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Abstract: This study revives the first period of the discovery of the Pál-völgyi cave which was opened up at the 
very beginning of the last century in 1904. It shows the content of an educational book, titled  " The Underground 
Budapest", printed in 1916. It also acquints us with  Jozefina Marecsek that is to say Pauella Classica, whose life 
was unusual. She was the author of this book. 
 
Bevezetés 
   
Budapest a „barlangok fővárosa”; területén, jelenlegi ismereteink szerint 
mintegy 200 barlang található. Barlangokban leggazdagabb terület a 
Hármashatár-hegycsoport lábánál húzódó Szépvölgy és a szomszédságában 
elterülő Rózsadomb környéke. Az itt található öt legnagyobb rendszer 
együttes hossza meghaladja a 34 km-t. Ennek a szövevényes felszín alatti 
labirintusnak a feltárása a XX. század elején kezdődött el. Elsőként a Pál-
völgyi-barlang felfedezésére került sor. A barlang az egykori „Holzspach”-
féle kőfejtőben a mai Szépvölgyi út 162. sz. alatt nyílik. A későbbi vissza-
emlékezések egymásnak kissé ellentmondóan számolnak be a feltárás pon-
tos körülményeiről (TAKÁCSNÉ BOLNER 2004). Annyit biztosan tudha-
tunk, hogy néhány turista már 1902-ben felfigyelt a bányaőrház kertjében 
lévő cseppkövekre, s ezen felbuzdulva dr. Jordán Károly vezetésével több 
alkalommal is átvizsgálták a kőfejtő kisebb, nagyobb üregeit. Bekey Imre 
Gábor ismeretei szerint a Pálvölgyi-barlangban Bagyura János – a bányafel-
ügyelő kamaszkorú fia – járt először, aki egy mélybe zuhant birka kimenté-
sére ereszkedett le az üregbe (BEKEY 1913). Ezzel a mesébe illő történettel 
szemben Kadić Ottokár Scholtz Pál Kornél tisztviselő nevéhez köti a felfe-
dezést. Scholtz maga is turista-barlangkutató volt, s Kadić szerint 1904. jú-
nius 23-án is Jordán Károly társaságában érkezett a kőfejtőbe. S míg a csa-
pat nagyobbik része az akkor már 30 m mélységű Jordán-barlangot kutatta, 
addig Scholtz és Bagyura a bányafal kisebb repedéseit vizsgálta át, s így 
bukkantak rá a Pálvölgyi-barlang bejáratára (KADIĆ 1920). A bejutás nap-
ján a Kőhídig és a Színházig jutottak el a felfedezők. Az ezt követő vasár-
napokon a turistákból verbuválódott lelkes barlangkutató csapat mind mesz-
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szebb és messzebb merészkedett a földalatti ismeretlenbe. A szívós, kitartó 
munkát 1906-ban, 1909-ben és 1910-ben jutalmazta a természet egy-egy 
jelentősebb új szakasszal (BEKEY 1916). Az első részletes térképet a bar-
langról Kadić Ottokár készítette 1917-19 között (1. ábra); a felmérés adatai 
alapján a Pálvölgyi-barlang ekkor ismert hossza már 926 méter volt. 
  

 
 

1. ábra: A Pál-völgyi-barlang első részletes térképe (TAKÁCSNÉ BOLNER 2004). 
Fig. 1: The first detailed map of Pál-völgyi cave (TAKÁCSNÉ BOLNER 2004). 

 
A felfedezést követő évtizedekben a barlang további kutatása mel-

lett, a nagyközönség számára történő bemutatás és a fokozatos kiépítés je-
lentette a legnagyobb feladatot. A kiépítés és bemutatás ügyét elsősorban 
Scholtz Pál Kornél viselte a szívén. Miután megalakította a Pannónia Turis-
ta Egyesület Barlangkutató Szakosztályát, megszervezték a rendszeres túra-
vezetést a barlangban. Az 1910-es évek közepére beszüntették a bányászatot 
a kőfejtőben, és így az egykori bányaőr lakban menedékházat rendezhettek 
be. Kadić Ottokár javaslatára 1915-ben beadvánnyal fordultak a főváros 
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vezetéséhez a barlang idegenforgalmi kiépítése ügyében. A beadványt 
Lóczy Lajos a Földtani Intézet igazgatója véleményezte és támogatólag nyi-
latkozott róla, de a várt pénzösszeg elmaradt. Így az egyesület tagjai önerő-
ből láttak hozzá a barlang kiépítéséhez. A szűkületeket kitágították, kövek-
ből lépcsőket építettek, a veszélyes mélységek leküzdéséhez fa létrákat 
ácsoltak. 1916-ban a Kőhídig és a Színház-teremig terjedő szakaszt már 
utcai ruhában is járhatóvá tették. 1920-ból maradt fenn az első látogatási 
statisztika, miszerint a barlangot egy év alatt 1564-en látogatták meg, köz-
tük 461 hölgy és 48 gyermek. Az utcai ruhában bejárható program mellett 
lehetőség nyílott három órás könnyű és öt órás kötélmászással nehezített 
„kalandtúrára” is. A barlang megismerésének a hőskorszaka 1927-ben zá-
rult le, amikor is az első német-magyar barlangkutató konferencia tiszteleté-
re a főváros támogatásával elkészült a barlang elektromos kivilágítása (1. 
kép). Ennek az első időszaknak egy érdekes dokumentuma az 1916-ban 
megjelent A „Földalatti Budapest” című kis füzetecske (PUELLA 1916).  
 

 
 

1. kép: Az első német-magyar barlangkutató konferencia résztvevői a Pál-völgyi-barlang bejáratánál 1927 
(a képen a medve mellett Scholtz Pál Kornél látható) 

Picture 1: The participants  of the German-Hungarian cave excavation conference in 1927 at the enerance of Pál-
völgyi cave (in this photograph Pál Scholtz itself can be seen next to the bear) 
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A könyv 
 
A Földalatti Budapest című füzetet írta Puella Classica, németből fordította 
Somlyó Zoltán, megjelent 10 oldal terjedelemben a szerző saját kiadásában, 
Budapesten 1916. májususában.  
 Egy igazi népszerűsítő, ismeretterjesztő füzetet vehetünk a kezünk-
be. A bevezetőben színes leírással kelti fel a barlang iránti érdeklődést. „Ez 
egy földalatti hegység, völgyekkel és szakadékokkal, szorosokkal, mélysé-
gekkel és völgykatlanokkal, egy földalatti turista világ, ahol órákhosszat és 
napokon át mászkálhat az ember, hol négykézláb csúszva hol térdel és kö-
nyökkel a falaknak dőlve”.   
 Majd pontosan ismerteti, hogy hogyan lehet megközelíteni a barlan-
got „Egyszerűen felülünk a Berlini-téren az M-es vagy az 5-ös kocsira és 
húsz filléres jeggyel kimegyünk Óbudára a Szépvölgyi-útig. Itt kiszállunk és 
végigjárjuk a Szépvölgyi-utat a Mátyáshegy felé. Nemhiába nevezik ezt az 
utat Szépvölgyi-utnak! Az ember itt a legfölségesebb kilátást élvezheti. 
Mintegy félóra járás után egy tiroli kunyhóhoz hasonló házacska int felénk. 
Magányosan áll a Szépvölgyi-uton a 82-ös szám alatt. Az ajtón amely a fa 
verandára vezet kis cédula lóg a következő német és magyar felírattal: Szik-
la-labirintus felnőtteknek 1 korona, Gyermekeknek 50 fillér” (2. kép). 
 

 
  

2. kép: Az egykori bányaőr lak és a kőfejtő épülete 1910-ből (BEKEY  felvétele) 
Picture 2: The former watchman's house of the mine  and the building of the stonepit  in 1910 (this photo has been 

taken by BERKLEY I. G.) 
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A Pál-völgyi-barlangban ez idő tájt már rendszeres túravezetés folyt, 

a leírásból megismerkedhetünk a barlang gondnokával és túravezetőjével, 
Walter Károllyal és feleségével. Érdekes momentum, hogy bár Walter úr 
már húsz éve él Budapesten, a magyar nyelvet nem sikerült elsajátítania. 
Annak ellenére, hogy a barlang látogató közönsége feltehetően jórészt a 
polgári rétegből kerülhetett ki, akik körében a német nyelvismeret elég álta-
lános volt, időnként azért valószínűleg okozhatott kisebb nagyobb bonyo-
dalmat Walter Úr hiányos nyelvismerete.  
  

 
 

3.kép: Az Orgona nevű cseppkőalakzat 
Picture 3: The dripstone called lilac 

 
A túrák során már nem gyertyával, hanem a bányákban használt kar-

bidlámpákkal világítottak. A leírás szerint, a könyv megjelenésének idejé-
ben már lehetőség volt egy kb. egy órás utcai ruhában is teljesíthető barlang-
túrára és egy „overálos” túrára. „ Aki a barlangot tüzetesebben akarja meg-
ismerni, annak mászótúrára kell magát elszánnia. A pincegádorban vannak 
az öltözők ahol a budapestiek barlanglényekké változnak át. A hölgyek is 
nadrágot húznak…”. 
 A mászótúra során érintették a Meseországot, a Rádiumtermet és a 
Színháztermet is. 
 Néhány, a barlangban tett megfigyelése is figyelemre méltó. Meg-
jegyzi, hogy a barlang alját sárga, nedves agyag fedi. Különbséget tesz élő 
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és már inaktív halott cseppkövek között. „Ezeresztendős kihalt cseppkövek 
előtt haladunk el, az élő cseppkövek tündériesen, vörös és sárga színekben 
átlátszóak.”. A barlang felfedezése után 12 évvel már a látogatók számára is 
feltűnik a barlang állapotának romlása. „Egyhelyütt szabályos orgonát ké-
peztek a cseppkövek, de vandál látogatók már sok helyütt megrongálták” (3. 
kép). Azt feltételezi a szerző, hogy sok száz évvel ezelőtt egészen idáig ér-
hetett a Duna. Ez a feltételezése azért érdekes, mert magában hordozza a 
teraszképződés elméletét. És igaz ugyan, hogy maga az elmélet már az 
1870-es években kibontakozott Eduard Suess és Albert Heim munkássága 
nyomán, de a hazai teraszmorfológiai kutatások megindulása a Balaton ku-
tatáshoz kötődik (LÓCZY 1913). A Duna egykori tevékenységéből levont 
következtetés viszont, miszerint a folyó mosta s marcangolta szét a barlang 
köveit, szerző élénk fantáziájának a szüleménye. A barlangot befoglaló kő-
zetben kagylókat és egyéb tengeri élőlényeket említ. Illetve magányosan és 
csoportosan telelő denevéreket figyel meg. 
 A füzetből megtudhatjuk többek között azt is, hogy a látogatottságot 
megpróbálták különböző idegenforgalmi szolgáltatásokkal bővíteni, pl. 
bankettokat, sőt karácsonyi ünnepséget is rendeztek a föld alatt, amit egy 
feldíszített karácsonyfa is bizonyított. Gramofonnal zenét varázsoltak a bar-
langba s az úri közönség a mélyben táncolt, Walterné pedig teát főzött ne-
kik. Ennek ellenére a szerző azon bánkódik, hogy nem elég ismert ez a lát-
ványosság. „És mégis – ismeretlen marad ez a barlang! – Volna ez csak a 
berlinieké. Ez volna a legelőkelőbb látványosság. Minden idegennek és át-
utazónak meg kellene tekintenie, hát még a berlini tanuló ifjúság. Nem 
akadna Berlinben egyetlen iskolásfiú, aki ezt a barlangot legalább egyszer 
is nem látta volna. A gyerekek egy ilyen kirándulásból többet tanulnak mint 
amennyit a vastag tankönyvekből, geológiából, ásványtanbol meg etnográ-
fiából éveken keresztül megtanulhatnak. A berlini városatyák számára a 
legjobb jövedelmi forrást jelentené egy ilyen barlang. És hogy hogyan 
plakatíroznák Berlinben az ilyen földalatti, nagyérdekességű sziklalabirin-
tust! … Minden hotelben és minden vendéglőben ott lennének a rávonatkozó 
brosúrák és vélemények. De nálunk – még maguk a pestiek számára is isme-
retlenül marad, mint egy hamupipőke – és várja, várja a látogatót, hogy 
megmutassa titokzatos szépségét.” A fenti gondolatok sajnos 100 év multá-
val sem veszítettek aktualitásukból. 
 Végül az ismeretterjesztő füzet az alábbi ajánlással zárul: 
  „Kedves kis olvasóim! Budapest tanuló ifjúsága, tihozzátok fordu-
lok! Kérjétek meg kedves szüleiteket, hogy vigyenek el benneteket a bar-
langba. És ha már láttátok ezeket a földalatti csodákat, úgy meséljétek el 
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társaitoknak. Ezt a könyvecskét pedig adjátok tovább, hogy minél több 
gyermek olvashassa el. 
 Szívélyesen üdvözöl benneteket 
      Puella Classica 
            Írónő 
     Budapest. 1916. március hava 
 Minden gyermek, aki ezt a könyvecskét óhajtja, ingyen kaphatja meg 
lakásomon:  
 Budapest, VII. Almássy-utca 6. földszint 6.” 
 
A szerző 
 
A múlt századelő kávéházi világának érdekes s rejtélyes alakja Puella 
Classica írónő. Rendkívül széles műveltségű hölgy volt, kifogástalanul be-
szélt angolul, franciául, olaszul, németül, eszperantóul, szlovákul, ógörögül 
és latinul. Magát Meretrix (kurva), Scortum (szajha), Puella Publica és leg-
inkább Puella Classica neveken emlegette (BEVILAQUA BORSODY 
1935). A fenti beszédes „művésznevek” nem a véletlen szüleményei, a 
Puella Publica az írói tevékenységét jelöli, a Puella Classica klasszikus mű-
veltségét hívatott hirdetni, a Meretrix és a Scortum pedig hétköznapi hívatá-
sára utal. 
 Az éjszakai élet ismert figurája volt, „Az urak nem fogják bevallani, 
de a Français-kávéházból ismerik ezt az arcot. (köztünk maradjon!) Ez az 
élemedett korú, pufók angyal nappal íróasztal, éjjel ágy „(SIMONYI 1913). 
   „ A puella classisát majd minden író ismerte. Ady is sokat beszélge-
tett véle.” (FEHÉR 1933).  
 Puella classicának nevezte magát, aki költőnőként mutatkozott be az 
egykori Helvécia-kávéházban, papirosokat és könyveket tartott a kezében, 
amikor a vidéki kupecek borral rakatták meg az asztalt, és valóban fel is 
olvasta az Éj leánya legújabb költeményeit, ha Ady Endre véletlenül a kávé-
házba bevetődött…” (KRÚDY 1989).  
 Ismertsége ellenére csak keveset tudtak erről a különös figuráról. 
Különböző mesék s legendák lengték körül titokzatos alakját. BEVILAQUA 
BORSODY (1935) szerint sokan egy különc erdélyi professzor lányának 
tartották s többen tudni vélték azt is, hogy egy kolozsvári diák elcsábította s 
gyermeke született s így került a budapesti éjszakába. Ennek a feltételezés-
nek ellentmond, hogy első könyvei mind németül íródtak s azokat Somlyó 
Zoltán fordította magyarra. Mások európai uralkodócsalád sarjának vélték 
(FEHÉR 1933). Míg megint mások azt is tudni vélték, hogy egy Habsburg 
főherceg természetes leánya.  
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 A valóság ennél sokkal kevésbé romantikus. Puella Classika 1880 
március 1-én született a Pozsonytól 80 km-re északra fekvő kis faluban 
Petrova Veš-ben. Neve Marečkova Jozefina. Apja Ján Mareček munkás, 
nagyon korán - Jozefina hat esztendős korában- meghalt. A család Bécsbe 
települt, Jozefina itt járt óvodába, elemibe és polgáriba is. Egy katolikus pap 
figyelt fel az éles eszű kislányra s az ő közbenjárására vették fel egy magas 
színvonalú egyházi iskolába (SALY 2005). Hogyan lett a Bécsben egyházi 
iskolákban nevelkedett szlovák kislányból, budapesti prostituált, a kávéhá-
zak Puella Classicája? Valószínűleg örökké rejtély marad.  A szlovák élet-
rajzi lexikon szerint 1897-ben érkezett Budapestre, de a Budapesti Czim- és 
Lakjegyzékben 1900-tól szerepel Marecsek Jozefin pénztárosnő (SALY 
2005). 1904-től nevezi magát írónőnek. Az első kötete a 
„Lebenserfahrungen in Poesie und Prosa” („Élettapasztalatok versben és 
prózában”), című 1911-ben jelent meg.  Ebben két 1905-ben született versét 
is Szombathelyre keltezi. 

Hogy hogyan is élhetett Puella Classica Budapesten? Feltehetően 
nem túl fényesen. Könyveit saját kiadásban adta ki, nemegyszer több ezres 
példányszámban s volt olyan közöttük amiből saját bevallása szerint mind-
össze két példányt sikerült eladnia (SALY 2005). Ugyanakkor A földalatti 
Budapest című füzetben közöl egy listát a saját kiadású könyveiből (7 könyv 
1911 és 1916 között), s közülük három után ott áll a zárójeles megjegyzés, 
hogy elfogyott. Köztük van az a könyv is, amelyről később úgy nyilatkozott, 
hogy csupán két példánya kelt el. Valószínű tehát, hogy csupán egyszerű 
reklámfogásnak szánta a megjegyzéseket s azt kívánta sugallni vele, hogy 
milyen kapósak az ő könyvei. A korabeli kritika sem kapta szárnyára Puella 
könyveit „versei és novellái átélések, s ha nem is nyilatkozik meg bennük 
elég eredetiség és különös irodalmi érték, mindenesetre megbecsülendő, 
sokszor fájdalmasan ható dokumentumok…” (LAURA 1913).   A Pesti ide-
álban ő maga is panaszkodik, hogy a kávéházakban nem engedik a könyveit 
árusítani „De ha egy egyszerű írónő saját könyvét adja el, hogy becsületes 
úton 3-4 koronát keressen meg, akkor vérszemet kapnak a pincérek. Akkor 
szaladnak a Főúrhoz. Egy ilyen szégyent nem szabad eltűrni.” (PUELLA 
1918).  
 „Polgári foglalkozása” sem biztosíthatott számára túl nagy egzisz-
tenciát, ugyanis kortársai, külső adottságait tekintve nem nyilatkoztak túl 
lelkesen (4. kép). Tábori és Székely 1908 szerint „Amikor megunta a szolid 
életet, visszatért a pesti éjszakába, és árulta fonnyadt testét, meg klasszikus 
tudását.” (TÁBORI 1908). Ekkor még mindössze 28 esztendős volt. „Szép 
sem volt, sőt az orra feltűnően tömpe. Azonkívül formátlan, alacsony a ter-
mete.” (FEHÉR 1933). Vagy Bevilaqua szerint „Inkább csúnya, mint kelle-
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mes arcú, kispolgárian és ízléstelenül öltözködő nő volt” (BEVILAQUA 
BORSODY 1935).  
 

 
 

4. kép: Puella Classica (Marecsek Jozefina) 
Picture 4:  Puella Classica (Marecsek Jozefina) 

 
 Puella Classica rejtélyes életében Trianon hatalmas fordulatot hozott. 
Pozsonyba települt s felhagyott az éjszakai élettel, sőt népnevelő jellegű 
folyóiratot indított. Vallásos, és nevelő célzatú műveket írt. Elkészítette a 
Szellemi irányzatok című munkáját amely a Csehszlovák Köztársaság egy-
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házi szervezeteit vette számba (SALY 2005). 1953 február 25-én hetven há-
rom éves korában, mint elismert szlovák egyházi írónő a holicsi szociális 
otthonban halt meg.  
 A Józsefvárosi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat „Marecsek Joze-
fina szlovák egyházi írónő, publicista, szerkesztő” tiszteletére 2000-ben em-
léktáblát helyezett el hajdani lakóhelye a VII., Almásy u. 6. számú ház fa-
lán. Ez az a ház, ahová a tanuló ifjúságot szeretettel várta A földalatti Buda-
pest című füzetével. Kérdéses, hogy a szülők mennyire örültek gyermekük 
látogatásának (2. ábra).  
 

 
2. ábra: Emléktábla az egykori lakóház falán. 

Fig. 2: Memorial tablet on the wall of the former dwelling house 
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