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4a A Lófej forrás legendájának leírása „Az Osztrák-Magyar 
Monarchia írásban és képekben” c* könyvben

(Budapest, 1900., VI. kötet 262. oldal)

„Innen (Szöllös-Ardó) éjszaknyugatra, a megye szélén, a Jósva patak 
völgyében van Jósvafö' község a Lófej nevű időszaki forrással, melyről a nép 
azí regéli, hogy itt hajdan egy lófeji5f sárkány tanyázott, mely a vidék minden 
vízét megitta. Egyszer egy erre vetődött zarándok a víz hiánya miatt nem 
tudván egy újszülött gyermeket megkeresztelni, megátkozta a sárkányt, melyre 
tanyázó barlangja nyomban rászakadt Azóta a sárkány a nagy teher alatt 
kénytelen az elnyelt víz egy részét ki-kibocsátani a gyomrából, de azután ismét 
visszaszljja, a míg bírja. Ezt a népregét szép költeménnyé dolgozta fö l Tompa 
Mihály. ”

A Lófej-forrás legendáját Bak Albert előadásában már közöltük a JHF-ben 
(1996. 4. fiizet; 24.oldal). Ő azt a változatot Barcsák János tanítótól hallotta. 
Érdekes a kettőt összehasonlítani!

És íme Tompa Mihály verse, a Lófő:

Akis Tornát csudás és sokszerű Mivel minduntalan kíbútt nyerítve,
Ajándokával koronázta meg Sötét barlangjából a szörnyeteg,
A jó természet alkotó keze.
Derék nyárban itt vastag jégcsapot 
Fagyaszt mély barlangjában Szilicze, 
És benne a lég télben lágymeleg.

És sorra vévén forrást, kutakat. 
Csermelyt, folyót, a szomszéd 
tájakon:
Kiitta a végső cseppig vizét -  
Széllyeltépvén, kit útjában talált.

Ott Aggtelek csodái vonzanak, 
Melynek barlangja lenn a föld alatt, 
A szomszéd Torna határába fut,
S míg rejtekén bolyongnak lábaid: 
Lelked mélyén gondolatba téved. el. 
Regényes völgyek s emlékezetes 
Romokkal messze-látó bérczorom, 
Tar szikla, zöld mező, erdő s patak, 
Rom és patak környékén ősregék 
Szólnak lelkedhez mindenütt.

És víz dolgában megszorult a táj; 
Kiszáradt a malmok zsilipje, s a 
Szegény munkás kenyér nélkül vala; 
S ha a mezőn, dolgozva szívesen, 
Szomjúság gyötré a meleg napon: 
Rettegve indult a forrás felé,
Hogy egy kanál vizet merítene,
Félt, hogy ott kapja a rút szörnyeteg, 
Mely a szegény népen csapás vala.

A jámbor népnek rettentésére,
Setét barlangjában, a bérez alatt 
Lakott hajdan egy lófejű csuda, 
Mely vízívó sárkánynak mondaték,

A vidéken, egy forró nap delén, 
Kegyes zarándok útazoft keresztül, 
Szőr-köntösében, hófehér szakállal. 
És a zarándok szent ember vala!
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A forró nap delén megszomjazott.

De nem találván enyhítő vizet,
Nem zúgolódva ballagott tovább, 
Szőr-köntösében, hófehér szakállal. 
És most elébe egy asszony futott, 
Karján emelvén kisded csecsemőt, 
Felé imigyen ej te szót; 
íme, ez ártatlan halál fia,
Kegyes zarándok kereszteld meg öt! 
S az ég áldása légyen útadón I 
És a zarándok víz után tekintve;
De száraz volt a forrás és patak,
És a kisded kimúla hirtelen...
Az ájtatos szent férfiú pedig 
A vízivó sárkányt megátkozá. 
Másnap reggelre megnőtt a patak, 
Buzgott a forrás, zúgott a zsilip,
S a nép buzgó hálaadásra gyűlt.
És a vízivó sárkány azután

Nem látta senki többé a vidéken;
A szent embernek átka megfogá, 
Mert a midőn barlangjában hevert; 
Reászakadt a hegy nagy-hirtelen;
De meg nem ölte, csak bezárta őt, 
Hogy éljen és kínlódjék szertelen.
És a víz, melyet szájából kifútt,
A szörnyeteg, nagy küzdelem között, 
Midőn barlangja rászakadt:
Nyílást Ütött a hegynek oldalán, 
Melyen zuhogva hullt alá a víz,

A hegynek oldalán ott a nyílás,
A mely tnaig lófő nevet visel.
S déltájban megzudúl mindennap a
Víz rejtekéből s zúgva hull alá,f
Es csendesen van ismét más napig. 
Belőle, mint a monda szól,
A sárkány fújja a vizet.

41

És végül amit a tudomány ma állít a Lófej-forrásról. Részlet Maucha László: Az 
Aggteleki-hegység karszthidrológiai kutatási eredményei és zavartalan hidro
lógiai adatsorai 1958-1993 (VITUKI Rt., Bp., 1998,) c, kötetéből:

A Lófej-forrás hármas szivornya rendszerének elvi vázlata (felül) és 
működő laboratóriumi modelljének oldalnézeti képe (alul)
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