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0 Egykoron, irtózatos régen, több, mint 50 éve! én is 
meglátogattam az aggteleki barlangot, más egyéb észle
letek közt (melyeknek nem mindegyike üt össze a mostani 
állapot leírásával) kedvemet leitan a stalagmit-képződés 
processzusának észleletében is. Egy jó  másodperczmu ta
tó órával kezemben, megfigyeltem a barlang különböző 
helyein, a bámulatos egyenletes időközt, melyet a termé
szet az ugyanazon helyre lecsöppenő meszes vízcseppek 
leesésénél törvényül vett, s  a mészülepedést, melyet a 
talajon szétfreccsent száz csepp elpárolgása hátra hagy, 
és kiszámítottam, hogy ez adatok szerint mennyi időbe 
kerülhet egy köbláb stalagmit képződése. " - ír ta  Kossuth 
Lajos 1882-ben -  torinói száműzetésében -  Báró Nyári 
Jenő „Az aggteleki barlang mint őskori temető” című 
dolgozatára válaszolva.

Kossuth Lajos múlt század eleji Baradla-barlangi 
látogatása szolgált alapul az 1992-es Kossuth-emlékév 
alkalmából Aggteleken ill. Jósvafőn szeptember 18-20. 
között megrendezett „Kossuth-emléknapok”-nzk.

Kossuth Lajos 1828-ban Horváth Antal zempléni 
szolgabíró társaságában kereste fel a barlangot. E látoga
tásnak állítottak emléket a barlang aggteleki bejáratánál 
a szeptember 18-án leleplezett emléktáblával, melyet az 
ország különböző részeiből érkezett barlangkutatók, 
valamint a környező települések lakóinak jelenlétében 
Dr. Kessler Hubert -  a Baradla-barlang hajdani igazgató
ja, az MKBT tiszteleti elnöke leplezett le.

Az emléktáblánál Szablyár Péter méltatta Kossuth 
természettudományos munkásságát, emberi géniuszát. 
Beszédét a következő gondolatokkal zárta:

„őszinte szívvel bízom abban, hogy két év múlva, 
Kossuth Lajos halálának századik évfordulóján álmainak 
fokozatos beteljesüléséről adhatunk számot és emlékez
hetünk meg róla ismét e tábla előtt, egy hírnevéhez és 
lehetőségeihez felnőtt -  a szó igaz értelmében -  NEM
ZETI PARK kulturált környezetében.

Méltó emléket állíthatna Kossuthnak és a Baradla- 
barlang múltbeli és e századi kutatóinak a barlang és 
előtere teljeskörű régészeti feltárása, feldolgozása, vala
mint egy olyan múzeum és kiállítás létrehozása, amely 
mindezen eredményeket hozzáférhetővé tenné az ide 
látogatók számára.”

Az emléktáblánál az Országos Természetvédelmi Hi
vatal nevében dr. Biczók Gyula, az Aggteleki Nemzeti 
Park (a rendezvény fővédnöke) nevében Baross Gábor 
igazgató, a rendezvényt támogató Nemzeti Alapítvány 
kuratóriuma nevében dr. Kónya László, az MKBT 
nevében dr. Lénárt László titkár helyezett el koszorút.

A „Szózat” közös eléneklését követően az egybegyűl
tek „Kossuth nyomában” emléktúrát tettek a Baradla-
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barlangban. Ennek során a hajdani régészeti ásatások 
helyszínén -  a Csontház-teremben -  dr. Ringer Árpád 
régész, a miskolci Hermán Ottó Múzeum munkatársa 
ismertette a barlang régészeti jelentőségét, a múlt századi 
ásatásokat, azok tudományos jelentőségét és Kossuth 
bevezetőben idézett dolgozatának tanulságait. Kiemelte 
Kossuth azon -  korát megelőző, a mai régészeti feltárá
sok stratégiáját képező -  megállapítását, amely szerint 
”... a barlang előtti ásatások a barlang titkaira nagy 
világot vethetnek”.

A föld alatti séta a Hangverseny-terembe vezetett, 
ahol a jósvafői népdalkor Kossuth-nótákból „adott át” 
egy csokorral a kitűnő akusztikájú teremben.

Másnap -  szeptember 19-én -  tudományos ülésszak
kal folytatódtak az események a jósvafői Tengerszem 
Szállóban.

Baross Gábor -  az Aggteleki Nemzeti Park igazgatója 
-  köszöntötte a megjelenteket, majd Kossuth Lajos 
személyiségével, természettudományos munkásságával 
kapcsolatban az alábbi előadások hangzottak el.

-  Hangó Ist\ún: Kossuth Lajos személyisége, emberi 
értékei

-  dr. Kessler Hubert: Kossuth Lajos és a barlangterá
pia

-  Szöőr Gyula -Bohnné Havas Margit: Kossuth La
jos Olaszországban gyűjtött ősmaradványai

Az ezt követő szünetben Kossuth emlékek Magyaror
szágon címmel képeslapbemutató nyílt a Szálló halijá
ban, amelyen a nagyatádi Steiner József né gyűjteményét 
tekinthették meg a jelenlévők a Zempléni Múzeum 
anyagával kiegészítve. A Miskolci Egyetem Bélyeggyűj
tő Köre, a Zempléni Múzeum és az MKBT Eszak- 
magyarországi Területi Szervezete által rendezett kiállí
tást dr. Lénárt lAszló a Társulat titkára nyitotta meg.
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A régmúltra emlékezve (Szablyár P. felv.)

Alkalmi bélyegzés, emlék- és levelezőlap árusítás színe
sítette a programot.

Az előadóülés második része a barlangterápia leg
újabb hazai eredményeit foglalta össze dr. Horváth Tibor 
-  az UIS Barlangterápiai Szakbizottsága elnöke -  leveze
tő elnöklésével, az alábbi előadásokkal:

-  dr. Horváth Tibor: A barlangterápia múltja, jelene 
és jövője

-  dr. Laczkovits Gabriella -  Oláh Valéria: Klímate
rápia a Szemlő-hegyi-barlangban (1990. III.—1992. 
III.)

-  dr. Gondkiewicz Mária -  dr. Tóth Judith -  dr. Mun
kácsi Adrienn: A Csanyik-völgyi Légzőszervi Re
habilitációs Osztály barlangterápiás működése

-  dr.LénártL -H aklJ. -  Hunyadi I. -  Bállá Béláné: 
Badangterápiai célú klimatológiai mérések a lilla
füredi Szent István-barlangban

-  dr. Borsodi Klára: Beszámoló a miskolc-lillafüredi 
István-barlangban szerzett tapasztalatokról chroni- 
kus légúti beteg gyerekek kúráztatása során

Az előadóülés harmadik -  befejező -  része Ember 
Sándor levezető elnöklése mellett a Kossuth-barlang 
feltárásának és eddigi kutatásának eredményeit foglalta 
össze hat előadásban:

-  dr. Kessler Hubert: A  Kossuth-barlang felfedezé
sének története

-  Sásdi L  -  Szilágyi F : A  jósvafői Nagy-Tohonya- 
forrás vízgyűjtő területének földtani és karszthidro- 
lógiai viszonyai

-  Maucha László: Új jelenségek és törvényszerűsé
gek kimutatása a Kossuth-barlang forrásának vízho
zam változásaiban

-  Izápy Gábor: A Nagy-Tohonya-forrás vízminőségi 
jellemzői

-  dr. Jakucs László: A Kossuth-barlang még ismeret
len, feltáratlan részei

-  Ember Sándor: A z Amphora Búvár Klub kutatási 
eredményei a Kossuth-barlangban 1969-től napja
inkig

Az előadások anyaga az emléknapokra egy 120 
oldalas önálló kiadványban jelent meg, amelyet vala
mennyi regisztrált résztvevő kézhez kapott.

Az előadóülést közös ebéd követte, majd négy órakor 
az emléknapok résztvevői és Jósvafő község lakóinak 
jelenlétében dr. Kessler Hubert, a Kossuth-barlang feltá
rásának kezdeményezője és irányítója leleplezte a bar
lang névadójához méltó bejárati táblát, amelyen a bar
lang nevén kívül a feltárás időpontja és a barlang 
kataszteri száma (!) is fel van tüntetve. A családias 
hangulatú eseményt Silye Edina jósvafői kisdiák szava
lata és a jósvafői népdalkor Kossuth-nóta-csokra tette 
még emlékezetesebbé.

Ezt követően a barlang korábbi kutatói, az emlékna
pok résztvevői és a település lakói gulyáspartival egybe
kötött baráti találkozón vettek részt, amely tábortűzzel 
zárult. A több mint száz résztvevő közül sokan több 
évtized múltán találkoztak ismét egymással. A parádés 
vendéglátást nyújtó jósvafőiek ismét bebizonyították 
vendégszeretetüket, szorosabbra fűzve kapcsolatukat a 
területre látogató vagy ott rendszeresen dolgozó barlang- 
kutatókkal, természetvédőkkel.

A rendezvény időtartama alatt -  a Nemzeti Park 
segítségével — a résztvevőknek mód nyílt a terület 
barlangjainak bejárására, megismerésére.

A Kossuth-napok kísérlet volt egy olyan új típusú 
társulati rendezvényforma életre hívására, amely a szak
mai érdeklődés kielégítése mellett az emberi kapcsolatok 
ápolását is szolgálja. E kísérlet sikeréről a résztvevők 
tudnak a legjobban számot adni.

Szablyár Péter

T A N U L M Á N Y O K

Báró N yáry J enő  «az a gg telek i barlang  m in t  őskori 
TEMETŐ• CZImG MUNKÁJA FELETT.

I.
Hazánk — ha ugyan szabad azt még enyémnek is nevez

nem — politikai nyomorúságai közben, vigasztaló mozzanat
nak tUnik fel a szintoly élénk mint sokoldalú intellectualis 
mozgalom, mely Magyarországon észlelhető. Végtelen nagy e 
részben a különbség az én korom s a mostan közt. Öröm 
látni, hogy a mind tágabb és tágabb körre terjedő érdek^lés 
mellett immár alig van a tudományos culturának oly ága, 
melynek az illető tudomány mai magas színvonalán álló míve- 
lői közt a magyar szakavatottság díszes helyet nem foglalna 
el, sőt több magyar tudós van, kinek búvárlatai egyik-másik 
tudomány tovább-fejlödésének tényezői közé sorozhatok.

Én báró Nyáry munkáját, az üsembertani rejtelmek felderí
tése körül, ezek közé számítom. Szakértő ugyan teljesség
gel nem vagyok, de mint amolyan igénytelen műkedvelőnek a 
földtan, s vele kapcsolatban földünkön a szerves élet fejlődésé
nek nyomai kedvencz tanulmányaim közé tartoznak, s eléggé 
ismerem az eddigi kutatások eredményeit, miszerint beláthas
sam, hogy báró Nyáry aggteleki ásatásai, a leletek régészeti ér
tékét hitelesítő coeíficiensekre fordított gond, a meghatározások
nál minden oldalra kifejtett figyelem, s a tudomány kívánal
mainak megfelelő leírás oly sok oldalú s annyira becses anyag
adalékot nyújtanak az ősembertan és néprajz (ethnographi*')

Kossuth tanulmányának első oldala
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