként 1945. július 17-én, 

Jósvafőn és Aggteleken megvizsgálta a Baradla háború okozta kárait és jelentést 

készített a tapasztaltakról. A helyszínen sem Kessler Hubertet, sem az általa szóban 

meghatalmazott Dancza Jánost nem találta, csak a barlang személyzetét: Aggteleken 

Regecz Andrást és Babus Bélát, Jósvafőn pedig Leskó Józsefet. Az aggteleki 

fogadóépület erősen megrongálódott, annak helyrehozataláról intézkedett. Az 

átvonuló harc Jósvafőn is kárt okozott, bár ott a Tengerszem-szálló palateteje jól 

bírta a légnyomást. A barlang bejáratánál lévő kiszolgáló épület azonban jelentősen 

megsérült. Miután Kessler távozása előtt értékeit a tető alá rejtette, s a légnyomás 

során megnyílt lyukon át azok láthatóvá váltak, a lakosság a tetőt szétszedte, hogy 

holmikhoz hozzájusson. De a gazdátlanul hagyott Tengerszem Szálló mozdítható 

tárgyait is elvitték, az ablakokat-ajtókat kiszedték. A villanytelep Leskó Józsefnek 

köszönhetően zavartalanul működött, miután annak leszerelését megakadályozta. A 

barlangban a lámpákat összetörték, a vezetékeket leszaggatták, a bejárati ajtót 

lefeszítették. Sok cseppkövet letörtek, és miután a harcok elől mind Aggtelek, mind 

Jósvafő lakosai a barlangba menekültek, ott sok szemét, ágynemű pehely, cserép és 

más hulladék halmozódott fel. Vértes – képzettségéből adódóan – a helyreállítás 

mellett a múzeum létrehozását szintén szorgalmazta, s azt a jósvafői bejárat melletti 

iroda két helyiségében (mai Kessler Emlékház), a Vár-barlang és a Nemzeti 

Múzeum anyagaival kívánta berendezni, miután az aggteleki gyűjtemény 

nyomtalanul eltűnt. A tervezett biológiai és földtani állomás kialakítására Kessler 

házának földszintjét ítélte alkalmasnak. Miután a Tengerszem Szálló 

berendezésének egy részét sikerült visszaszereznie, távozásakor a barlang 

felügyeletét Aggteleken Regecz Andrásra, Jósvafőn pedig Leskó Józsefre bízta. 

Tasnádi Kubacska András már másnap levéltervet készített Teleki Géza miniszter 

részére, melyben kérte Vértes László igazgatóvá történő kinevezését. Az irat-

rendezőhöz tartozó, július 9-i miniszteri levélen Tasnádi kézzel, utólag feljegyezte, 

hogy „Közben az állás mással betöltve”. Bár Vértes igazgatói kinevezése 

meghiúsult, később, mint a Történeti Múzeum munkatársa részt vett az 1952-ben 

létrehozott, a Baradla működéséhez szakmai hátteret biztosító Aggteleki Barlang 

Bizottság munkájában, ásatást végzett a barlangban, véleményezte az onnan 

előkerült leleteket. 
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Vértes László régész 

nehézbúvár-öltözékben 
(Székely Kinga archívumából) 

 
 

Vértes László 

(1914-1968) portréja 
(Forrás: http://www.vertesszolos.hu/) 

 

 

Révész Lajos 

(1909 Budapest – 1979 Budapest) 

 

A II. világháborút követően a Magyar Turista Szövetség tulajdonait, Kessler Hubert 

saját házával együtt államosították, miután azokat a Jósvafői Földbirtokrendező 

Bizottság elkobozta. Erre az adott jogalapot, hogy a háború után Kesslerről azonnal 

elterjedt az az álinformáció, hogy a Nyilaskeresztes Pártnak és a Volksbundnak is 

tagja volt. A napilapok szerint ezért körözték is. Azt, hogy ez dokumentum nélkül, 

honnan eredt, ki találta ki, már soha nem fogjuk megtudni. Lehet, hogy erre német 

neve (erdélyi szász családban született), mindig kimért „úri” viselkedése adott 

alapot, de lehet, hogy csak irigyei ültették el a köztudatban. A vád 

megalapozatlanságának legfőbb bizonyítéka, hogy a jogtalanul elkobzott házáért 

Kesslert később az állam kártalanította. 

Az állami tulajdonná vált barlang és kiszolgáló létesítményei kezelői jogkörét, 

üzemeltetését az újonnan megalakult Magyar Természetbarát Szövetségre ruházták 

át. Amikor a Szövetség 1945-ben megkezdte a Baradla üzemeltetését, természetesen 

saját körből választottak igazgatót. Így került a posztra az igen aktív, kommunista 
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turista, Révész Lajos. Nem volt egyetemet végzett szakember, kinevezésében a 

turista múlt és párthűség játszott szerepet. Munkáscsaládból származott, a polgári 

iskola után asztalostanuló lett, de szakmunkát csak rövid ideig kapott. Éveken át 

mint lapkihordó, napszámos, kifutó és gyári munkás tevékenykedett. Ipari tanuló 

korában belépett a faipari ifjúmunkások szakszervezetébe, melynek vezetőségi tagja 

lett, de baloldali tevékenysége miatt 1927-ben kizárták a szervezetből. Az illegális 

kommunista párt munkájába 1929-ben kapcsolódott be. Mint aktív 

munkásmozgalmi tag, 1923-ban a Természetbarátok Turista Egyesületének tagja, 

majd vezetőségi tagja, 1945-ben az újjászervezett Magyar Turista Sí- és Evezős 

Szövetség első titkára lett. 1949-ben Jósvafőről távozva, a Váci Erdőgazdaság 

igazgatójává nevezték ki, majd más feladatokat látott el. 1956-ban fegyverrel védte a 

XIX. kerületi pártbizottság épületét. Szolgált a Partizánszövetségben, majd a BM 

Karhatalomnál töltött be különböző vezetői tisztséget. 1958-ban az Uránércbánya 

Tervező Irodájába helyezték át. 

1958-ban részt vett a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat újjászervezésében, 

melynek mindvégig elnökségi tagja volt, de részt vett a Magyar Természetbarát 

Szövetség Barlang Bizottságának munkájában is. Gyakorlati tevékenységét a Vörös 

Meteor Természetbarát Egyesület Barlangkutató és Hegymászó Szakosztályában 

fejtette ki, és természetesen mindvégig aktív tagja volt az 1961-ben létrejött Barlangi 

Mentőszolgálatnak. Az ország több karsztterületén dolgozott, de leggyakrabban az 

Aggteleki-karszton lehetett vele találkozni. Részt vett a Béke-barlang 1952. évi 

feltárásában, bejárásában és felmérésében, a Mátyás-hegyi-barlang felmérésében, a 

Meteor-barlang kutatásában, az alsó-hegyi zsombolyok bejárásában. Mindenki 

csodálta, amikor 60 évesen bekapcsolódott az 1969. évi Vecsem-expedícióba, és az 

akkor 173 m mélységig feltárt zsomboly 90-es aknájában egy műszakváltás miatt 8 

órán át szó nélkül egy párkányon állva fagyoskodott, és minden ereszkedőt, vagy 

felfele igyekvőt kedvesen üdvözölt. Ugyanabban az évben a Szemlő-hegyi-

barlangban végzett 30 napos élettani kísérlet során felszíni biztosítóként segítette a 

munkát. Tevékenységét mindenhol elismerés övezte, így a természetbarát 

mozgalomban végzett aktivitását az állami szervek a Magyar Népköztársaság Sport 

Érdemrend ezüst fokozatával, kutatási sikereit a Magyar Karszt- és Barlangkutató 

Társulat Vass Imre-éremmel, barlangi mentőszolgálati eredményeit a Munkás-

Paraszt Kormány Életmentő Érdeméremmel ismerte el. 

Révész Lajos 4 éves, 1949 júliusáig tartó igazgatóságáról dokumentumokat nem 

találtam, amikor még lehetett volna, nem kérdeztem rá, így életének ezen szakasza 

csak hagyomány, illetve Dancza János jelentése alapján rekonstruálható. 

Értékelésekor nem szabad elfelejteni a kor adottságait, az anyag-, szerszám-, pénz- 

és emberhiányt, és természetesen az inflációt. A munkálatok során Révész sok 

mindent saját kezűleg végzett el, hasznosítva gyakorlati tudását. Elsőként a jósvafői 

szakasz helyrehozatalával foglalkozott, ennek érdekében az aggteleki szakaszból 

csaknem az összes használható reflektort és kábelt kiszerelték és Jósvafőn 

használták fel, majd a barlangot lezárták. A háborús károk helyrehozatalához 86 000 
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forintot használtak fel. Az aggteleki szakasz igen siralmas állapotát főként az okozta, 

hogy bejáratai nyitva voltak, ott bárki szabadon garázdálkodhatott. Onnan többszáz 

méter kábelt eltulajdonítottak, a kapcsolókat, reflektorokat vagy leszerelték, vagy 

tönkretették. Feltételezem, a Domica felől kapott áramellátással is baj lehetett. 

A megindult turizmus forgalmáról, az igazgatóság működéséről nincsenek 

információk. Postai forgalomba került képeslapok alapján tudjuk, hogy Weinstock 

kiadásában Budapesten, „Aggtelek-Jósvafő (Nagybaradla) cseppkőbarlang” 

felirattal, a fotós nevének feltüntetése nélkül több képeslap is megjelent. Ezek 

többek között a barlang aggteleki bejáratát, a barlang jellegzetes képződményeit és a 

jósvafői Tengerszem-tavat ábrázolják. A szereplő szövegek azt bizonyítják, hogy 

1948-ban a barlang látogatása már zavartalanul folyt, oda az ország különböző 

pontjáról érkeztek a vendégek. Az ingatlanok hasznosításáról csak annyit tudunk, 

hogy Kessler Hubert házának emeleti részét igazgatói lakásként, földszintjét 

irodaként hasznosították, a Tengerszem Szállót pedig 1948-ra használhatóvá tették. 

Révész Lajos igazgatói munkája mellett megszervezte a MKP jósvafői szervezetét, 

ahol titkári feladatokat látott el. 1949-ben felesége és Margitics János barlangkutató 

társaságában feltárta az Óriások terme feletti Meseország nevű szakaszt. A terem 

északi végében Margitics ugyan azt jegyezte fel, hogy „Tündérország 1949. január 

17.”, de feltehetően ez az akkori szemlélet szerint elfogadhatatlan név lett volna. 

 

 
 

Révész Lajos (1909-1979) portréja 
(Forrás: Karszt és Barlang, 1969) 

Révész Lajos életrajza és barlang-

kutató tevékenysége teljesen ellen-

tétes. Aki nem találkozott vele, az 

feltehetően egy nem tiszta kezű 

kommunistaként jellemezné, de mi 

egy halk szavú, nagyon kedves, 

mindig segítőkész emberként is-

mertük meg. Bár tudtunk belügyes 

múltjáról, azzal nem foglalkoztunk. 

Sok időt töltöttünk együtt, és az 

„öreget” atyai barátként tiszteltük. 

Hogy ártott-e valaha valakinek, 

nem tudom, nekünk csak jót tett, 

oktatott, támogatott, ha kellett, a 

táborokban a feleségével még ebéd-

del is szolgáltak. Nem kérdezte kik 

vagyunk, honnan jöttünk, csak a 

barlangokról szóltak a beszélge-

tések. Barlangismeretének, ügyes-

ségének külföldön is híre volt, a 

lengyel, orosz barlangkutatók is 

tudták, ki a „Lajos bácsi”. 
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Azt hiszem haláláig hű volt kommunista elveihez, de az nem írta felül szakmai 

tudását, emberségét. Így 1966-ban, Pászthory Valter perének egyik koronatanújaként 

nem az elvárások szerint, hanem tapasztalatai és barlangjárási ismeretei alapján tett 

vallomást. 

 

 
 

Révész Lajos barlangkutatók társaságában (álló sor, balról a második) 
(Fotó: Székely Kinga) 

 

 

Dancza János 

(1899 Eger – 1985 Eger) 

 

Miután a felújítási, modernizálási munkálatokkal a Természetbarát Szövetség nem 

igazán birkózott meg, a kezelői és üzemeltetői jogok 1949-ben a Közlekedésügyi 

Minisztérium VIII. főosztályához tartozó IBUSZ-hoz kerültek. Az igazgatói 

feladatok ellátásával ekkor Dancza Jánost bízták meg. Dancza kinevezését 

ugyancsak kommunista múltjának és a barlangkutatás terén elért eredményeinek 

köszönhette. Nem rendelkezett felsőfokú végzettséggel, a hat elemi elvégzése után 

először lakatosinas, majd szakmunkás lett, de széles látókörű, ügyes mesterember 

volt, aki autodidakta módon folyamatosan képezte magát. 

Élete regénybe illő: hol Pesten, hol Egerben dolgozott, közben katonai kiképzést 

kapott, megtanult autót vezetni. A Tanácsköztársaság idején részt vett a felvidéki 

hadjáratban, majd Tiszafürednél harcolt és hónapokat töltött román fogságban. 
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1942-ben illegális propagandamunka miatt néhány hónapig vizsgálati fogházban, 

majd 1944-ben hét hónapig a keleti fronton volt. A háború utolsó szakaszában a 

Bükkben, majd Aggteleken rejtőzködött. 1945-ben belépett a Kommunista Pártba, és 

rendőr őrnagyként rövid ideig Heves megye rendőrfőkapitányaként is szolgált. 

Azután hol az egri Idegenforgalmi Hivatal vezetőjeként, hol az egri Lakatos- és 

Lemezárugyár igazgatójaként bukkant fel. 1956 decemberében belépett az MSZMP-

be és a karhatalomba. 1957-től 1960. évi nyugdíjba vonulásáig a Heves megyei 

főkapitányság panaszirodáját vezette. 

1927-ben belépett a Természetbarátok Turista Egyesületének egri csoportjába, 

melynek 1930-tól 1949-ig elnöke volt. Munkálkodásának fő helyszíne a Bükk, 

különösen Eger környékének barlangjai. Részt vett a Földtani Intézet barlangi 

ásatási programjában, s Kadić Ottokár útmutatásai alapján rövid időn belül 

elsajátította az ásatási munkák menetét. 1932-ben ínségpénzből ásatást kezdett a 

Suba-lyukban, melynek eredményeként hazánkban elsőként a Neander-völgyi ember 

csontmaradványaira bukkant. Az ásatások mellett 1930-tól a Déli-Bükk 

barlangjainak összeírását és térképezését is végezte. Saját szerkesztésű technikai 

eszközökkel, hallatlan energiával oldotta meg többek között a Kis-kőháti-zsomboly, 

a Kőháti-barlang, a Nagy-tölgyesoromi-víznyelő feltárását. Elsőként alkalmazott 

modern technikát barlangfeltáráshoz. Főként a múzeumi munka érdekelte, 1933-től 

1942-ig az egri városi múzeumban dolgozott, majd nyugdíjba vonulása után egészen 

1981-ig az egri Dobó István Vármúzeum félállású történész muzeológusaként 

tevékenykedett. Leginkább újkori történelemmel foglalkozott, azok anyagát 

gyűjtötte, rendszerezte. De foglalkozott a városi népviselettel, textillel, a 

bélapátfalvai cserepek gyűjtésével is. 

1949. július 26-i barlangigazgatói kinevezését követően nagy lelkesedéssel vetette 

bele magát a felújítási munkákba, a munkarend és a munkamorál javításába. A 

helyszín nem volt számára ismeretlen, hiszen 1944-ben Kessler nem titokban 

bújtatta őt, hanem először mint pénztárost alkalmazta, majd szóban megbízta az 

igazgatói teendők ellátásával. Jósvafőről 1944 decemberében, az orosz csapatok 

bevonulását követően távozott. Helyzetét 1949-ben nehezítette, hogy a helyiek nem 

fogadták szívesen, inkább Révész Lajossal szimpatizáltak. Dancza szerint „… a 

jósvafői vezetők egyenesen szabotálták a barlang üzemeltetésének biztosítását. 

Munkafegyelem ismeretlen fogalom volt és ezen szakaszon a vezetők pontosan akkor 

tűntek el, amikor a minisztériumok és külföldi vendégeik bejelentett csoportjai 

érkeztek”. De Dancza haragudott elődjére is, aki véleménye szerint nem végezte 

megfelelően a rá háruló feladatokat, majd az igazgatói kinevezésének megszűnése 

után, négy hónapig nem volt hajlandó kiköltözni a szolgálati házból, akadályozva őt 

igazgatói teendőiben. 

Dancza első lépésként az aggteleki szakasz rendbetétele érdekében lezáratta a 

bejáratokat, mészégetőben kiszárította a vizes kábeleket, a sérült kábelek javításával 

párhuzamosan megjavított 12 roncsolt reflektort, illetve felkutatta a használható 

reflektorokat. A barlangban eltüntették a gödröket, a törmeléket. A Közlekedésügyi 
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Dancza János (1899-1985) portréja 
(Székely Kinga archívumából) 

 
 

Minisztérium VIII. Főosztálya által biztosított 8 000 forint felhasználása mellett a 

Fekete-teremben lévő kőzettörmelék és az Oszlopok csarnokához vezető szűkület 

anyagtömege felhasználásával a „Szabadság-teremben” (Tigris-terem) egy tágas, 

csőkorláttal szegélyezett nézőteret létesítettek. Az Oszlopok csarnokának tetarátáit 

megtisztították, és oda is csőkorlátokat helyeztek. A villanyvilágítás működőképessé 

tétele alkalmából a Hangversenyteremben 1949. szeptember 25-én hangversenyt 

adtak. 
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Nagyobb beruházás Dancza igazgatósága alatt sem történt, de minden évben sor 

került valami fejlesztésre, amit főként maguk a barlang dolgozói végeztek. Így 1950-

ben a Csónakázó-tó vízszivárgásának megakadályozása érdekében 14 nyelőpontot 

leszigeteltek, és beszereztek egy 12 és egy 6 személyes alumínium csónakot, bár 

használatba vételükre csak 1952-ben került sor. Folytatták a Fekete-terem 

rendezését, egy betonszegélyű, csőkorláttal védett nézőteret alakítottak ki, valamint 

eltávolították a régebben itt tárolt kőpor nyomait. A törmelék elhordásával a 

Denevér-ágat is rendezték. Jósvafőn a turbinaház mellé egy műhely épült (ez lett 

később a mosoda), hogy ott a barlang és a felszíni terület működéséhez szükséges 

javításokat el tudják végezni. 

1951-ben munkafelajánlásként elkészült a Csónakázó-tó végéig a villanyvilágítás és 

a kikötő alapja. A kiégett jósvafői dinamó helyét egy 31 KW-os generátor vette át, 

ezért átépítették a barlang jósvafői szakaszán a villamos berendezést, és 

olajkapcsolókat szereltek fel. Az áramszolgáltatás zavartalansága érdekében 

megemelték a Tengerszem-tó partfalát, így a turbinát hajtó víz mennyisége 60 %-al 

több lett. 

1952-ben megtörtént az előző évre tervezett korlátcsere, amikor a barlang teljes 

hosszában a régi, vékony vaskorlátokat csőkorlátra cserélték. A hosszútúra 

útvonalán mintegy 140 m hosszú szakaszt úgy alakítottak ki, hogy híd hiányában is 

közlekedni lehessen, illetve több helyen 20-80 cm-es töltést emeltek, és 360 fm 

betonjárda is épült. De a barlangi lámpakészletet is gyarapították, új maximlámpákat 

is vettek. Az 1953. évi beruházásokról nincs adat, mint ahogy feltehetően az előző 

évek információja sem teljes. 

Dancza folyamatosan foglalkozott a barlang állapotával. 1951-ben a vezetők a 

hosszútúra útvonalán három veszélyes pontot szüntettek meg. Ugyanakkor 

omlásveszély miatt kénytelen volt lezárni a vörös-tói lejáratot. 1952-ben elkészült a 

jósvafői bejárat megcsúszott homlokfalának biztosítása. Sok munkát adott a Kaffka 

termi omlás veszélye, s bár elhárítására készültek tervek, de a tényleges munkára 

csak később került sor. 

1951-ben a „Hősök termében” 50 m új utat létesítettek, hogy a látogatók ne az 

értékes tufaképződményen (Arany utca) közlekedjenek. Egy 7 m hosszú betonhíd 

építését is tervezték, de az fedezet hiányában nem valósult meg. Lehet, hogy valahol 

ott, ahol ma a rozsdamentes palló áll. A Kaffka-teremben és a Színpadnál az utat – a 

homok képződményekre való lerakódásának megakadályozása érdekében – 

házilagos kivitelben, betonnal fedték le. 

Danczát a Baradla törvényi védelme is foglalkoztatta. Már 1949. november 6-án 

javaslattal ált elő. A Baradla akkor már védelem alatt állt, csak a felszín védetté 

nyilvánítása hiányzott. Végül az Országos Természetvédelmi Tanács 614/1951. 

számú határozata kimondta, hogy a barlanghoz kapcsolódó, Aggtelek és Jósvafő 

határában fekvő terület védelem alatt áll. 
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Dancza sok újat alkotott. Így 1951-ben a Denevér-csarnokban lévő őskori tűzhely 

előtt egy nézőteret létesített (aminek betonszegélye és vaskorlátja fedezet hiányában 

nem készült el). A tűzhely felett egy 180  180 cm-es, vetítésre alkalmas üveglapot 

helyezett el, melyre színes életképet kívánt vetíteni. Az üveglap talán ott volt, ahol 

most egy elsimított betonfal látható, s amelynek rendeltetésére senki sem emlékszik. 

A Hangversenyteremben, a színpad fölött, közvetlenül az út mellett egy 180  140 

cm-es területen feltárt 47 cölöpnyomot és egy tűzhely maradványát üveglappal 

levédte. Sajnos ez, egy későbbi, figyelmetlenül végzett rekonstrukció során 

nyomtalanul eltűnt. Még szerencse, hogy helye Horling Róbert 1964-ben készített 

fotója alapján rekonstruálható. A Hangversenyterem érdekességét is fokozta, miután 

közvetlenül a Styx kifolyása melletti fal előtt három 6 m hosszú akváriumot állított 

fel a barlang élővilágának bemutatása érdekében. Balról az elsőben volt a 

vakbolharák, középen az ízeltlábúak, jobbra pedig a növények. 

Persze a kor szelleméhez méltóan népnevelőként is jeleskedett. 1950 tavaszán 

mellőztette a Baradla azon elnevezéseit, amelyek véleménye szerint a tudatlanságot, 

a miszticizmust, mitológiát és a bibliát képviselték. Helyettük ő adott a 

képződményeknek találó nevet. A túravezetőknek kalauzt írt, hogy a 

barlangismertetés annak alapján történjen. Sajnos a kalauz szövege nem maradt 

fenn. Kezdeményezésére november 29-én ismert szakemberekből álló bizottság ült 

össze, akik végül a bibliai, mitológiai nevek eltörlésével érvényt szereztek Dancza 

névváltoztatási szándékának. Persze, lehet, hogy a kezdeményezés nem is Danczától 

eredt, ő csak meg akart felelni az elvárásoknak. Ugyanis az ország 

tömegpropagandájáért felelős Természettudományi Társulat 1950. évi látogatásakor 

megállapították, hogy a vezetők által elmondott túravezetői szöveg nem megfelelő. 

A helyzetet súlyosbította, hogy véleményük szerint a tájékoztatás legfeljebb csak a 

nevek felsorolásából áll, ami nem felel meg a kor szellemének. Ennek hatására az 

IBUSZ két túravezetőt Pestre rendelt, ahol részt kellett venniük a 

Természettudományi Társulat oktatásán. 

Nem tudjuk, hogy Dancza kezdeményezésére-e, de az ő igazgatósága alatt erősödött 

a barlang propagandája. 1950-51-ben az IBUSZ prospektust és plakátot jelentetett 

meg, a Művelődésügyi Hivatal pedig diasorozatot készíttetett a barlangról, amit a TTT 

előadásain és a Szabadföld Téli Esték műsorán mutattak be. A MÁV vagonjaiban 

fényképeket helyeztek ki, a Híradó Film Vállalat filmet forgatott, az Idegenforgalmi 

és Tájékoztató Iroda prospektust jelentetett meg a Baradláról. A Magyar Fotó állami 

vállalat megbízásából Hollenzer Béla 1951-ben 100 barlangi és külszíni felvételt 

készített, majd a képanyag felhasználásával diasorozatot adtak ki. Ezeket a képeket 

használták fel az 1950-es években megjelent könyvek, illetve cikkek illusztrálására, 

de képeslapok is készültek. Sőt később is jelentek meg Hollenzer-felvételek, de 

akkor már MTI felirattal, miután ő 1956-ban külföldre távozott. 

Dancza szeretett írni, bár ez a tulajdonsága csak később, múzeumi tevékenysége 

során teljesedett ki. Így a Baradlával foglalkozó könyve, vagy ismertető füzete nem 

ismert, egyedül az, ami szaktanácsai mellett, Szemes István szerkesztésében, 1952-
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ben jelent meg. A Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Könyv- és Folyóiratkiadó 

Vállalat, az IBUSZ útikalauzok sorozat 9. füzeteként kiadott, „Az Aggteleki 

cseppkőbarlang” című, 32 oldal terjedelmű, 6 fotóval illusztrált mini (110  75 mm) 

kiadvány a barlang környékével, képződményeivel, régészeti leleteivel, élővilágával, 

a feltárás történetével, a túrák leírásával és a népművelés szolgálatában betöltött 

szerepével egyaránt foglalkozott. 

A Baradla látogatottságáról 1949-től van adatunk, amiből folyamatos növekedés 

szűrhető le. Míg 1949-ben csak 6 300-an, 1950-ben már 20 871-en nézték meg. A 

látogatószám további folyamatos növekedése azonban azt sugallja, hogy ez inkább a 

kor adottsága, mint Dancza érdeme. Az viszont neki köszönhető, hogy rögzítette az 

év során elfogyott képeslapok számát, mely meghaladta a 36 ezret. 

Dancza igazgatóként is hű maradt barlangkutató múltjához, és nagy energiával 

próbált újabb járatokat feltárni, amihez a barlang dolgozóinak segítségét is igénybe 

vette. A feltáró munkát olyan komolyan vette, hogy 1952. február 11-én kérte Forrai 

Józsefet, az IBUSZ Vendéglátóipari Osztályának vezetőjét, hogy vonja vissza a 

februári kötelező szabadságolási utasítását, mert így a dolgozók vállalt 

felajánlásaikat nem tudják teljesíteni, és az idő arra sem alkalmas, hogy háztáji 

munkát végezzenek. A szabadságolást főként azért tartotta hátrányosnak, mert a 

reményt keltő, a Halszárító közelében folytatott feltárást hátráltatta, amit Dancza 

Rákosi-ágnak kívánt elnevezni. Ehhez engedélyt is kért. Bár az engedély 

megadásáról nincs tudomásunk, a jelentéktelen oldalág ma is Rákosi nevét viseli. A 

név eredetét a közelmúltig senki sem ismerte, arra Dancza levelének előkerülése 

adott választ. 

Az Alsó-barlang kérdése is foglalkoztatta. Úgy gondolta, hogy a munkát a Róka-

ágban kell kezdeni, ahol feltételezése szerint található olyan nyelő, amin keresztül 

oda le lehetne jutni. Legismertebb kutatási helyszíne, a ma már a nevét viselő 

Dancza-akna, ahol a helybéliek segítségével dolgozott. Ennek jelentős költségigénye 

volt, hiszen a napidíj mellett fizetni kellett az üzemanyagért, karbidért, vederért, 

cementért, overallért, csizmáért, de még a paxitért is. A munka előrehaladása 

ellenére, röviddel igazgatói kinevezésének lejárta előtt, 1953. október 1-én arról 

tájékoztatta az Országos Tervhivatalt, hogy anyagi fedezet hiányában a feltárás 26 m 

mélységben leállt. Kérte, hogy a szerinte 4-6 m-es hátralevő szakasz kibontásához 

szükséges 6 000 forintot még az őszi esőzések előtt biztosítsák. Erre azonban már 

nem került sor. Egyébként Dancza hat, reményt keltő feltárási pontot jelölt meg, 

ezek helyét azonban nem ismerjük. A kutatásokhoz szükséges fedezet biztosítása 

érdekében sok helyről kért támogatást, nem is mindig szabályosan, így az Országos 

Természetvédelmi Tanácstól, a Tudományos Akadémiától, a barlangot felkereső 

jelentős személyektől. „Vass elvtárs” 1952. októberében fel is ajánlott 10 000 

forintot. 

A Baradla történetében változást hozott, hogy 1952. június 5-én a Magyar 

Tudományos Akadémia felhívása alapján, a Művelődési Minisztérium 
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megbízásából, a Természettudományi Társulat a Baradlában folyó tudományos és 

ismeretterjesztő munka irányítására létrehozta az Aggteleki Barlang Bizottságot. Ez 

Dancza számára nagy lehetőséget, teret biztosított javaslatai elfogadtatására, 

problémái elpanaszolására, jelentősebb pénzösszegek megteremtésére. A bizottság 

munkájában minden érintett minisztérium és tudományos szervezet képviselője részt 

vett. Sajnos a Bizottság nem váltotta be a reményeket, hiába vitatták meg és 

fogadták el Dancza javaslatait, azok fedezet hiányában nem valósultak meg. 

Hogy mi mindennel foglalkozott Dancza, jól mutatja, hogy a turizmus fejlesztése 

érdekében sível terepszemlét tartott az esetleges síterepek kijelölése érdekében. A 

bejárást eredményesnek ítélte, a helyszíneket térképen jelölte meg. Ennek érdekében 

kérte az intézkedést, hogy Szin és Jósvafő között legyen buszjárat. Aggteleken és 

Jósvafőn közlekedést szabályzó táblákat helyezett ki. Elkészítette a barlangmúzeum 

tervét. Az IBUSZ Újító Bizottságához újítást nyújtott be azért, hogy a rövidtúra 

útvonalán a járdára csepegő víz a látogatókat ne zavarja (a víz elterelésére a 

magasabb helyeken alumínium drót felszerelését, az alacsonyabb helyeken pedig 

cementből készült vékony vezetőborda kialakítását javasolta). 

Vizsgálta a cseppköveken észlelt fekete elszíneződés eredetét is. Véleménye szerint 

ez nem mindig a régi világítás miatt van, inkább baktériumok okozzák. A kémiai 

hatásokkal csak a fehér és a barna (vörös) magyarázható, az összes többi baktérium 

eredetű. Sőt, elképzelése szerint a barlangi jégképződményt a „hőnyelő 

baktériumoknak” köszönhetjük. Ő még nem ismerte a lámpaflóra fogalmát, de azt 

megfigyelte, hogy a zöld színt vízzel nem szabad eltávolítani. 

Dancza is egy igen ellentmondásos egyéniség volt. Munkáját, a segítőkészség, a 

lelkes hozzáállás, a jobbítási szándék és a tenni akarás jellemezte. Bódis Irma néni 

mesélte, hogy minden reggel 6 órakor hallani lehetett a csizmája klaffogását, ahogy 

sietős lépéssekkel ment a faluból a dombon át a barlanghoz. A Barlang-szálló 

ébredező vendégeitől soha nem feledte megkérdezni, milyen volt az éjszakájuk. 

Munkatársaival szembeni elvárásai erősek voltak, nemcsak a pontosságot, a hibátlan 

munkát várta el, de azt is, hogy képezzék magukat. Egy-egy értekezlet alatt azt is 

bemutatta, hogyan kell dolgozni, takarítani a szállóban. Ha valaki hibázott, azt 

szabotázsnak vette és kirúgta a vétkest. De ha jogosnak tartotta, bátran kiállt 

dolgozói érdekeiért. Feletteseinek levélben magyarázta el, miért nem szabad 

betakarításkor, faszedéskor túlmunkát kérni, miért tarthatatlan, hogy a munkaruhát 

nem kapják meg az emberek. Párthűsége ellenére tett olyat is, ami korában 

bátorságot igényelt. Talán Jósvafőn már senki sem emlékszik arra, hogy 1944-ben, 

hetekkel a kiürítési parancs előtt Jósvafő leventéit úgy mentette meg, hogy 

fegyverestül, parancsnokostul, a jegyzői hivatallal és a postamesternővel együtt 

elrejtette a barlangban. De 1945-ben, a legkritikusabb időben sem tagadta meg 

Kessler Hubertet, s mint rendőrfőkapitány kiadta a tiszta múltat bizonyító hivatalos 

igazolást. De önfejű is volt, a barlang érdekében többször áthágta a szabályokat, 

amiért figyelmeztetést, de megrovást is kapott. 1953. október 28-án fegyelmi eljárást 

is indított ellene az IBUSZ, miután Szőr Dezsőt munkakönyv és engedély nélkül 
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munkába állította. Lehet, hogy ez is szerepet játszott abban, hogy az 1954. évi 

kezelőváltáskor az új szervezet már nem őt nevezte ki igazgatónak. 

 

 

Székely Kinga 
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