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A BARADLA-BARLANG MÚLT SZÁZADI 
VENDÉGKÖNYVEI

Hazslinszky Tamás

Ö S S Z E F O G L A L Á S

1 Baradla-barlang történetével kapcsolatos igen értékes dokumentum a két múlt századi emlékkönyv (1835-1877 
$1877- 1893), mely sok érdekes adatot tartalmaz az akkori látogatók számáról, a látogatási és vezetési szokásokról,
■ látogatók összetételéről Ugyaniakkor lehetőséget adott arra, hogy kigyűjtsük a mintegy 15 000 bejegyzett látogató 
h l  azt a 300 nevezetes személyt, akik a magvar irodalom, művészet, politika, tudomány és közélet jelentős alakjai,
. a barlang kutatásának és feltárásának kiemelkedő egyéniségei voltak E  dolgozatban a legjelentősebb 60 
helyiséget tesszük közzé.

A Baradla-barlangot ma már -  még a hosszútúra 
. vonalát is -  minden nehézség nélkül járhatják végig  
fogatok. A múlt században azonban a barlang teljes, 
így részbeni végigjárása komoly teljesítmény volt, 
szen helyenként négykézláb vagy hason kúszva-csúsz- 

.• lehetett csak haladni, s a vízben gázolás sem volt 
ritka eset

A barlangot már a 18. században is látogatták. Első 
/képe is ebből az időből származik (Sartory 1794). A 
dang kiépítésére vonatkozó első adat 1806-ra utal 
üss Imre 1831), amikor József nádor látogatása alkál

iból „...nagyobbíttatott meg a’ bemenetel...". Ez a 
kiépítés természetesen igen csekély mértékű volt, de 

nden bizonnyal hozzájárult a látogatottság emelkedé
séhez.

A barlang látogatásával kapcsolatos igen értékes 
i kumentum a fennmaradt két vendégkönyv (1835-1877  
es 1877-1893), mely sok érdekes adatot tartalmaz. 

Elsősorban a barlang látogatási statisztikáját kívántam 
összeállítani a vendégkönyvi bejegyzések alapján (lásd 
a l. táblázatot). A munkát megnehezítette, hogy a 
vendégkönyvek meglehetősen hiányosak, sok oldal hi
ányzik, sőt az 1855-61 közötti években egyáltalán nincs 
jegyzés. Valószínű az is, hogy a vendégkönyv vezetése 
wn volt mindig következetes, amit a sokszor megma- 
: tfázhatatlan látogatószám-ingadozás is bizonyítani 
- szik. A feldolgozás során, amennyiben esetenként 1-2  
i»l hiányzott, ott a látogatószámot a környező oldalak 

-‘Ogatószám -átlagával vettem figyelembe. Azokat az 
•^et, amelyeknél ilyen kiegészítésre kényszerültem, a 
alázatban megjelöltem. 1881-től a Kárpát Egyesület 
-'•ál közzétett adatokat vettem át.

^  adatsorból egyértelműen látható az 1848-49-es 
—hadságharc hatása, valamint az 1881-től kezdődő

fejlődés. A barlang kezelését ekkor ugyanis a helyi 
közbirtokosságtól a Magyarországi Kárpát Egyesület 
vette át. A  Baradláért nagyon sokat tcvőSiegmeth Károly 
vezetésével megjavították az utakat és hidakat, kibővítet
ték a Paradicsomba vezető járatot, a Münnich-áttöréssel 
kikerülték a nehezen, csapadékos időben egyáltalán nem 
járható Nehézutat, majd 1890-ben a vörös-tói bejárat 
létesítésével a túraútvonal is lerövidült, s a teljes barlang 
5 -6  órás túrával megtekinthetővé vált. E munkálatok, 
valamint a nagyobb hírverés eredményeként a látogató
szám is 3—4-szeresére emelkedett.

A látogatók összetétele vegyes képet mutat. A legtöbb 
látogató természetesen a közelebbi környékről (a szom 
szédos községekből, nagyjából a Kassa-Rozsnyó-Rima- 
szombat-M iskolc által határolt területről) érkezett, s 
köztük minden rangú és rendű személy előfordult. A 
távolabbról érkezők inkább a tehetősebb rétegekből 
kerültek ki (főnemesek, földbirtokosok, ügyvédek, orvo
sok, papok, tanárok, kereskedők), de sok diák (szervezet
ten és egyénileg) jött Rozsnyóról, Kassáról, Sárospatak
ról, Debrecenből, Pestről slb. Katonák is gyakran m eg
fordultak itt, leginkább gyakorlat közben, mivel akkor 
Aggteleken át vezetett Kassára egy katonai útvonal, 
melynek a község menetállomása volt. A külföldi első
sorban a közelebbi országokból (Ausztria, Csehország, 
Lengyelország, Németország) érkeztek, de volt látogató 
Angliából, sőt Ausztráliától is. A látogatók megoszlását 
a Kárpát Egyesület adatai alapján a 2. táblázatban 
mutatjuk be.

Az 1881. évi fejlesztések és a vörös-tói bejárat 
elkészülte előtt a látogatóknak csak kisebb része tekintet
te meg a barlang első részeit: a Paradicsomot (Tigris
terem -  Oszlopok csarnoka) és az Ó-ágat (Viasz utca a 
Münnich-áttörésig), de még ezek a rövid túrák is 2 -4
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1. táblázat
A Baradla-barlang látogatói a vendégkönyvek  

alapján 1835-1900 között

1835 1794 1857 - 1879 140
1836 182 1858 - 1880 218
1837 225 1859 - 1881 355
1838 237 1860 - 1882 434
1839 199 1861 (3) 1883 255
1840 245 1862 292 1884 352
1841 3904 1863 3614 1885 281
1842 1394 1864 2594 1886 411
1843 295 1865 200 1887 363
1844 (258) 1866 213 1888 508
1845 (98) 1867 149 1889 420
1846 332 1868 197 1890 602
1847 2044 1869 248 1891 370
1848 92 1870 167 1892 562
1849 68 1871 307 1893 505
1850 236 1872 232 1894 704
1851 175'*’ 1873 56 1895 643
1852 294 1874 401 1896 456
1853 117 1875 3964 1897 526
1854 (98) 1876 3914 1898 846
1855 - 1877 2194 1899 857
1856 — 1878 199 1900 1063

4 kiegészített adat 
( ) hiányos adat 
-  nincs adat

órát vettek igénybe. A látogatóknak több mint fele járta 
végig a Vass Imre által 1825-ben felfedezett Új-ágat (a 
mai hosszútúra útvonalát), ill. annak hosszabb-rövidebb 
szakaszát. Mivel akkor még sem Jósvafőn, sem a Vörös
tónál nem volt kijárat, s a túrát visszafelé is meg kellett 
tenni Aggtelekig. így aztán egészen a Pokolig viszonylag 
kevesen jutottak el, mert ez a túra jó esetben is 9 -12  
órát tartott. A többiek 4 -7  órás útjuk során a főág 
különböző pontjaitól (a Retek-ágtól, a Barátság oszlopá
tól, a Semiramis függőkertjétől stb.) fordultak vissza.

A túrák nehézségét fokozta az, hogy csak a látogatók 
által kitaposott ösvényen, helyenként köveket, sziklákat 
megmászva, sokszor vízben gázolva lehetett haladni, s 
a patakot rozoga pallók hidalták át. Az útviszonyokról 
számos vendégkönyvi bejegyzés tanúskodik:
„...az út sok helyen majdnem életveszélyes...”, vagy 
„...az átjárók oly rozzant állapotban vannak, hogy az itt 
jegyzett társaság -  a kellő vigyázat dacára -  ismételve 
megfürdött.”

f
a tótod ,

A Baradla-bariang látogatóinak összetétele 
a M . Kárpát Egyesület adatai alapján  ̂

1881-1900

fő %
Összesen
ebből:

10513 100 --------

magyar 10 009 95
külföldi
ebből:

504 5
mqi

Ausztria 258 51,0
Németország 129 25,0
Amerika 30 5,9
Anglia 28 55
Franciaország 12 2,4
Svájc 10 2,0
Dánia 8 1.6
Oroszország 8 1,6
Románia 6 u
Ázsia 3 0,6
Hollandia 3 0,6
Szerbia 3 0,6
Belgium 2 0,4
Olaszország 2 0,4
Afrika 1 0,2
Svédország 1 0 2

Ilyen körülmények között jelentős szerepük volt a 
barlangvezetőknek, akiknek -  a maiakkal szemben- 
nemcsak ismeretterjesztési és tájékoztatási feladataik 
voltak, hanem -  különösen a hosszabb túráknál -  szinte 
a hegyi vezetőhöz hasonló tevékenységet kellett ellátni
uk. Ez abból is kitűnik, hogy a látogatók sokszor 
bejegyezték a vendégkönyvbe azt is, hogy melyik veze
tővel tették meg a barlanglátogatást, s hogy voltak 
megelégedve vezetői működésével. A legtöbb esetben a 
vezető „ügyességét” dicsérték.

A kezdeti időkben (1840) Szegő Pál volt a legfoglal
koztatottabb közülük, akinek neve még 1878-ban is 
előfordult a bejegyzések között. Szegő Lajos és Sándor, 
valamint Bódis József ugyancsak az első időszak vezető 
közé tartozott. 1863 és 1875 között Köss Lajos volta 
fővezető. Ebből az időszakból szinte csak az ő neve 
található meg.

1874-ben jelent meg először Klanicza János neve 
(mint „derék, fiatal vezető”-é), akinek ügyessége és
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látogatókat a szokványos dicséreteken, 
túli megnyilvánulásokra ragadtatta. Mar- 
r m ég fiatal festőművész, remek portrét 
i, míg a számtalan bejegyzés közül az 
legjobban Klanicza János legendás hírét: 

" ha Klanicza János e páratlan magyar ciceronet 
"koron a sors mostani foglalkozásától megfosztja, ily 

vezető nélkül a látogatók száma bizonyára a felére 
d" (1888). Klanicza e század elejéig vezetett, amikor 

■Iának adta át e hivatást.
 ̂ múlt század utolsó két évtizedében vezetett még 

■ iteay Dániel aggteleki tiszteletes, aki egyébként a 
Irlang gondnoka (felügyelője) volt, továbbá a 90-es 
ĉkbcn Szűcs Pál és leggyakrabban Faicz (több helyen 

cicz, Fejez, Veitz) István.
\  Baradla szépsége sok látogatót ejtett rabul: „Másod

kon látás után még inkább megigézett”. „Minél több- 
^  látom a Baradlát, annál többször vágyom látni...”. 
Valóban, nem ritkák az olyan bejegyzések, melyek 
Izik, hogy hányadszor jártak a barlangban. Gyakori a 
4-, 5-szőri látogatás is.

Mára Baradla teljes bejárása is szép sportteljesítmény 
volt. Voltak azonban olyan látogatók, akik ezt még az 
^vezető gyalogtúrával tetézték. Érkeztek a barlanghoz 
aalog Debrecenből, Jolsváról, Iglóról, valamint „ver- 
ínygyaloglásként” Kassáról és Budapestről. Aggtelek 
v0lt például egyik állomása annak a diáknak is, aki 
Iglóról indulva Budapest-Fiume felé tartott gyalogosan.

Végül érdemes megemlíteni: meglátogatták a barlan
got az 1880. évi távlovaglás résztvevői is.

.szólás a
egj-zcseken 

akk°  v  — rok

Nádor-oszlop a Bar ad Iában

A  Baradla múlt századi nevezetes látogatói

Már régebben is tudtuk, hogy a Baradlát számos 
nevezetes szem élyiség kereste fel, melyről helyszíni 
bizonyítékok maradtak fenn. A múlt század elején szinte 
hagyománnyá vált, hogy egy-egy neves személyiség 
látogatását cseppkőbe vésve kronogrammával* örökítet
ték meg. Ilyen a jelenlegi csónakázótó medrében álló 
ún. Nádor-oszlop, melynek oldalára József nádor 1806. 
évi látogatásakor vésték a cseppkőbekérgezéstől ma már 
nem olvasható szöveget:

Iosfpii Vs 
arCiiIDVX 
aVstrIai* 

rf.gnI iiVngarIai: 
paLatInVs 

PATFR PÁTRIÁÉ 
Latebras sVbtf.rranfI 

antrI baraDLa 
VIDIt

( = 1806)

Magyarul: József /  Ausztria főhercege /  Magyar Király
ság /  nádora /  a haza atyja /  a Baradla barlangjának /  
föld alatti rejtekéit /  megtekintette.

Klanicza János, a Baradla múlt századi híres barlang ve- 
wője (Markó Ernő rajza, 1887)

♦A felirat róm ai szám -értékű (általában kiem elten irt) betűinek ö sszeg e  az 
ille tő  esem én y  évszám át adja m eg.
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A csónakázótó partján, alig 50 m-re az előbbitől 
található a Ferdinánd-oszlop, melynek feliratáról Vass 
Imre 1831-ben megjelent könyvében azt úja, hogy az 

újabb csepegésektől olvashatatlanná lett.” Majd láb
jegyzetben közli, hogy milyen alkalomból készült a 
felirat: „Emlékül szolgál ez az 1817dik esztendőben Ő
K. H. magyarországi Komandírozó Ferdinánd d’Este 
itten való léteiének, a’ mikor szintén a* nemes megye 
Rendjei az egész barlangot megvilágosítatták.”

Ezt az információt a későbbi szerzők (Schmidl 1857, 
Dudich 1932, Kessler 1934) is átvették, (sőt az utóbbiak 
a felirat szövegének tekintették), noha a feliratnak 
mintegy 60-70% -a ma is felismerhető, amiből alaposabb 
latin tudással a teljes felirat rekonstruálható. Valószínű 
ennek alapján, hogy a múlt század első felében-közepén 
a feliratnak jól olvashatónak kellett lennie.

Ezt a feltevést igazolta az ALCADI *92 konferencia 
előtt néhány nappal a kezembe került Vass Imre-könyv 
német nyelvű kiadásának reprintje. A z ugyancsak 1831 - 
ben, de valószínűleg néhány hónappal később és átdol
gozva megjelent könyvet fellapozva meglepetéssel lát
tam, hogy ott pontosan közreadja az oszlop feliratát:

m r DInanDVs 
prInCf.ps rfgIVs 

InVICtVs ih ros iiVngarVs 
baraDLaf oVantIbVs 

IIOSPF.S gratVs optatVs 
VIVat

(=1817)

Magyarul: Ferdinánd /  királyi herceg /  rendíthetetlen 
magyar hős /  a Baradla örvendőkkel /  várva-várt kedves 
vendége /  éljen.

Valószínű tehát, hogy a két kiadás között Vass Imre 
megfejtette a feliratot.

Ennek közvetlen közelében áll a Reviczky-oszlop, 
melynek ma is jól olvasható szövegét a főkancellár 1829. 
évi látogatása alkalmával vésték:

tíD V özLcgy 
D rá g a  ló  k lrá L y V n k  

lo b b la
R cV IxuycI g ró f  

R cV Iczky  
h a z á n k  C sIL L aga 

s Dísze
( -1 8 2 9 )

A Baradla belsőbb részén (az utóbbitól kb. 400 m-re) 
találjuk a teljesen ép feliratú Almássy-emléket, mely 
Almássy József Gömör megyei főispán 1825-ben történt 
beiktatása tiszteletére rendezett barlangi ünnepség alkal
mával készült:

speLV nC a 
baraDLa 

U tat  qV o q V f. 
sVo sfnIo r I 

Iosfpiio 
aL massí

(= 1825)

Magyarul: A Baradla barlang is hódol korelnökén  ̂
Almássi Józsefnek.* (Itt kell megjegyezni, hogy Va5 
Imre a feliratot -  valószínűleg emlékezetből idézve , 
(és tőle átvéve Schmidl és Dudich is) az eredetitől eltérő 
szórenddel közli.)

Végül innen kb. 100 m-re van a Ferdinánd-emlA 
melynek felírását: „Ferdinandus Coronae Princeps" V 
Ferdinad trónörökös magyarországi utazása során saját 
kezével véste kőbe; ma már nem található.

Külön, terjedelmes tanulmány tárgya lehetne az a 
számtalan, zömmel kormozott felirat a falakon, melyek 
a barlanglátogatás akkori végpontjai közelében találha
tók.

E dolgozat fő tárgya a barlang múlt századi látogatói 
nevét megőrző két vendégkönyv (1835-1877, 
1877-1893), amelynek gondos és többszöri áttanulmá
nyozásával igyekeztem kigyűjteni a nevezetes személye
ket. Sajnos mindkét vendégkönyv sok helyen hiányom * 
így pl. irodalmi adatok alapján tudjuk, hogy Petőfi 
Sándor, a nagy magyar költő névaláírása is szerepek 
benne, de ez a lap 1931-ben már hiányzott.

A „nevezetes” v. „neves” személynek azt fogadtam 
el, aki legalább egy lexikonban szerepel. E munkához 
az alábbi lexikonokat használtam fel: Pallas Nagy Lexi
kona 1893-1900, Révai Nagy Lexikona 1911-26, Szinv- 
nyei: Magyar írók élete és munkái 1891-1914, tj 
Magyar Lexikon 1961-62, Életrajzi Lexikon 1967-69, 
1985, Művészeti Lexikon 1965-68, Biológiai Lexikon 
1975-78.

A fenti elvtől csak abban az esetben tértem el, ha i 
barlanggal, annak kutatásával, forgalmával, fejlesztésé
vel kapcsolatos aktív személyről volt szó.

A feldolgozás során a több mint 15 ezer látogatóból 
ez ideig 300 nevet választottam ki a fenti kritérium 
alapján. Természetes, hogy jelen dolgozat teijedelme 
nem teszi lehetővé a teljes névsor közlését. így ö 
alkalommal csak azokat soroljuk fel, akik 4 -5  lexikon
ban is szerepeltek. Közöljük nevüket (életrajzi adatai 
kát), hogy a bejegyzés a vendégkönyvek hányadik 
kötetének hányadik oldalán található, a személyiség 
rövid jellemzését, és végül a látogatás dátumát. Amcny- 
nyiben az illető érdekesebb bejegyzést is tett, úgy* 
látogatás dátumát követően ezt is közzétesszük.

*A  latin szö v eg ek  magyarra fordításáért e  helyen is köszön et*  mosdd 
dr. D énes G yörgynek.
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A vendégkönyvekben m egörök íte tt je le s  
szem élyiségek 

(válogatás)
\bafi (Aigner) L ajos (1840-1909) 11.33.

irodalomtörténész, könyvkiadó, lepkész, folyóiratszerkesz
tő.
1881. júl. 9.

Abt Antal d r. (1828-1902) 11.95.
fizikus, egyetemi tanár, a földmágnesesség kutatója.
1886. szept. 1 .

^ á s y  Tasziló g ró f (1847-1915) 1.185.
festő (a vendékkönyvbe rajzot készített a barlangbejáratról 
éi környékéről).
1864. szept. 5.

Andrássy M anó g ró f (1821-1891) 11.20.
visgyáros. ipari úttörő, főispán, országgyűlési képviselő, 
utazó, az MTA levelező tagja, festő.
1879. aug. 16.
.Benn a piszkot az ember csinálja!
Itt a természet ezt nagyon sajnálja!

Egy igazat mondó honfi."

Apponyi Sándor g ró f (1844-1925) 1.244.
diplomata, bibliofil és bibliográfus, az MTA tagja.
1870. aug. 30.

Baksay Dániel (1830-1917) 11.156.
ref. lelkész Aggteleken, a Baradla-barlang intézője; útikala
uzt írt a barlangról.
1890. márc. 17.
Bejegyzését lásd Münnich Kálmánnál.

Ballagj A ladár d r. (1853-1928) 11.174.
történész, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, az MTA 
tagja.
1890. aug. 26.

C zárán  Gyula (1847-1906) 11.208-209.
földbirtokos, turisztikai szakember, a Bihar-hegység és 
több barlangjának feltárója.
1893. szept. 16.
Bejegyzését és a másnap írt versét lásd: Karszt és Barlang, 
1986. n . sz. p. 119-122.

Divald K ároly (1830-1897) II.160.
fényképész, gyógyszerész; az első hazai barlangi képek és 
képeslapok készítője és kiadója (lásd Karszt és Barlang 
Special Issue, 1992. p. 109-112.)
1890. jún. 6 .
.Jöttem  fényképekben megörökíteni és csodáltam a termé
szet rem ekeit"

Egressy G áb o r (1808-1866) 1.91.
színész, a magyar színjátszás kiemelkedő alakja.
1845. o k t  15.

Eötvös József báró  (1813-1871) 1.12.
író, költő, államférfi, miniszter.
1835. okt. 11.

Frivaldszky Im re (1799-1870) 1.58., 1.109., 1.142.
orvos, zoológus, a Nemzeti Múzeum őre, az MTA tagja; 
kutatásokat végzett a Baradlában.
1841. aug 9.
1848. okt. 8 .
1853. aug. 19.

Frivaldszky Ján o s  (1822-1895) 1.142.
mérnök, enlomológus, az MTA tagja; kutatásokat végzett 
a Baradlában.
1853. aug. 19.

G yörgy A ladár (1844-1906) 11.34.
író, újságíró, kultúrpolitikus, a M. Néprajzi Társaság alelnö- 
ke, a Petőfi Társaság tagja.
1881. júl. 9.

4 Baradla-barlang bejárata 
(Almásy Tasziló rajza, 1864)
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IIering, G eorg (1805-1879) 1.11.
angol tájképfestő, képet festett a Baradla-barlangról.
1835. szept 10.

Hevesi Lajos (1843-1910) 11.33.
magyar és német író, műkritikus; a Kisfaludy-társaság
tagja; az Osztrák-M agyar Monarchia írásban és képekben
c. mű társszerkesztője.
1881. júl. 9.

H orváth Géza d r. (1847-1937) H.267
zoológus, orvos, az MTA tagja; a MNM állattárának 
vezetője; kutatásokat végzett a Baradlában.
1872. aug. 6-7.

Keleti G usztáv (1834-1902) 1.268.
festő, képzőművészeti író, műkritikus, az MTA tagja, a 
Rajztanárképző igazgatója; számos barlang bejáratot ábrá
zoló rajzot készített.
1872. aug. 14.

Keszler József (1846-1927) B.34.
újságíró, műkritikus, tanár; a Képzőművészeti Társulat
titkára.
1881. júl. 9.

Kézdiszentléleki Kováts Gyula (1815-1873) 1.100.
paleontológus, a Nemzeti Múzeum őre, a Földtani Társulat 
első titkára, a honi őslénytani kutatás megalapozója; kutatá
sokat végzett a Baradlában.
1846. aug. 31.
„Az 1846* Kassa-Eperjesen tartott orvosok és természet
vizsgálók gyűléséről hazajöttökben a világhírű Baradlát 
meglátogatták, s valamint egyfelől benne a természet remek 
művét bámulták, úgy másfelől méltó bosszankodással ta
pasztalták az illetők hanyagságát, s az látogatók vandaliz
musát."

Kőrösy József (1844-1906) 11.34.
statisztikus, Főv. Statisztikai Hivatal igazgatója, az MTA 
tagja.
1881. júL 9.

L a tab á r A ndrás (Endre) (1811-1873) 1.6.
tenorista, színész, színigazgató, zeneszerző, színpadi fordí
tó.
1836. máj. 3.

L ehár Ferenc (1870-1948) 11.181
zeneszerző, karmester; operettjei világhírt hoztak számára. 
1891. aug. 13.

Lisznyai (Damó) K álm án (1823-1863) 1.45.
jogász, költő; aljegyző, táblabíró.
1840. jún. 30.

M arkó E rnő  (1868—7) D.113.
festő, főként tájképeket festett (megrajzolta Klanicza János 
barlangvezető arcképét a vendégkönyvben).
1887. júl. 27.

(Mágócsy) Dietz S án d o r (1855-1945) 1.305
botanikus, egyetemi tanár, az MTA tiszteletbeli tagja, a 
Botanikus Kert igazgatója.
1875. aug. 14.

A Baradla néhány nevezetes látogatójának aláírása a 
vendégkönyvből

M ünnich K álm án (1854-1934) 11.88., 11.156., 11.157,
bányamérnök, bánya igazgató, udvari tanácsos, országgyű. 
lési képviselő. 1880-ban felmérte a Baradlát, ő irányította 
a vörös-tói bejárat áttörését 1890-ben.
1886. aug. 6.
1890. márc. 17.
bejegyzését lásd Siegmeth Károlynál.
1890. máj. 7.
„az áttörés felülvizsgálás alkalmából"

Nendtvich K ároly (1811-1892) 1.58.
orvos, kémikus, tudományegyetemi, majd műegyetemi ta* 
nár, az MTA tagja; kutatásokat végzett a Baradlában. 
1841. aug. 9.

Nyáry Jenő  báró  (1836-1914) 1.317.
ősrégész, főrendiház tagja, az MTA tagja. A Baradla első 
ősrégészeti kutatója (lásd: Karszt és Barlang, 1986. II. sz. 
p. 152.)
1876. aug. 25.

O dry  Lehel (1837-1920) 11.34.
operaénekes; a kolozsvári és a budapesti Nemzeti Színház 
tagja, rendezője.
1881. júl. 9.

Paget, Jo h n  (1808-1892) U l
angol származású, Erdélyben letelepedett gazda és író (lásd: 
Karszt és Barlang Special Issue, 1992. p. 103-108.) 
1835. szept. 10.

Petényi Salam on Ján o s (1799-1855) L100-
ornitológus, a Nemzeti Múzeum állattárának őre, az MTA 
levelező tagja (barlangkutatási vonatkozásait lásd Karszt 
és Barlang 1984. I. sz. p. 31-36.)
1846. aug. 31.
Bejegyzését lásd Kováts Gyulánál.
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PcterfyJenó (1850-1899) 11.68.
ta n á r ,  kiváló esszéíró és kritikus, egyetemi magántanár. 
1884. júl. 19.

p Szathmáry Károly (1831-1891) 11.35.
író, tanár, országgyűlési képviselő, az MTA tagja.
1881. júl. 9.

pulszky Ferenc (1814-1897) 1.22
politikus, régész, művészettörténész, az MTA tagja, a 
Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója.
1837. aug. 11.

Pvrkcr János László (1772-1847) 1.44.
egri érsek, az MTA tiszteleti tagja; a tudomány és művészet 
támogatója.
1840. jún. 22.

Rem ényi Ede (1828-1898) 1.159.
v ilágh írű  hegedűművész, zeneszerző.
1862. júl. 25.

Révész Im re (1859-1945) 11.172.
életképfestő és illusztrátor, Képzőművészeti Főiskola taná
ra.
1890. aug. 20.

Rómer Flóris (1815-1889) 1.100.
régész, a magyar művelődéstörténet úttörője, egyetemi 
tanár, az MTA tagja.
1846. szept. 10.

Schulek Vilmos (1843-1905) 1.174.
szemész, egyetemi tanár, az MTA tagja.
1863. szept. 11.

Siegmcth Károly (1845-1912) 11.17., 11.156.. 11.157.
gépészmérnök, MÁV főtisztviselő, földrajzi író, a Magyar- 
országi Kárpát Egyesület Keleti Osztályának megalapítója, 
titkára, alelnöke; az 1910-ben megalakult Barlangkutató 
Bizottságnak első elnöke; hatalmas és eredményes munkát 
végzett a Baradla fejlesztése és népszerűsítése terén (lásd 
még: Karszt és Barlang 1987. I—II. sz. p. 73-74).
1879. júl. 29.
1890. márc. 17.
.A Baradla második -  új -  bejárata 1890* évi Március hó 
15*" lett áttörve."
1890. máj. 7.
A bejegyzést lásd Münnich Kálmánnál.

Spötll, Ignaz (1836-1892) 11.15.
festő, amatőr régész, a Magyarországi Kárpát Egyesület, a
Tátra Múzeum alapító tagja; barlangi tárgyú (Baradla,
Dobsinai-jégb., Liskovai-bg.) rajzai, ill. festményei a Liptó- 
szentmiklósi Múzeum tulajdonában vannak.
1879. jún. 14.

Szabó Endre (1849-1924) 11.3 5 .
•ró, műfordító, újságíró, az orosz irodalom tolmácsolója. 
1881. júl. 9 .

Szemlér Mihály (1833-1904) 11.3 5 .
történelmi- és tájképfestő, grafikus.
1881. júl. 9 .

Szerdahelyi K álm án (1829-1872) 1.249.
színész, színműíró és fordító, a Nemzeti Színház tagja.
1871. júl. 10.

Székely B erta lan  (1835-1910) 1.268., 11.35.
festő, a magyar történelmi festészet legnagyobb képviselő
je, a Képzőművészeti Főiskola tanára, igazgatója.
1872. aug. 14.
1881. júl. 9.

Szigligeti Ede (1814-1878) 1.240
drámaíró, a magyar népszínmű megteremtője, a Nemzeti 
Szinház igazgatója, az MTA levelező tagja; 1851-ben „Az 
Aggteleki barlang” címmel színdarabot írt.
1870. aug. 2.

Szűcs M iklós (1820-?) 1.39.
ügyvéd, Sz. Sámuel testvére, akivel több barlangi kirándu
lását naplóban örökítette meg. (A napló barlangi részleteit 
lásd: Karszt és Barlang 1971 .1. sz. p. 33-35.)
1839. júl. 16.

Szűcs Sámuel (1819-1889) 1.39., 1.137.
ügyvéd, Sz. Miklós testvére, akivel több barlangi kirándulá
sát naplóban örökítette meg. (A napló barlangi részleteit 
lásd a Karszt és Barlang 1971 .1. sz. p. 33-35.)
1839. júl. 16.
1852. júl. 24.

T éry  Ö dön d r. (1856-1917) 11.35.
orvos, a magyar turístamozgalom egyik megalapítója és 
vezetője.
1881. júl. 9.

Thallóczy L ajos (1856-1916) 1.317.
történetíró, az Orsz. Levéltár igazgatója, az MTA tagja, a 
Magyar Történelmi Társulat elnöke.
1876. aug. 25.

T haly  K álm án (1839-1909) 1.215.
tanár, történetíró, politikus, költő, az MTA tagja, ország- 
gyűlési képviselő.
1867. aug. 26.

T isza L ajos gróf (1832-1898) 11.142.
jogász, közlekedésügyi miniszter, a főv. közmunkatanács 
alelnöke, orsz. képviselő.
1889. aug. 31.

T om pa M ihály (1817-1868) 1.123., 1.147.
költő, református lelkész, az MTA levelező tagja. Lófő c. 
költeményt írt az időszakos forrás mondájáról (lásd Jakucs: 
Aggteleki-karsztvidék 1975.).
1851. jún. 17.
1854. ápr. 20.

T ó th  Béla (1857-1907) 11.35.
író, újságíró, műfordító.
1881. júl. 9.

T ó th  Lőrinc d r. (1814-1903) 11.35
író, jogtudós, az MTA tagja, országgyűlési képviselő. 
1881. júl. 9.
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Újházy Ede (1844-1915) 1.249.
színész, a realista színjátszás egyik úttörője, a Nemzeti
Szinház örökös tagja, akadémiai tanár.
1871. júl. 10.

Vay M iklós báró  (1802-1894) Ü.3.
nagybirtokos, politikus, ispán, az MTA tagja, kormánybiz
tos, kancellár.
1877. aug. 5.

W osinszky M ór (1854-1907) 11.182.
apátplébános, régész, az MTA lev. tagja. Ásatásokat végzett 
az Abaligeli-barlangban is.
1891. aug. 17.

Zlinszky A ladár d r. (1864-1941) 11.87.
tanár, irodalomtörténész, esztéta, egy. tanár, az MTA tagja. 
1886. aug. 1 .

Szándékomban áll azonban ennél is teljesebb körű 
feldolgozás után a teljes anyagól megjelentetni, a szemé
lyiségek bővebb jellemzésével, és az esetleges saját kezű 
bejegyzések, szövegek teljes körű közlésével.

Végül megjegyzem, hogy nemzetközi együttműködésn 
csábító téma lenne a külföldi vendégek hasonló jellegű 
feldolgozása is.

Hazslinszky T * *  
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