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A Magyar Távirati Iroda híranyagai Jósvafőről a II. Világháború 

előtt 
 

MTI 2. kiadás 1934. július 12. 8 óra 40 perc 
 

J ó s v a f ő, július 12. Az Aggteleki-cseppköbarlang legújabb, Jósvafő 

községnél lévő bejáratához vezető autóutat Abauj-Torna vármegye a napokban 

adta át a forgalomnak. Az új autóúttal lehetővé válik a barlang megközelítése a 

csodálatosan szép, erdőn, jósvafői völgyön keresztül. A barlang ezen az új úton 

Miskolctól Színen át másfél óra alatt érhető el. /MTI/ B1/Sz 

MTI 12. kiadás 1934. szeptember 2. 20 óra 50 perc 

„B ó d v a s z i l a s, szeptember 2. Bárczay János, a tornai választókerület 

országgyűlési képviselője, vasárnap beszámolót tartott, amelyen Lázár Andor 

igazságügy-miniszter is felszólalt. A beszámolón, amelyen mintegy háromezer 

főnyi közönség hallgatott végig, részt vettek Melczer Lilla, Farkas Béla, Zsóry 

Lajos országgyűlési képviselők, továbbá  Patay Samu és Fáy Ispán főispánok s 

igen sokan a vármegye előkelőségei közül. 

Bódvaszilason díszkapu várta a vendégeket, amely előtt Upponyi József lelkész 

köszöntötte Lázár Andor igazságügy-minisztert. A miniszter keresetlen 

szavakkal köszönte meg az üdvözlést. 

Délután a beszámoló előtt Szin, Jósvafő és Szőllősardó községbeli leányok és 

legények színpompás felvonulásban bemutatták festői népviseletüket.” 

MTI  18. kiadás, 1934. szeptember 22. 13 óra 10 perc. 

A baradlai (aggteleki) cseppkőbarlang jósvafői gondnoksága közli: A napokban 

az a téves hír terjedt el, hogy az aggteleki cseppkőbarlang jósvafői bejáratánál 

földomlás következtében szünetel a forgalom. A valóság az, hogy Abauj-torna 

vármegye elrendelte az új jósvafői bejárat stílszerű kiképzését és kifalazását és e 

munkálatok miatt szünetelt néhány napig  a forgalom, amely a mai naptól 

kezdve újra megindult. Az eddigi gyertya világítás helyett négyszáz 

gyertyafényű reflektorok fénye mellett gyönyörködhetik a közönség a barlang 

legújabban felfedezett csodáiban, amelyeket legjobban Jósvafő községből lehet 

megközelíteni (vasútállomás Szin, Abaúj-Torna vármegye). Elkészült továbbá a 

jósvafői bejárathoz vezető új megyei autóút, továbbá a barlangi utak, amelyek 

lehetővé teszik az új jósvafői szakasz kényelmes megtekintését. (MTI./To/L) 
 

A Rákóczi Szoboralap javára 1935. évi január hó 12-től 19-ig befolyt 

adományok: 

Abony község pénztára      80 P 

Kállósemjéni róm. kat. elemi iskola V-VI. osztálya 1 P 60 f. 

Bácsalmás község elöljárósága     22 P 

Szeged város gyűjtése      386 P 60 f 

Gyömrői járás főszolgabírája     95 P 

Jósvafő-i körjegyző      6 P 80 f 



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 35. 
 

2011 decemberében 
 

(Ez valószínűleg a budapesti Kossuth Lajos téri (Parlament melletti) Rákóczi 

szobor gyűjtésére szolgált.) 

Rákóczi-szobor a Kossuth-téren 

 
 

(A lovasszobor II. Rákóczi Ferenc halálának 200. évfordulójára készített, 

Pásztor János (szobrász) és Györgyi Dénes(építész) 1937. május 2-án felavatott 

alkotása. A 4,7 méteres svéd gránit talapzaton 6 méter magas bronz lovas szobor 

áll. A Kossuth tér déli végében, arccal észak felé néző szobor talapzatának 

felirata a valódi évforduló dátumát, 1935-öt jelzi.). 

 

MAGYAR ORSZÁGOS TUDÓSÍTÓ 

 

Budapest, 1929. március 28. Második kiadás, XI. évfolyam 72. szám, 11.30 

T U R I S Z T I K A 

A MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT EGYESÜLET BÖRZSÖNY-OSZTÁLYA 

március 30-31-én és április 1-én kirándulást rendez az aggteleki barlang 

megtekintésére. Utirány: Szin-Szinpetri-Jósvafő-Aggtelek. Indulás 30-án 23.40 

órakor a Keleti pályaudvarról. találkozás 23 órakor a Keleti pályaudvar III. 

osztályú jegyváltó csarnokában. Utiköltség 14.- pengő. vezető: T h u r ó c z y 

Lajos. (MOT)B. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/II._R%C3%A1k%C3%B3czi_Ferenc
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sztor_J%C3%A1nos
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C3%B6rgyi_D%C3%A9nes
http://hu.wikipedia.org/wiki/1937
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1jus_2.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1nit
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bronz
http://hu.wikipedia.org/wiki/1935
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:II_Rakoczi_Ferenc_Budapest.jpg&filetimestamp=20051207213051
http://www.google.hu/imgres?q=havasi+gyop%C3%A1r+k%C3%A9pek&hl=hu&gbv=2&biw=1093&bih=449&tbm=isch&tbnid=Q6PqnYHFYDtJwM:&imgrefurl=http://nugabestszalon.network.hu/kepek/klubkepek/havasi_gyopar&docid=1TivArtV3O4cgM&imgurl=http://pctrs.network.hu/clubpicture/9/5/9/_/havasi_gyopar_959921_56592.jpg&w=776&h=582&ei=LGLmTse-BMjjtQbd5NXECQ&zoom=1

