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„Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?” 

 

Ezt a kérdést Vörösmarty Mihály (1800-1855) tette fel 1825-ben írt „Zalán futá-

sa” című versének első sorában. A továbbiakban – kommentár nélkül közrea-

dunk néhány újságcikket az ÉSZAK-MAGYARORSZÁG múlt századi száma-

iból, a Jósvafőn – a Béke-barlangban végzett - barlangterápiás tevékenység-

ről. Meggyőződésünk, hogy ez lenne a falu számára az egyik kitörési pont, 

amely immár két évtizede Csipkerózsika álmát alussza, annak ellenére, hogy az 

asztmás-allergiás megbetegedések száma évről-évre nő! 

 

1965. december 10. 6. p 

„Száz személyes bányászüdülő épül Jósvafőn 

Az elmúlt napokban hírt adtunk róla, hogy az észak-magyarországi szénbányá-

szati trösztök közösen igyekeznek az eddiginél jobban hasznosítani a Béke-

barlang gyógyhatású levegőjét. Az ózdi kórház már évek óta kísérletezik a bar-

langban, amelynek levegője rendkívül tiszta és magas kalcium tartalmú. A lég-

zőszervi, asztmás betegségben szenvedő bányászok két-háromheti barlangi lég-

ző kúra után felfrissülve távoztak. Több mint 25 százalékuknál tartós, 63 száza-

lékuknál pedig időszakos javulás mutatkozott. A kedvező tapasztalatok alapján a 

Nehézipari Minisztérium, a Bányász Szakszervezet, valamint a Borsodi, a Nóg-

rádi, az Ózdvidéki és a Mátra-vidéki Szénbányászati Tröszt elhatározta, hogy a 

nyereségrészesedés egy részének felhasználásával Jósvafőn, a Béke-barlang új, 

vízszintes bejáratánál mintegy 13 millió forintos beruházással 100 személyes 

hegyvidéki bányászüdülőt létesítenek. Az üdülő építését 1967-ben kezdik meg. 

hasonlóan közös összefogással Bükkszéken is épül egy 100 személyes bányász-

üdülő.” 

 

1966. május 28. 3. p 

„Barlangszanatórium nyílt a jósvafői Béke-barlangban 

A Borsodi Szénbányászati Tröszt jósvafői Béke-barlangjának nyugati szárnyán 

szanatóriumot nyitottak meg a tüdőasztmás és idült hörghurutban szenvedő be-

tegek részére. A barlang levegője mentes az asztmát okozó faktoroktól, több 

százan nyerték vissza itt egészségüket. Napi öt órát pihennek a nyugágyakban a 

gyógyulást kereső bányászok a barlang nagy termében.” 
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1967. április 13. 6. p 

„GYÓGYÜDÜLŐ épül a légzőszervi betegségben szenvedő bányászok részére 

Jósvafőn. A száz férőhelyes üdülő létesítéséhez a Borsodi Szénbányászati Tröszt 

13 millió forinttal járul hozzá.” 

 

1968. június 28. 2. p 

„Első beutaltak a jósvafői bányászüdülőben 

Tegnap, június 27-én megérkeztek az első beutaltak a jósvafői bányászüdülőbe. 

A több szénbányászati vállalat által közösen létrehozott üdülőben lakó bányá-

szok az asztmabarlangban kapnak gyógykezelést. Az orvos által beutalt beteg 

bányászok három hetet töltenek el ebben az egészséges környezetben, a korsze-

rűen berendezett szállodában, orvosi felügyelet alatt. Az új szálloda első vendé-

gei a Borsodi Szénbányák üzemeinek dolgozói. A következő csoportok majd az 

Ózdvidéki Szénbányáktól érkeznek.  

 

1969. május 24. 8. p 

„Megérkeztek az első vendégek a jósvafői „földalatti szanatóriumba 

 

A jósvafői Béke-barlangban megkezdődött az idei gyógy-üdültetés. Az első cso-

portokban a Borsodi Szénbányák 31 légzőszervi és asztmatikus megbetegedés-

ben szenvedő bányásza tölt három hetet a „föld alatti szanatóriumban”. A klíma-

terápiás gyógy-kúrán naponta öt órát tartózkodnak a kényelmesen berendezett, 

reflektorokkal megvilágított barlangban, rendszeres orvosi felügyelet mellett a 

barlangi kúra résztvevőinek a bejárat közelében rendeztek be kétágyas szobák-

kal, társalgóval, Tv-vel és különböző játékokkal felszerelt „alpesi házat”. 

Az idén hat bányászcsoport kap klímaterápiás kezelést a jósvafői Béke-

barlangban. Júniustól a beutalt bányászokon kívül igénybe vehetik a kúrát az 

úgynevezett externisták (kinnlakók) is, akik a közelben lévő szállodában laknak 

majd. Nyári hónapokra külföldről, többek között Romániából, Jugoszláviából is 

jelezték érkezésüket a gyógyulást keresők.” 

 

1970. március 11. 8. p 

„KLÍMASZANATÓRIUM 

1952-ben fedezték fel a jósvafői Béke-barlangot. Tiszta, pormentes, gazdag 

mészsó-tartalmú levegője igen alkalmasnak bizonyult az asztma és a szilikózis, s 

a légutak más hurutos megbetegedéseinek gyógyítására. 
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Évek óta tervezik egy gyógy-szanatórium építését. Ez a szép terv a közeljövőben 

megvalósul. Az elvi döntés megszületett, s a tanácsok, az Egészségügyi Minisz-

térium és a szénbányászat összefogásával két-három éven belül Jósvafőn felépül 

a korszerű, minden gyógyászati és idegenforgalmi követelménynek megfelelő 

klímaszanatórium.” 

 

1971. április 14. 8. p 

„Asztmás betegek szanatóriuma 

„A jósvafői „föld alatti szanatórium” idén májusban 11. alkalommal nyitja meg 

kapuit. A jelentkezések már külföldről is megérkeztek: a három hétig tartó 

gyógy-kúrán amerikai és jugoszláviai asztmatikus betegségben szenvedők is 

részt kívánnak venni. A külföldieken kívül az idén megközelítőleg 200 hazai 

bányász gyógykezelteti magát. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

gyógykezeltek 40 százalékánál javulás következett be, és csak 10 százaléknál 

nem tudtak eredményt elérni. 

A szanatórium bányászbetegeit az edelényi tüdőgyógyintézet „patronálja”. A 

gyógy-kúra résztvevői előzetesen három, utólag pedig két napot töltenek a 

gyógyintézetben, és az így kapott vizsgálatok eredményeit felhasználják további 

gyógymódok bevezetésére.” 

 

1971. július 14. 5. p 

„Asztmások Mekkája Jósvafőn 

A mostani beutaltak között is többen vannak olyanok, akik minden évben elza-

rándokolnak az asztmások Mekkájába, a jósvafői bányász gyógyüdülőbe. Most 

három hétig – a nógrádi és az ózd vidéki beutaltak után – a Borsodi Szénbányák 

31 arra rászoruló dolgozóját gyógyítják itt. De jönnek – s most 19-en vannak – 

az ország más vidékeiről és Csehszlovákiából, Franciaországból, Kanadából, 

Svédországból és az Amerikai Egyesült Államokból is. A Béke-barlang tiszta 

levegője olyan kímélő klíma a betegek számára, hogy a tüdő-asztmásoknál a be-

utalás után egy év tünetmentesség következik. Naponta öt órát töltenek a barlang 

állandóan egyforma hőmérsékletű, egészséges levegőjében a betegek kényelmes 

nyugágyakban, rádióhallgatással, olvasással, kártyázással ütve agyon ezt az időt. 

Ezután a helybeli földműves-szövetkezet kisvendéglőjében elfogyasztják a jó 

ízű és elegendő ebédet, majd pihenő következik a szép és jól berendezett ké-

nyelmes üdülőben. 

Az egészséges környezetnek, a csendnek, a nyugalomnak is nagy szerepe van a 

gyógyulásban. A beutaltak sokat sétálnak a Kaffka-rétet övező hegyek ösvénye-

in, gomba után becserkészik a Láz-oldalt, a Mál-oldalt és a Somos-tetőt. Van-

nak, akik pecáznak a Jósva-patak kristálytiszta vizében, vagy pisztránggal teszik 

próbára türelmüket a Tengerszem-tónál. 
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Az este itt is a televízióé, de sokan igénybe veszik az üdülő könyvtárát, vagy a 

szobájukban hallgatják a rádiót. Talán csak a vasárnapok mozgalmasak, amikor 

eljönnek látogatóba a bányászfeleségek és a gyerekek. Az egészséges, festői 

környezetben, a barlang gyógyító levegőjében gyorsan telik az idő. Az egyik 

bányász beutalt azt mondta, sajnálja, hogy nem tölthet el legalább egy hetet itt 

télen, amikor bizonyára olyan szép lehet a hegykoszorúzta Kaffka-rét, mint nyá-

ron.” 
 

1973. március 29. 8. p 

„Szanatórium a föld alatt – Gyógyít a jósvafői barlang  

Az ország határain túl is jól ismert jósvafői gyógy-barlang kihasználásáról ta-

nácskoztak tegnap Jósvafőn, a „föld alatti szanatóriumot” fenntartó Borsodi 

Szénbányák, valamint a gyógy-kúráztatásban érdekelt üzemek és egészségügyi 

intézmények képviselői. 

A barlang megnyitása óta eddig összesen több mint kétezer beteg, köztük mint-

egy 500 külföldi vette igénybe az asztmatikus bántalmakra jótékony hatású föld 

alatti kórházat. 

Az eddigiekhez hasonlóan idén is – májustól szeptemberig – hat, egyenként há-

romhetes csoportot szerveznek elsősorban a borsodi bányaüzemek dolgozói ré-

szére.” 

 

 

1973. szeptember 15. 12. p 
 

„Befejeződtek a jósvafői gyógy-kúrák 

 

Az asztmatikus és légzőszervi bántalmakban szenvedő betegek idei gyógy-

kúráztatása pénteken véget ért a jósvafői Béke-barlangban. 
 

A Borsodi Szénbányák szakszervezeti bizottsága által fenntartott „föld alatti 

szanatóriumban” a korábbi éveket meghaladó számban, ötszázhúszan vettek 

részt a klímaterápiás gyógykezelésen. A nagy érdeklődésre tekintettel az idén 

először naponta nem egy, hanem két turnusban töltöttek öt-öt órát a csaknem tel-

jesen pormentes levegőjű, száz százalékos relatív nedvességtartalmú, kényelme-

sen berendezett természetes, föld  alatti sziklaüregben a gyógyulást keresők.” 

 

1975. július 19. 8. p 

 

„Szanatórium a föld alatt – Klímaterápiás kezelés Jósvafőn 

 

A gyógy-barlanggá nyilvánított jósvafői „föld alatti szanatóriumban” az idei ne-

gyedik csoport vesz részt klímaterápiás kezelésen. Az asztmatikus és légzőszervi 

megbetegedésben szenvedők gyógy-kúráztatására az aggteleki mészkőszirtes 
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fennsík alatt 40 méter mélységben kialakított két „kúrateremben” a teljesen 

pormentes, 100 százalék relatív páratartalmú, kalciumionokkal telített levegőjű 

természetes sziklaüregben több mint hatvanan töltenek napi hat órát. A külföldi-

ek körében is növekszik az érdeklődés; ebben az évben 6 országból – Kanadából 

is – összesen 130-an vettek részt a gyógy-kúrán.” 

 

1976. október 1. 8. p 
 

„Befejeződött a gyógykúra 

 

A Borsodi Szénbányák szakszervezeti Bizottsága által fenntartott jósvafői föld 

alatti szanatórium”-ban befejeződött az idei klímaterápiás gyógy-kúra, az utolsó 

csoport tagjai csütörtökön elutaztak. Az aggteleki barlangvidéken fekvő jósvafői 

klímaterápiás gyógy-barlangban az idén több mint 400 légzőszervi megbetege-

désben szenvedő vett részt a gyógy-kúráztatáson. A májusban kezdődő gyógy-

kúráztatás alatt hét csoportban 190 szén-, érc-, ásvány-, és olajbányászon kívül 

mintegy 70 külföldi is igénybe vette a föld alatti szanatóriumot.” 

 

1977. június 3. 8. p 
 

„Turnusonként 60 vendég – Bővítették a jósvafői gyógyüdülőt 

 

Már a második turnust fogadták június elsején a jósvafői gyógyüdülőben. Há-

romhetente váltják egymást itt a gyógyulásra vágyók, elsősorban az asztmatikus 

megbetegedésekben és a krónikus hörghurutban szenvedők. A betegek naponta 

fél 9-től délután 2 óráig pihennek a barlangban, melynek jótékony hatása immár 

világszerte ismert. 
 

Az idei szezon első vendégei borsodi bányászok voltak, ám érkeztek ide Jugo-

szláviából is. Tekintettel a nagy érdeklődésre, ez évre bővítették az üdülőt, több 

mint egymilliót költöttek beruházásra.  Két- és háromszemélyes szobákat építet-

tek fel a régi épületek szomszédságában. Ezáltal turnusonként már 60 vendéget 

utalhatnak be a gyógyüdülőbe.”  

 

1978. június 16, 5. p  

 

„Előadássorozatot rendez a jósvafői asztmaszanatóriumban gyógyuló bányá-

szoknak az alberttelepi Hunyadi János Művelődési Ház. Hétfőn, 12-én, a Mis-

kolci Nemzeti Színház művészei lépnek fel, s a búcsúestén is ők találkoznak a 

beutaltakkal. Három ismeretterjesztő előadáson az egészségügyről, a zenéről és 

megyénk történetéről lesz szó.” 

 

Köszönet az Edelényi Városi Könyvtárnak a sajtóanyag rendelkezésre bocsájtá-

sáért. 


