
JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 42. 

 36 

 

Autóverseny Jósvafőn (1928) 
 

 

A „8 Órai Ujság” az „Est” című napilap – a 20. század elejének egyik legsikeresebb 

napilapja – konkurenciájaként indított, 1915-1944 között megjelent délutáni 

bulvárlap volt. Az 1920-as évek végén a lapot így hirdették: „8 Órai Ujság: A jó 

újság – jó barát. A legjobb barát: a 8 Órai Ujság. Mindent megtud, mindent meglát, 

mindenről informál, mindenről elmondja, tisztességes hangon tisztességes magyar 

véleményét.” Nos, ennek a bulvárlapnak az 1928. május 30-i számában fedeztünk fel 

egy tudósítást, melyből kiderül, hogy egy akkoriban még nem szokványos autó- és 

motorverseny – a Magyar Automobil Club (MAC) II. futárversenye – Jósvafőt is 

érintette. S a leírás alapján arról is meggyőződhetünk, hogy a Jósva-patak áradásai 

már régebben is okoztak meglepetéseket a faluba érkező vendégeknek… 

Az 1928 Pünkösdjén megrendezett versenyről az említett bulvárlap az alábbi címmel 

tett közzé beszámolót: 

 

 

 

Az éjszakai, részben leoltott lámpákkal és részben ködös szakaszokon lebonyolított 

futárverseny startja 1928. május hó 26-án este 9-kor volt a MAC margit-szigeti 

sporttelepén. A versenyzők közvetlenül az indulás előtt itt kapták kézhez a verseny 

pontos útvonalát, a tájékozódáshoz szükséges katonai térképeket, valamint az 

ellenőrzőlapot. A versenyre összesen 70 (!) járművel neveztek, s 68 jármű (23 autó, 

15 tricikli és oldalkocsis motor, 26 szólómotor) el is indult. A Jósvafőt érintő 

versenyszakaszról a lap tudósítója a következőket vetette papírra: 

„Eger után romantikus, alig ismert útvonalon haladunk. Szarvaskő büszke vára 

alatt, a borsodi gyártelepek mellett vezet az út Borsodnádasd, Járdánháza, 

Sajóvárkony és Vaskapu fele. Néhány kilométer után feltűnik a hegyoldalban egy 

fehérre meszelt ház: az aggteleki csepkőbarlang bejárata. 

A trianoni határszélen járunk. Az országut jobboldalán Csonkamagyarország, a 

baloldalon határkő, azon túl már az elszakított Felvidék. A köd felszállt, a hatalmas 
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gépkocsi zúgva száguld a hegyi utakon fel-le. Háromszáz kilométer után elérjük 

Jósvafőt. Kék zászló csapódik a kocsi elé. 

– Halt! Átkelés a patakon! 

Amikor a versenyrendezők a diszpoziciókba vették a Jósva-patakot, – 80-100 métert 

kellett volna a patakmederben megtenni, – nem számoltak az időjárással. Az esőtől 

megáradt patak elvette a realitását a motor-splash-próbának. Egyik kocsi a másik 

után rekedt benn a vizben. 

Delmar Valtert, a bajnokot, aki elsőnek robogott bele a patakba, két címeres ökör 

vonszolta ki a szárazföldre. 

Ezzel szemben Szmick Viktor ugyanazzal a csukott Weisz Manfréd-kocsival, amellyel 

a Dunántúli Auto Club abszolut győzelmét megszerezte, hibátlanul keresztülverte 

magát a megáradt patakon. 

Még ketten abszolválják az akadályt, aztán gyors egymásutánban hét kocsi ragad 

be. A jósvafői bennszülöttek a patak partján magyarázzák az útat. A szegény autósok 

azonban hiába spekulálnak, s amikor Jakab Tivadar százados hatalmas tura-

kocsijával úgy bennereked a mederben, hogy még a hölgyek ruhája is vizes lesz, az 

ellenőrző állomás megbízottai, Harzer és Savely századosok lefujják ezt az akadályt. 

Az országúton folyik tovább a verseny. Nem csekély szomorúságára a derék 

jósvafőieknek, akik a különös forgalom lebonyolítására egész igavonó állat-

állományukat mozgósították.” 

 

 
 

Az autóverseny egyik résztvevője, Szmick Viktor (a fotó egy másik autóversenyen 

készült; a képen egy francia gyártmányú, Salmson márkájú gépkocsi látható) 
(Forrás: http://www.keptelenseg.hu) 
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Az említett vizes szakasz (a Jósva-patak medrébe vezetett útvonal) kapcsán az 

Automobil-Motorsport című, független képes motorszaklap 1928. június 16-i száma 

az alábbi részleteket tartotta fontosnak kiemelni: 

 

„Bár a rendezőség mindent elkövetett a verseny sikere és sima lefolyása érdekében, 

a vis major és az időjárás okozta körülmények olyan akadályokat gördítettek a 

rendezőség elé és olyan nem várt helyzeteket teremtettek, amelyek a verseny 

»tökéletes sikerét« erősen befolyásolták.” 

 

„A második, amit feltétlenül szóvá kell tennünk, a „vizesakadály” volt. Mindenek-

előtt a versenyfeltételekben szó sincs a vizesakadályokról, tehát a versenyzők 

ezirányban nem is készülhettek elő. Alig volt versenyző, aki mágnesét, vagy indító-

berendezését vízellenállóvá tette a futárversenyre. Elérkeztünk a vizesakadályhoz, 

mely ezúttal némileg megdagadt és magasabb volt, mint azt annakidején a verseny-

vezetőség konstatálta. Legelsőnek Delmár Walter futott át rajta és alacsonyan 

elhelyezett gyujtókészüléke vizet kapván, a motor leállt és Delmár Waltert bizony 

ökrök húzták ki a vízből. Delmár maga is humorosan fogta fel a helyzetet és 55 

büntetőpontjával, a hibát pillanatok alatt kijavítván, tovább futott. Őt követte Szini, 

Szmick Viktor és Szaich Ottó, akik mindannyian hiba nélkül átfutottak, majd Jakab 

Tivadar és Waldberg Endre ismét bennrekedtek a vízben. Ekkor történt az, aminek 

nem lett volna szabad megtörténnie, hogy az ottlévő rendezőségi tag a további 

átkelést saját felelősségére beszüntette és a többi versenyzőt némi kerülővel egy 

hidon bocsátotta keresztül, míg az akadályt, mint olyant, megszűntnek nyilvánították. 

Bármennyire is megnőtt a víz az átkelésnél, bármennyire is veszélyes volt az átkelés 

a vízben lévő sziklás részek miatt, az akadály ilyetén való eltörlése teljesen igaz-

ságtalan volt. Igazságtalan volt azokra, akik az akadályt hibátlanul abszolválták. 

Köteleket kellett volna kihúzni, vagy zászlókat kellett volna letűzni ott, ahol a gázló 

sziklamentes volt, de az átkelést lefújni semmiképpen sem lett volna szabad.” 

 

A patakmederben kijelölt 80-100 m-es szakasz, illetve az a tény, hogy a versenyen 

részt vevő gépkocsikat (zászlóval és „Halt!” vezényszóval) a főúton állították meg, 

azt sejteti, hogy a sokak számára kritikusnak bizonyuló „vizesakadály” valószínűleg 

a Jósva-patak régi kőhíd és kúria közötti szakasza lehetett. Talán éppen az a 

patakszakasz, ahol sok évtizeddel később a falunapokon a patakfutást szervezték… 

 

Szmorad Ferenc 
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