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A  BRDSZ  Központi Iroda

2014. október 11 –én  kirándulást szervez

AGGTELEK – TORNANÁDASKA – BÓDVALENKE
 látnivalóit megtekinteni.
A festőfaluban tárlatvezetés – beszélgetés.

Indulás: Budapest XIII. ker. Teve u. 4-6 szám elől légkondicionált autóbusszal.

Az indulás pontos órája később kerül meghatározásra!

Program:A három település sorrendje a Baradla barlang látogatási időpontjától függ.

Részvételi díj : 30 fő esetén 5000 Ft + barlangi belépő 

                         30 fő alatt   6000 Ft + barlangi belépő 

Jelentkezés: Név, lakcím, telefonszám, email elérhetőség megjelölésével a brdsz@brdsz.hu 
email címen, vagy telefonon: 413-0290 vagy BM vonal: 39-540.

Jelentkezési határidő : 2014. szeptember 15.

Fizetés: Készpénz fizetés a BRDSZ Irodán Bp. VI. kerület. Benczúr u.45. IV. emelet

Szeptember 22 és 23 reggel 7.00 – 14.00 óra között.

AGGTELEK

Természeti kategória 

A Magyarország északkeleti és Szlovákia délkeleti határán elterülő Aggteleki- és Szlovák-
karszt természeti és kultúrtörténeti értékekben egyedülállóan gazdag, összefüggő 
barlangrendszere a két ország közös felterjesztése alapján 1995-ben került az UNESCO 
Világörökség Listájára. A felvétel mellett szóló legfőbb szakmai érv a felszín alatti világ 
természeti formáinak rendkívüli változatossága, komplexitása és viszonylagos érintetlensége 
volt, és sokat nyomott a latban az is, hogy a szinte sértetlen természeti értékek sértetlen 
állapotban való megőrzése garantálható. Természeti értékként egyébként eddig mindössze 
négy föld alatti barlangrendszer került fel a Listára; a legtöbb barlangot kultúrtörténeti értéke 
révén - ősemberi leletek, falfestmények, vallási emlékek - nyilvánították a világörökség 
részévé.
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A földrajzilag összefüggő egységet alkotó Aggteleki- és Szlovák-karszton jelenleg 712 
változatos képződésű barlang ismert, melyek közül 273 nyílik a magyar állam területéről. A 
mintegy 220-240 millió éves közép-triász korú mészkőben 2 millió évvel ezelőtt kialakult 
barlangok méretüket, formájukat és ökológiai állapotukat tekintve is sokszínűek. Legtöbb 
közülük folyóvizes eredetű, melyeket a mészkőterület peremén fekvő víznyelőkön át mélybe 
jutó vízfolyások oldó és koptató hatása alakított ki. E járatokon kívül találunk még itt a 
beszivárgó vizek oldásával kialakult zsombolyokat (függőleges aknabarlangokat), valamint a 
mélyből feltörő meleg és langyos vizek által formázott barlangokat is. A barlangokat a 
csepegő vizek mésztartalmának kicsapódásával keletkezett, különböző alakú, méretű és színű 
álló- és függőcseppkövek, zászlók, lefolyások és egyéb cseppkoformák mellett barlangi 
gyöngyök, borsókőféleségek és kalcitlemezek díszítenek.

Az Aggteleki és Szlovák karszt leghíresebb barlangja a Baradla-Domica barlangrendszer, 
melynek eddig feltárt oldalágaival együtt mért összhosszúsága 25 km - ezáltal Magyarország 
és a mérsékelt égöv leghosszabb barlangjának számít (A Szlovákiában fekvő 5,6 km-es rész a 
Domica-barlang). A karsztvidék további nevezetes barlangjai: a Földváry- és Rákóczi-barlang 
az Esztramoson, a légúti megbetegedésben szenvedők gyógyítására alkalmas Béke-barlang, a 
Vecsem-bükki hasadék, mely hazánk második legmélyebb barlangja és a hidrológiai 
jelentőségű Vass Imre-barlang.

A Baradla-barlangot az 1549-ben Baselben G. Wernher által megjelentetett írás említi először, 
majd Bél Mátyás 1742-ben Bécsben kiadott tanulmánya. Az első részletesebb leírás azonban 
csak 1781-ben jelent meg róla a bécsi Ungarisches Magazin-ban, német nyelven. 1794-ben 
Sartory József készítette el az első felmérést (ez a rajz a világ első, mérnök által készített 
barlangtérképe), Farkas János pedig az első részletes leírást. Az első részletes leírás és 
nyomtatásban is megjelent térkép 1807-ből Raisz Keresztélynek köszönhető.

Az Aggteleki Nemzeti Park védett természeti területe összesen 20.170 ha. Hazánk nemzeti 
parkjai közül az első, melyet elsődlegesen az élettelen, földtani természeti értékek, a felszíni 
formák és a felszín alatt húzódó barlangok - és csak másodsorban az ott élő természet 
értékeinek - megóvása érdekében hoztak létre. A karsztvidék barlangjainak geológiai 
jelentősége mellett azonban a térség biológiai, geológiai, őslénytani és régészeti értéke is 
jelentős.
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A régészeti feltárások során talált számtalan lelet bizonyítja, hogy a barlangok némelyikét már 
az őskor embere is ismerte, sot, lakhelyéül használta. A több ezer lelet túlnyomórészt a 
csiszolt kőkorból, azaz 6000-7000 évvel ezelőttről származik - közöttük kőből és állati 
csontokból készített használati eszközök, illetve az ún. bükki kultúrához tartozó vonaldíszes 
cserépedények. De találtak számos leletet a korai vaskorból is (arany ékszerek, harci 
felszerelés). 

Az Aggteleki és Szlovák karszt barlangjai egyedülálló ökoszisztémát alkotnak. A védelem 
alatt álló felszín alatti világ több mint 500 barlanglakó és barlangkedvelő állatfaj számára 
nyújt életteret. Néhány faj teljesen endemikus, azaz csak itt fordul elő, vagy elsőként innen 
került leírásra. A 28 európai denevérfaj közül 21-et regisztráltak itt, melyek közül kettő 
szerepel a veszélyeztetett fajok listáján. A barlangrendszeren keresztülfolyó, föld alatti 
vizeket és forrásokat benépesítő halak között is található néhány ritka és védett faj. A páradús 
környezet ideális élőhely az olyan kétéltűek számára, mint a tűzszalamandra. 

Aggtelek és környéke tehát mind a földfelszín felett, mind a földfelszín alatt egyedi 
látnivalókat tartogat az odalátogatók számára. A Baradla-barlang kiváló akusztikájú, kivételes 
hangversenytermében egyedi élményt jelentő komolyzenei barlangkoncerteket rendeznek.

TORNANÁDASKA

Neve a magyar nádas szóból származik. Az Árpád-korban Nádasd volt a település neve. A 
Torna névrész az egykori vármegye emlékét őrzi.

Nádaska, magyar falu, Abauj-Torna vármegyében, Tornához dél-nyugotra egy mérfdnyire: 
247 kath., 175 ref., 6 zsidó lak. Szép kastély és kert. Nagy gazdaság. Vendégfogadó. Fűrész- 
és liszt malmok a Bódva vizén. Szőlője nem sok. F. u. gr. Gyulay. Ut. p. Rosnyó. (Fényes Elek, 
1851)

A honfoglalás idején szlávok által már lakott település volt. Nevét írásban először egy 1280-
ban kiadott adománylevél említi. A falu akkoriban Nádasd volt, majd később 
megkülönböztetésül a többi hasonló nevű falutól, lett Nádaska. 1905-ben lett Tornanádaska. 
Sokáig királyi birtok volt. Lakói 1570-ben a törökdúlás elől elmenekültek. A falu egy ideig 
néptelen volt és csak az 1600-as években népesült be újból. A falu barokk római katolikus 
temploma valószínűleg a középkori templom helyén vagy alapjain épült, 1776-ban. Az egy 
emeletes, 18. századi református harangtorony magányosan áll. 1793-ban Gyulay grófnő 
vendégeként a nádaskai kastélyban szállt meg Robert Townson tudós, angol utazó, aki 
magyarországi tanulmányútjáról 1797-ben Londonban megjelent könyvében elsőként említi 
meg az alsó-hegyi zsombolyokat.
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Nevezetességei

Tornanádaska, Hadik-kastély

Görög katolikus templom
• Hadik-kastély   - középkori eredetű barokk kastély, mely többszöri átalakítás után 

nyerte el mai formáját, jelenleg kisegítő iskolaként és nevelőotthonként funkcionál
• Kecskevár - az egykori vár romjai a mai magyar-szlovák határon fekszenek, ezért 

éppúgy vélik Tornanádaskához és a szlovák oldalon elhelyezkedő Szádudvarnokhoz 
tartozónak

• Római katolikus templom - 1776-79 között barokk stílusban építették
• Görög katolikus templom
• Református haranglábtorony
• Szent István  -szobor

BÓDVALENKE A FESTŐFALU

A települést 1283-ban említik először, Nenkefolua néven – ez a név birtokosára, egy Nenke 
nevű személyre utal. Később Nenke néven is szerepel, majd ez Lenkévé alakult – Bodva-
Lenke néven először 1863-ban a helynévtár említi. A Bódva előtag a közeli Bódva folyóra 
utal.

A falu két hagyományos nevezetessége a református templom és az egykori Lenkey-kúria.

• A templomot Máriássy István, a falu földesura építtette 1786-ban, Jankai György 
lelkész tervei alapján. A téglalap alapú, egyenesen záródó épület 18 m hosszú és 8 m 
széles. A keleti homlokzat előtt szélesebb, csúcsos süvegű torony áll. Alsó része, ami 
egyben templom bejárati előcsarnoka is, kőből, a felső rész fából épült. A karzat, a 

4

http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3dva
http://hu.wikipedia.org/wiki/1283
http://hu.wikipedia.org/wiki/I._Istv%C3%A1n_magyar_kir%C3%A1ly
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Hadik-kast%C3%A9ly&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Tornan%C3%A1daska_-_Palace.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Tornan%C3%A1daska_-_Palace.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Tornan%C3%A1daska,_G%C3%B6r%C3%B6g_Katolikus_Templom.jpg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Tornan%C3%A1daska,_G%C3%B6r%C3%B6g_Katolikus_Templom.jpg


koronás szószék és a 40, azonos elemekkel díszített táblából álló, festett famennyezet 
egyaránt eredeti (1786-os). Az úrasztali edények korábbiak: a 17. században készültek.

• A falu hajdani birtokosainak otthona, a Lenkey-kúria a Petőfi u. 1-ben áll. A jó 
arányú, klasszicista épületet a 19. század elején emelték, valószínűleg egy korábbi 
udvarház elemeinek felhasználásával vagy a ház átalakításával. Homlokzatán és a két 
rövidebb oldalon csehsüvegboltozatos tornác fut körbe falazott, félköríves árkádokkal. 
A belső helyiségek közül egyesek fafödémesek, a többi teknő-, illetve 
dongaboltozatos. Az eredeti berendezésből csak a konyha hasáb alakú, rakott, egykor 
szabad kéményes kemencéje maradt meg. Az elhanyagolt épület lassan lepusztul.

2009 óta Pásztor Eszter kezdeményezésére az Európa Műhely Kulturális és Közművelődési 
Társaság roma művészeket kért fel a tűzfalak kifestésére (ehhez a kiválasztott falat 
újravakolják). 2010 szeptemberétől a program fő támogatója a Magyar Református 
Szeretetszolgálat Közhasznú Alapítvány. Bár a képekről Bódvalenkét mind gyakrabban 
„freskófalunak” hívják, ezek a képek valójában nem freskók, hanem seccók, mivel a festéket 
a megszáradt vakolatra viszik fel. Ezzel az egész világon egyedülálló látványossággal 
próbálnak turistákat csábítani a helyszínre; egyúttal az infrastruktúrát is próbálják fejleszteni.

2011 őszére tíz festő 21 műve készült el (az alábbi lista hiányos):

• Horváth János  : A Nap és a Hold
• Zoran Tairović  : Ego, id, szuperego
• Horváth János  : Menekülő angyalok
• Kunhegyesi Ferenc  : Bódvalenke balladája
• Ferkovics József  : Madarak
• Ferkovics József  : Déva vára
• Bogusha Delimata  : Asszonyok''
• Kökény Róbert  : Cigány életképek
• Csámpai Rozi  : Bódvalenkei mindennapok
• Kunhegyesi Ferenc  : A tanító
• Zoran Tairović  : A lóerő metamorfózisai
• Zoran Tairović  : Angyali üdvözlet
• Váradi Gábor  : A kislétai áldozatok emlékére
• Horváth János  : Bohóc
• Ferkovics József  : Sárkányünnep
• B. Balázs András  : Cigányélet
• Illés Barbara  : India, a szantálfa illata
• Horváth János  : Tűzfejek
• Horváth János  : Büdibanya, a gyerekek, és a haragvó angyal

egy képet (Cigány népmesék) pedig a miskolci Herman Ottó iskola diákjai festettek.

Bódvalenkén 2009-ben indult el a Freskófalu projekt, melynek köszönhetően mára 33 
ház  falát  díszíti  roma  festők  alkotása.  A  település  lakói  mélyszegénységben  élnek,  a 
freskók elkészítésével  a turizmus fellendítését  célozták meg, valamint kiegészítették a 
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programot  olyan  elemekkel,  melyek  a  társadalmi  felzárkóztatást  segítik  elő.
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