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AMIT KÖNYVEIMBEN NEM ÍRHATTAM MEG 
(Mórt nem mindenkit érdekel, de a mindenkori cenzúra is 

megakadályozta volna)

l)r. Kessler /  Juliért

Kedves barátaiul! A következőkben szeretném 
mindazt röviden elmondani, ami talán érdekelhet 
benneteket és amit eddig nyomtatásban nem jelen
tethettem meg.

Először magamról csak annyit, hogy gyermek
koromban engem is elsősorban a kalandvágy 
hajtott a barlangok felé. de később, egyetemista 
koromban a tudományos szempontok egyre 
jobban foglalkoztattak és mind több alkalmam 
nyílott, hogy akkor még szerény alapokon nyugvó 
ismeretemet, megállapításaimat tudományos kö
rök előtt ismertessem. így kerültem kapcsolatba, 
majd később jó  barátságba az általam rendkívül 
nagyra becsült Cholnoky Jenő professzorral, aki jó 
szemmel felismerte tudományos ambíciómat, a 
bennem rejlő lehetőségeket. En akkor mindenáron 
„tudós** akartam lenni és ezért szót fogadtam 
Cholnokv'Jenőnek. O ugyanis azt tanácsolta, hogy. 
ha végzek a Műegyetemen, melynek általános 
mérnöki karára akkor jártam , szerezzek a 
Tudományegyetemen doktori oklevelet, mert ha 
..csak * mérnök vagyok, sohasem fognak elismerni. 
I liszen ő is először mérnök volt és csak a tudo
mányegyetemi végzettség után fogadták be az 
akkor illetékes szakmai köreik. Így azután a tu
dományegyetemen földrajz, földtan és őslénytan 
tárgyakból doktori oklevele*) szereztem, de igazi 
alaposságra, oknyomozó kutatásra a Műegyetemen 
tanítottak.

Ami politikai állásfoglalásomat illeti, amit az 
ötvenes években sokan firtattak, csak annyit 
mondhatok, hogy soha politikai pártnak tagja nem 
voltam, politikával nem foglalkoztam. I la csak azt 
nem nevezik politikának, hogy nacionalista és in
ternacionalista vagyok. Bocsánatot kérek, ha ezzel 
ellentmondók az aktuális ideológiai fogalmazás
nak. de soha szemináriumba nem jártam , ideoló
giai oktatásban — nevelésben nem részesültem. 
Nacionalistának azért nevezem magam, mert

nagy on szeretem a I lazámat és népét, (termé
szetesen a történelmi Magyarországot értem 
Hazám alatt) és különösen szeretem szőkébb 
Hazámat: Erdélyt, szülőföldemet. Nem tehetek 
róla. hogy nem rajongok azokért, akik területeinket 
egy igazságtalan békediktátum alapján birtokba 
vették.

De internacionalista is vagyok, mert négy 
földrész országaiban élnek barátaim, szakmai 
ismerőseim, akiknek munkáját figyelemmel kísé
rem. becsülöm és akik nyilván engem is becsülnek, 
mert lehetővé tették, hogy tanulmányaim kül
földön. Európában. Vzsiában. Amerikában és 
Afrikában is megjelenhettek.

Nem politikai állásfoglalással kapcsolatos és 
semmiesetre sem dicsekvésnek mondom el. hogy 
kezet fogtam I Iortliy Miklóssal. Szállási Ferenccel 
és Rákosi Mátyással, aminek azonban soha semmi
féle hasznát nem láttam, s ő t ...!  Csak azért 
említem, hogy lássátok, mivel járhat egy változatos 
életpálya.

De térjünk most át a barlangokra, melyekről 
könyveimben már sokat írtam, de sok minden 
mégis kimaradt. Mint tudjátok, az 1932. évi 
emlékezetes szifonéit úszás után ismerték fel az 
akkori illetékes kormánykörök az Aggteleki-bar
lang nagy értékét és határozták el idegenforgalmi 
kiépítését. Nos. ez távolról sem volt ilyen egyszerű. 
A két megyéhez, Gömör megyéhez és Abaíij- 
Torna-megyéhez tartozó barlangot akkor még két. 
az illetékes megyéhez tartózó szén kezelte és e két 
szerv: a Magyarországi Kárpát Egyesület Gömöri 
Osztálya és Jósvafő község elöljárósága igen rossz 
viszonyban állt egymással. Az idegenforgalomban 
illetékes minisztérium akkori minisztere. Eabinyi 
I illáméi a sajtóban megnyilvánuló közvélemény 
követelése elől azzal tért ki. hogy addig nem 
támogathatja a barlang korszerű idegenforgalmi 
kiépítését, amíg az nincsen egységes, szakszerű
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kezelésben. Ebben némi igaza is volt. legtöbben a 
Magyar Turista Szövetségben látták a megfelelő 
kezelést biztosítva, melynek elnöke Zsitvay Tibor 
nyug. igazságügyi miniszter volt. Abaúj-Torna 
megye le is mondott volna saját részéről a 
Szövetség javára, de a gümöriek hajthatatlanok 
voltak, aminek bizonyos személyi „összefonódás" is
oka volt. Xégiil a Magyarországi Kárpát Egyesület 
központja — amely maga sem bírt gömöri 
osztályával — vizsgálatot indított a barlang 
aggteleki szakaszát kezelő gondnokság ellen és 
súlyos pénzügyi szabálytalanságokat tárt fel. 
Ezeknek elhallgatása volt az ára annak, hogy végül 
a Gömöri Osztály lemondott a barlangról a Magyar 
Turista Szövetség javára. Így elhárultak az állami 
támogatás addig hivatkozott akadályai, de a 
közben eltelt évek alatt miniszterváltozások voltak 
és szépen megfeledkeztek a régebi)i ígéretekről. 
Azonban akkor még volt ellenzéki sajtó, amely az 
ügyet felpiszkálhatta és végül 1935 elején össze
gyűlt annyi pénz, hogy hozzá lehetett fogni a 
villanyvilágítás bevezetéséhez. Szocialista össze
köttetés ugyan még nem volt, de volt „kapitalista" 
kapcsolat és ennek köszönhető pl., hogy az akkori 
Kelten és Guilleaume Kábelgyár igazgatója, 
Reichart Géza. aki (nagy természetbarát volt) a 
szükséges különleges ólomkábeleket önköltségi
áron bocsátotta rendelkezésre. A munkák vezetésé
vel. a barlang kezelésével engem bízott meg a 
Zsitvay I ibor vezetése alatt álló Baradla-bizottság. 
Fizetésemre nem volt fedezet, de valahogyan 
kijárták, hogy a szikszói Allainépitészeti I livntnlnál 
műszaki rajzolói státuszba havi 150.- pengővel fel
vegyenek, ami akkor sem volt nagy pénz. de ez 
engem nem érdekelt. A barlangnál „igazgató”-i 
címet kaptam, de tennivalóm jóformán minden 
volt. beleértve az áramfejlesztőgépek javítását is.

t liaradla - barlang idegenforgctlmifejlesztése előtt tanulnia- 
mnztain a Poslumiai-lxirlangat. I ke/tea Franca Inelli-rel a 

barlang aktír. vizes szakaszában csónakáztunk (1936)

Már számítottam erre és ezért 1934-ben, első 
könyvem honoráriumából (Barlangok mélyén). 
1000.- pengőből és saját munkámmal megépítet
tem a jósva fői barlangbejárat melletti kis házamat, 
amelyhez a telket Ahaúj—Torna megye adta.

Meg kell jegyeznem, hogy főnököm nem egy 
személy volt. hanem a tárcaközi Baradla-bizottság, 
amelyben az érdekelt minisztériumokon kívül a 
Természetvédelmi Tanács, a két megye, a Nemzeti 
Múzeum és a Földtani Intézet képviselői is részt- 
vettek. Elnöke a M. Turista Szövetség elnöki*. 
Zsitvay Tibor volt. A bizottság általában évente 
egyszer ült össze, akkor terjesztettem elő az elmúlt 
évi jelentést, a jövő évi terveket és a költségvetést. 
Évközben munkámba senki sem szólt bele. A szo
kásos pénzügyi ellenőrzést a Turista Szövetség 
pénztárosa végezte. Állandó alkalmazásban három 
barlangvezető volt, de ezek nem csak a látogatókat 
vezették, hanem rendben tartották a barlangi uta
kat. télen irányításom mellett az utak korszerű
sítését végezték. Ugyanis régebben rengeteg fölös 
lépcsőt és hidat építettek a barlangban, mert egy 
vállalkozónak adták ki a munkát, akit a beépített 
lépcsőfokok és hidak száma szerint fizettek. Ezek 
nagy részét meg kellett szüntetnem, amit átvágá
sokkal. lejtőkkel és a Styx-patak szabályozásával 
értünk el és ezzel lényegesen csökkent licit ük a 
látogatás fárasztó hatását. \ fejlesztésekhez szük
séges pénzt részben Gömör-megyétől, részben 
Abaúj-Torna-megyétől szereztem — rendszerint 
arra való hivatkozással, hogy a másik megye már 
ennyit, vagy annyit adott. Nehéz dolgom volt Aba
új-Torna megyével akkor, amikor először az aggte
leki turistaszállót építettem, mert elfogultsággal 
vádoltak a gömöriek javára. Csak úgy tudtam őket 
kiengesztelni, hogy arra hivatkoztam, az aggteleki 
egy egy szerű épület lesz. a komolyabb, nagyobb 
igényeket is kielégítő szálloda Jósvafőn fog épülni.

Nagy segítséget jelentett a barlang ügyének, 
hogy 1936-ban sikerült I lorthy Miklóst megnyerni, 
hogy a barlang \ illanyvilágítását avassa fel. Ennek 
előzménye az volt. hogy Horthy Cholnoky Jenő 
javaslatára engem kért meg. hogy visegrádi va
dászterületén egy állítólagos barlangot kutassak fel. 
Amikor ez megtörtént, kiderült, hogy nem barlang
ról. hanem, egy addig ismeretlen felhagyott bánya- 
táróról van szó. Erről részletesen beszámoltam 
I lorthvnak és akkor felkértem, hogy ő avassa lél az 
Aggteleki-barlang újonnan készült villanyvilágítá
sát. mert az illetékes körök nem nyújtanak elég 
támogatást a további idegenforgalmi kiépítéshez. 
I lorthy belátta, hogy az ő jelenléte segíthet ezen és 
elvállalta az ünnepélyes megnyitást, amire 1936. 
május 21-én sor került. Természetesen ott volt a fél
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kormány is. Viliikor a jósvafői bt‘ja  rali ml induló 
társaság az Oriások-termébe ért. akkor olt ki- 
gyulladt a villany világítás és az elrejtett cigányze
nekar rázendített a himnuszra. A megható percek 
után Darányi Kálmán miniszterelnök-helyettes 
engedélyt kért. hogy a termet a kormányzóról ne
vezzék cl. I lorthy hangsúlyozta ugyan, hogy ilyes
minek „személyi kultusz”-jellege van. de hozzá
járult. Nyomban megkérdezte, hogy ilyen nagy 
nemzeti kincsünknek miért nem csinálunk na
gyobb propagandát, miért nem látogatja a kül
földiek tömege? Kn azt válaszoltam, hogy addig 
nem fejthettünk ki nagyobb hírverést, amíg nem 
tudjuk a látogatók korszerű elhelyezését biztosítani. 
Fabinyi Tihamér—akkori pénzügyminiszter—közbe
vágott. hogy az ország nincs olyan pénzügyi hely
zetben. hogy milliókat kiüthessen erre. Rögtön 
válaszoltam, hogy szó sincs milliókról, társadalmi 
munkával és 600  000 - pengővel meg tudjuk a 
kérdést oldani. I lorthy kérdő tekintetére Zsitvay 
kijelentette, hogy ha Kessler ezt mondja, akkor el 
lehet hinni! Fii már előre felkészültem erre és a 
zsebemből kihúztam a költségvetést, amit Fabinyi 
orra alá tartottam, aki nem mondhatott mást a 
kormányzónak, mint azt. hogy majd megbeszéljük 
a dolgot. Tudtam, hogy a vasat addig kell ütni. 
amíg meleg és ezért már másnap a minisztérium
ban voltam a Tengerszem-szálló kész terveivel. 
Kénytelenek voltak az építkezés szükségességét 
elismerni és kilátásba helyezték egyelőre 20  000 .- 
Pengó kiutalását. Ezt — nem tudom mennyi idő 
múlva -  meg is kaptam és hozzáfogtunk az 
építkezéshez. Először a nem csekély terep-előkészí
tést. föld- és sziklamunkát kellett elvégezni, majd 
felhúztuk a falakat. Mindezt természetesen saját 
kezelésben, hihetetlen lelkesedéssel dolgoztak a 
faluból felfogadott napszámosok és kőművesek. De 
végül is elfogyott a húszezer pengő és kértem a 
minisztériumtól a többit, de mélyen hallgattak. 
Evek múltak, az ellenzéki sajtó foglalkozott ugy an 
eny hén a kérdéssel, de nem sok eredménnyel. Erre 
194ö-ben saját költségemen kiadtam egy elég 
keményhangú röpiratot („Néhány szó az Aggteleki
cseppkői >arlang érdekében”) és ebben világosan 
kifejtettem, hogy a pénz-, kereskedelem- és ipar
ügyi miniszterek nem tartották be a kormányzó 
jelenlétében adott szavukat és az 19.241/1938 sz. 
miniszteri rendeletben írásban is rögzített támo
gatásukat! Nosza, lett erre nagy felhördülés. Tőlem 
megvonta a Kereskedelemügyi Minisztérium az ad
dig adott elsőosztályú vasúti szabadjegyet, amit 
budapesti intéznivalóimnál felhasználtam. Sót, 
vizsgálatot indítottak és megállapították, hogy sze
rintük szabálytalanul végeztem az építkezéssel

kapcsolatos pénzkezelést. Amikor ezt megtudtam, 
azonnal magam kértem felettes hatóságomtól, a 
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium kebelében 
létesített Országos Testnevelési Tanácstól fegyelmi 
vizsgálatot. A vizsgálat mindent m idben talált és 
erről értesítette a M. Turista Szövetséget. Végül is 
sikerült az építkezés befejezéséhez szükséges össze
geket előteremteni és a szállót 1941-ben meg
nyitni.

Közben. 1938-ban a bécsi döntés alapján 
visszakerült hozzánk a trianoni békediktátum 
során elszakított Felvidék egy része és ezzel a 
Domica-barlang is. Ezt a barlangot, illetve villany
világítását a visszacsatolás előtt teljesen kifosztot
ták a régi birtokosok, ezért ezt is újra kellett 
rendbetenni, a barlang előtti turistaházat beren
dezni. A látogatottság igen nagymértékben meg
nőtt. mert a barlangot Pelsőc vasútállomásról is jól 
meg lehetett közelíteni.

Nemsokára ezután megjelent a Barlangok 
mélyén c. könyvem kibővített második kiadása és 
ebben annak az örömömnek adtam kifejezést, 
hogy a Felvidék részbeni visszacsatolásával a 
Domica is hozzánk került és leírtam, fényképpel 
illusztráltam a régi földalatti országhatár lebon
tását. Emiatt könyvemet 1945-ben letiltották, a 
könyvtárakból bevonták, árusítását megtiltották.

A negyvenes évek elején. íiz erős jobbratolódás 
idején egyszercsak megjelent nálam Daneza János, 
a jónevű barlangkutató, akit lelkesedése, kitartó 
kutatásai miatt sokra becsültem. Azt is tudtam 
róla, hogy ún. tizenkilences kommunista, erősen 
baloldali beállítottságú, de ez engem nem érdekelt. 
Elmondta, hogy halálra keresik a nyilasok, adjak 
neki menedéket, bujtassam. Természetesen eleget 
tettem kérésének, bár tudtam, hogy saját fejemet 
kockáztatom. Nem jelentettem be. szállást és 
ellátást adtam és jól érezte magát nálam, bizton
ságban volt. Néhány hónap múlva, 1943 végén 
többek között én is SAS-behívót kaptam. Kassán 
láttam néhány akasztott embert, akik nem tettek 
eleget a behívónak és ezért szökevénynek minősül
tek. Nem akartam hasonló sorsra kerülni, bevonul
tam és sikerült magamat egy hadiüzemmé 
nyilvánított, kitelepítés előtt álló autójavító üzem
hez beosztatni. A tulajdonost régebbről ismertem és 
ő felfogadta gépírónőnek feleségemet, akit termé
szetesen nem hagyhattam egyedül Jósvafőn. 
Danczára bíztam a barlang és a szálló őrzését, 
átadtam neki az összes iratot, a betétköny vben lévő 
pénzt abban a biztos tudatban, hogy mindez az ő 
kezében jó  helyen lesz. őt mint régi kommunistát 
nem lógják bántani, ha esetleg Jósvafőn is sor 
kerülne aktív hadicselekményekre. Ugyancsak
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rábíztam az újabban épített négyszobás jósvafői 
házamat minden berendezésével. Abban is lakott. 
Én csak a legszükségesebb holmimat vittem ma
gammal a bevonuláskor.

Arról most nem szeretnék részletesen beszámolni, 
hogy mi minden történt velünk a „rugalmas 
visszavonuláskor**, mennyi veszélyen, kalandon 
mentünk keresztül. Csak annyit, hogy tudtam, hogy 
a hadsereggel Németországba akarnak vinni, amit 
mindenáron cl akartam kerülni, mert tudtam, 
Németországra és különösen az odacipeli magyar 
hadseregre nem sok jó  vár! Elhatároztam, hogy 
mindenáron meglépek és Ausztria leié igyekszem, 
mert a Je lix  Austria” eddig minden háborút jól 
megúszott, ott nagyobb bajunk nem lehet. Hosszú 
lenne itt a részletezés, de végül is sikerült igen 
kockázatos úton Felső-Ausztriába jutnunk és a 
katonai mundértól megszabadulni. Pettenbachban 
állást vállaltam egy igen kedves gazdánál, akinek 
vendéglője és az Alm-folyó mentén egy kis vízierő- 
mííve volt. Ezt az erőmüvet rendbetettem, kezeltem, 
traktort vezettem, szóval mindenes voltam, de 1945 
őszén elfogott a honvágy, különösen az Aggteleki
barlang utáni vágy. Ügy éreztem, hogy nem tudok a 
barlang nélkül élni. No meg szüleim sorsa is ag
gasztott. apám közös hadseregbeli ezredes volt. akire 
az éhlialál vár, ha egy általán még életben van. Ezért 
szeptemberben házigazdáim minden rábeszélése 
ellenére — ugyanis még ingyen telket is felajánlottak, 
ha ott maradunk — mégis jelentkeztem egy Linzből 
induló hazatelepítő vonatra és negyvened magam
mal egy marhavagonba zsúfolva végül is meg
érkeztünk Budapestre, szüléimhez. Szerencsésen 
megúszták a felszabadítást, de közölték, hogy há
zamat. mindenemet elvették, úgy hogy olyan 
háborús bűnös félének tartanak, állásomat más 
foglalta (‘I és barátaim azt tanácsolják, hogy lehe
tőleg ne mutatkozzak: a jogrend felborult és akinek 
van valamije, az jobban teszi, ha csöndben marad. 
Egész vagyonom egy hátizsák volt némi holmival: 
szüleim lakásán is elfogyott minden élelmiszer, 
nyugdíjukat beszüntették. így kénytelen voltam 
gyorsan állást vállalni egy villanyszerelőnél, hogy 
éhen ne haljunk, majd „cserélni** mentem falura. 
Közben azok. akik állásomra, ingóságaimra pá
lyáztak. különböző cikkeket írattak ellenem, többek 
között: „Hazaszivárgott a hírhedt fasiszta barlang- 
kutató” címmel. Mielőtt hazatértem, nagyon bíztam 
abban, hogy Zsitvay Tibor, aki a Cömbös-kormány 
ellenzékét vezette és gy űlölte a németeket, komoly 
pozícióim került és ny ilván segíteni lóg rajtam. Való
jában azonban ép|>en ellenkezően, távollétemben 
halálra ítélték, mert Sallay és Fürst kivégzése idején 
ő volt az igazságügyminiszter.

Megtudtam, hogy Daneza János Egerben él, 
ahol rendőrkapitány lett. Odautaztam azzal a cél
lal. hogy adjon igazolást arról, hogy a ny ilasoktól 
megmentettem, talán ez segít rajtam. Készséggel 
igazolta ezt írásban, majd azt is. hogy nem voltam 
a Volksbund tagja. Ugyanis ezen a címen kobozták 
el jósvafői ingatlanomat. Elmondta, hogy nem 
v árta be Jósvafőn a szovjet sereget, hanem idejében 
még Egerbe ment. így a barlang, szálló stb. őrizet 
nélkül maradt, a falu népe széthurcolhatott 
mindent. Nem sokra mentem az ő igazolásával.

Novemberben (1945. november 30.) megjelent 
egy újságcikk, mely szerint a kultuszminiszter ke
resi az ismeretlen helyen tartózkodó barlangigaz
gatót. Azonnal siettem a minisztériumba, ahol egy 
régebbi ismerősömmel találkoztam. Amikor meg
látott. ijedten rám szólt: meg vagy te* őrülve, hogy 
idejössz? Ezeknek számos hamis tanújuk van 
ellened, és ha nem akarod életedet az Andrássy út 
60-ban (akkor már Sztálin út) befejezni, sürgősen 
tűnjél el.

Mit tehettem? Folytattam a villanyszerelési fu
sizást: sőt nagyobb munkákat is kaptam, mert 
voltak hivatásos villanyszerelő ismerőseim, akik 
némi részesedés ellenében számlát is adlak. Külö
nösen villámhárító javításokra és szerelésekre 
specializáltam magam, mert -  mint volt hegymá
szó -  nem szédültem a magas gyárkéményeken 
vagy tornyokon. Miután nem törtem magam a 
barlangigazgatói állás és elkobzott házam vissza
szerzéséért. az ez ügyben közvetlenül érintettek 
lassan békén hagy tak és megszűntek az ellenem 
irányuló újságcikkek is. A helyemre telepedettek 
inkább egymást kezdték fúrni és velem igyekeztek 
jobb viszony ba kerülni. így pl. a barlang igazgatója 
lett Révész I-ajos már néhány bútordarabot is 
visszaadott nekem, de 1945. december 27-én kelt 
levelében azt is javasolta nekem, hogy „megfelelő 
ajándékozási okmánnyal mondjak le ottani java
imról”. mert ezeket a község, illetve egyes lakosok 
akarják tőle elvenni! Persze eszem ágában sem volt 
ilyesmi, mert bíztam abban, hogy előbb-utóbb lesz 
még jogrend az országban.

A villanyszerelésről lassan áttértem műszaki 
modellek készítésére, amivel nem kerestem rosszul, 
de az 1948. évi államosítás után már nem sok jövőt 
láttam ebben a munkáiban sem. mert mint magán
embert nem bízhattak meg ilyen munkával a 
nemzetközi vásáron résztvevő vállalatok, intéz
mények. Utolsó modellemet a Földművelésügyi 
Minisztérium megbízásából készítettem és ott 
rámismert egv régebbi, de még jó beosztásban lévő 
ismerősöm. Hát mivel foglalkozol te itt? Ilyesmit 
csinálsz, amikor nekünk most szakemberekre van
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szükségünk! Most alakítjuk meg a Vízrajzi Inté
zetet. ott lenne a te helyed! Elmondtam neki. hogy' 
milyen bélyeget sütöttek rám azzal, hogy elkoboz
ták a házamat, újságcikkek is jelentek meg elle
nem. apám katonatiszt volt. tehát teljesen rossz 
..káder** vagyok, akit nem vennének lél állami ál
lásba. Megnyugtatott, hogy nem fogják ezeket a 
dolgokat firtatni, az ország most induló újjáépí
tésénél. iparosodásánál szükség van szakemberek
re: különösen olyanokra, akik a karszthidrológia 
területén hasznosak. így kerültem azután 1(M9- 
ben az akkori Vízrajzi Intézethez, amelyen belül egy 
kis forráskutató csoportot vezettem, amit később, a 
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet kiala
kításakor Karszthidrológiai Osztállyá fejleszthet
tem. Ehhez természetesen eredményeket kellett 
felmutatni: ezekről már másutt írtam, de itt is 
megemlítem, hogy az első nagy eredmény, amit 
akkori ellenfeleimnek is el kellett ismerni és ami en
gem „szalonképessé*" tett az volt. hogy sikerült I lé
víz részén* a szükséges ivóvizet ..sziklából fakasz
tani*. ami akkor nagy dolog volt. jóformán ez volt

az első mesterséges karsztvíz-feltárás nálunk. \ kö
vetkező nagy ügy az volt. hogy ellentmondtam 
azoknak a terveknek, amelyek szerint az akkor 
épülő Tatabánya-Újváros vízellátását a távoli tatai 
forrásokból kívánták biztosítani, ami akkor lega
lább 20  millió Et-ba került volna. En a tatabányai 
Kő-hegyen, a Turul-szobor alatt létesítendő mes
terséges feltárást javasoltam, ami az akkori vízügyi 
illetékeseknek -  ismerve a hévízi sikeres munkámat 
— tetszett, de nem mertek önállóan dönteni és 
elvittek a Tervhivatal akkori vezetőjéhez, Vas 
Zoltánhoz, kinek tervemet előadták. Jól emlékszem 
Vas Zoltán szavaira: nu. ha a Kessler elvtárs azt 
állítja, hogy kb. 1 millió Et kockáztatásával meg
spórolhatunk 20  milliót, hát akkor kíséreljék meg! 
\ munka nagyon izgalmas hónapok múlva sikerrel 

járt. a közben épülő új város vízellátását biz
tosítottam és még jelentős újítási díjat is kaptam. Az 
ügyet az Újítók lapja 1952. február 20-i számában 
részletesen ismertette és ezzel politikai ellenfeleim
nek végleg betömhettem a száját, a vízügyben pe
dig megindult a mesterséges karsztvíz-feltárás.

ÚJÍTÓI TANÚSÍTVÁNY
A Belügyminisztérium Tervfőosztálya
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amit külföldön is elismertek, de a részletek már 
nem tartoznak ide, szakközlemények bőven 
beszámoltak ezekről. IVrsze mindig hangsú
lyoztam. hog>T ezekhez az eredményekhez bar
langtani ismeretek is szükségesek és így sikerült a 
barlangkutatást szalonképessé tenni, elismertetni. 
De a karsztvízzel való kapcsolat és ezzel a 
népgazdasági jelentőség kihangsúlyozása végett 
kellett a hamvaiból lassan feltámadó régi Barlang- 
kutató Társulatnak a Magyar Karszt- és Barlang- 
kutató Társulat nevet adni, így sikerült az egye
sületet az akkori Nehézipari Minisztérium véd
nöksége alatt újjáalakítani.

Az ezután következő munkámmal kapcso
latosan számos közlemény jelent meg, ezért erről itt 
nem kell beszélnem, csak azt kívánom említem, 
hogy bár elismertek, mint jó  szakembert, a felsőbb 
szerveknél, ahol a politikai beállítottságot is 
figyelembe veszik, mégis beleívódott az a tudat, 
hogy jó  ember nem lehetek, hiszen „elkobozták** 
házamat és ezért sem kitüntetést, sem osztály- 
vezetőnél magasabb beosztást nem kaphattam, 
nyugati szakmai kiküldetéseknél mindig mellőztek.

Megpróbáltam utánajárni, hogy miiven címen 
kobozták el házamat, de csak annyit tudtam meg, 
hogy két jósva fői lakos, akiket annak idején hanyag 
munkáért elbocsátottam, egy bizottság előtt azt 
vallotta, hogy a „Volksbund** tagja voltam, és az 
akkori rendelkezések szerint a volksbundisták 
minden ingóságát és ingatlanait el kell kobozni. Az 
akkor illetékesek ezt az állítást azzal látták alátá
m aszthatnak, hogy német nevem van és németül 
is tudok beszélni. Amikor ezt végre 1948-ban 
megtudtam, panasszal fordultam a Földművelés- 
ügyi Minisztériumhoz, ahol ezt a valótlanságot 
elfogadhatónak találták az 155.355/1948 sz. 
határozattal, de mivel ellenkezőjét nem tudtam 
bizonyítani. így továbbra is csendben kellett ma
radni. egészen az 1956-os „sajnálatos eseménye- 
kig**. Ezek lezajlása után személyesen felkerestem 
Kossá István akkori Közlekedés és Postaügyi mi
nisztert. Azért őt, mert hozzá tartozott az IBI SZ. 
mely akkor az Aggteleki-barlangot kezelte és 
házamat birtokolta. Előadtam neki sérelmemet és 
kértem vizsgálja felül az elkobzási határozatot, 
mert a házat jogtalanul kobozták el. Csodálkozó 
kérdésére, hogy miért most jövök ezzel elő. azt 
feleltem, hogy azért, mert elmúltak a Rákosi-idők 
és — az újságokban olvastam — most már törvé- 
nvesség uralkodik az országban. Láttam rajta, bog)' 
zavarában nem talált mindjárt szavakat, de végül 
is arra hivatkozott, hogy a házat nem az ő minisz
tériuma. hanem a kormány kobozta el. ezen csak a 
Minisztertanács, illetve Apró Antal tud segíteni.

Azonnal elmentem Apró Antalhoz, a kormány 
elnökének első helyetteséhez és szóban és írásban 
neki elmondtam panaszomat. Akkor már nem 
tudtak egyszerűen kidobni, mert ismert nevem volt 
és az albán kormány is köszönőlevelet írt a magyar 
kormánynak (akkor még jóban voltunk Albániával) 
a Tirana vízellátása érdekében végzett munkámért. 
Láttam, hogy Apró is zavarban van. de megígérte, 
hogy foglalkoznak az üggyel. Nemsokára behívtak 
a Parlamentbe, ahol egy illetékes jogász (nevére 
már nem emlékeszem) fogadott és közölte, hogy 
Apró elvtárs ugyan nem tudja az ügyet visszacsi
nálni (hiszen ezzel elismerték volna a tévedést), de 
érdemeim elismeréséül ajándékba kapom az elkob
zott házamat, de azzal a feltétellel, hogy méltányos 
áron eladom a Közlekedési és Postaügyi Minisz
tériumnak. No ez is valami mondtam, de ezzel nem 
vagyok rehabilitálva, továbbra is „rossz** embernek 
fogok számítani. „Ne törődjék ezzel, ma ez már 
nem érdekes** mondta és ezzel elbúcsúztam. Nem
sokára megkaptam Apró Antal által aláírt értesítést, 
hogy az elkobzást el rend Hő határozat felülvizsgá
lata nem lehetséges, azonban a magyar és albán

l j  házam falát Ixir/angrajzok másolatánál díszítettem 
(Székely * Kinga Jel rét ele)

N



Kitüntetés-g\vjlt-mén\rm az új ház!tan 
(Székely • Kinga felrétele)

vízgazdálkodás érdekében kifejtett eredményes 
tevékenységem elismeréseként ajándékba adja 
nekem a házat! (9 4 8 -3  1960.11.) így kaptam vissza 
sajátomat nemzeti ajándékként!! \ méltányos 
vételárat a KPM 130 000 .- Ft-ban állapította meg. 
amit nemsokára elküldték és részben ebből is tud
tam jelenlegi házamat felépíteni. Nos. anyagilag 
némileg kárpótoltak, de nem erkölcsileg, gondolhatjá
tok. No nem egészen úgy van. Nemigen tudják, de 
nektek megsúgom, hogy kezemben van egy hiteles 
másolata annak a levélnek, amit \pró Antal 1960. 
november 4-én Kossá Istvánnak küldött és amely
ben arról értesíti, hogy -az elkobzás alapját képezd 
tények valószínt! vitat hatóságára** való tekintettel 
is ajándékba adta nekem a házamat.

Nos. mit szóltok hozzá? Sajnos nem tűzhetem 
ezt a levelet a kalapom mellé, hogy mindenki lát
hassa. de most már úgyis mindegy, megkaptam a 
-Kiváló dolgozó** jelvényt nyugdíjazásomkor! Mit 
akarok még?

Na. még valami. Bevezetőben azt mondtam 
ugyan, hogy csak olyan dolgokról akarok beszélni, 
amiket nem írhattam meg. De szükségesnek tartok

még röviden néhány olyat is megemlíteni, amiről 
még régebben írtam, de vannak, akik ezt nem ol
vasták. vagy talán megfeledkeztek róla. Nem a leg
újabb idők vívmánya, hogy a felszíni fonnák alap
ján következtettünk még ismeretlen barlangok 
létezésére, amint azt pl. a Béke-barlang felfedezé
séről írottakban olvashatjuk. Ezért hadd idézzek 
pár mondatot a Turistaság és Alpinizmus 1933. évi 
9. számának 239. oldalán írott soraimból: a
S z ú r  hegy'tői D X y -ra  van  a  S zik lá s-töbö r. 
m é h ' u gy a n csa k  nagy' víztöm eget ny el el. Itt 
a sziklákat rész b en  eltávolítva, eg y  ideig  
követni is tudtak a víz ú tjá t.,, a  Szál rh  egy iő l  
l )- r e  m é g  több k is töbör van. mely ek  f e n e 
k én  sz ű k  n yílá s szo lgál a  víz levezetésére. I 
lla ra d lá b a n  n in csen ek  en n ek  m egfelelő  víz- 
befolyások . . .  tehát a  víz egy' teljesen k ü lö n 
álló barhm ghóitózaton k eresztü l j u t  n a p 
fény r e  a  j ó s r a  f ő i  fo rrá so k b a n . E  k érd és re  a  
tavaszi h ó o lv a d á sk o r alkalm azott fes tés i  
kísérlet vetne világosságot. 99 Ezt a festési kísér
letet végezték azután az ötvenes években a Béke
barlang kutatói és bontották ki a Béke-barlangba 
vezető víznyelőt, mely munka már meghaladta az 
annak idején rendelkezésünkre állott társadalmi 
munka kereteit és aminek megvalósításához, mint 
a \ 111 KI illetékes osztályának vezetője, az iigv 
vízgazdálkodási jelentőségére való hivatkozással, 
anyagilag is hozzájárulhattam. I gyanesak ebben a 
közleményben írtam arról, hogy a jósvafőí Toho
nya-forrás mögött is kell egy nagyobb barlang- 
rendszernek lenni, amely a kuriszlámfői-zsom- 
liollyal kapcsolatos. 1 ellát már akkor valószínűsí
tettem azt a barlangot. -  amit 1956-ban. amikor a 
szükséges anyagiakat előteremthettem. -  munka
társaimmal felfedeztük és sürgősen Kossuthról ne
veztük el. nehogy valamely akkori politikai nagy
ságról. vagy ideológiai fogalomról kapjon nevet 
azok részéről, akik magukat ilyen (‘Inevezésekre 
illetékesnek tartották.
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kess/er I biliért 7 átalxun a 
vízellátásának 

munkálatai közben

I fiiggoleges szivárgási sebesség 
meghatározása 

a Barnd/a -Ixirlangot 
Jedéí mészkdlten.

Kessler I lobért
(Ixiloldalon) a K)() mm-es esőzletéssel 

folytatott kísérlet vízmintáinak 
ellenállásmérését végzi munka társával 
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