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Miért éppen Jósvafő? (Másképp) 
 

 

Ezzel a címmel kapcsolatban, már a rovat megszületésekor megjegyeztük, hogy nem 

csak jó értelemben tehető fel a kérdés, hanem egy nagy sóhajjal kísérve a visszás 

dolgokat is bele lehet foglalni. Vállalom, hogy én írok először ilyen sóhajokat. 

Nekem az idei és az elmúlt nyarakon, minden motor felbúgásakor eszembe jutott az 

a mondat, hogy miért éppen Jósvafőn kell frászt kapni és megsüketülni tőlük? Miért 

nem lehet elintézni, hogy ne itt éljék ki beteges sebesség és zajkeltő ösztöneiket, 

oda-vissza Trizs és Jósvafő között. Az intézkedéssel meg kell várni, míg egy 

gyereket elgázolnak? Ez a csendes falu abból is élne, hogy ide pihenni jönnek a 

látogatók. Ez lassan már a múlté? Lehetne kezdeményezni olyan táblák kihelyezését, 

ami a lakott helyeken leszabályozza a sebességet. Külföldön még a hanghatásoktól 

is megkímélik az ott lakókat. A falu elhelyezkedéséből adódik, hogy a Kőhorogtól 

behallatszik a faluba a zaj, így már ott kellene belassítani a motorokat. Egy nagy 

táblát is javaslok, amire az van írva, hogy itt lent EMBEREK ÉLNEK! 
 

 
 

A kép illusztráció  
(Fotó: Izápy Zsóka) 

 

 

Folytatva a sort, baráti beszélgetések közben az egyik legtöbbször elhangzó kérdés, 

hogy miért éppen Jósvafőn, a „források és patakok völgyében” ilyen elhanyagoltak a 

források? Már régi tervem, hogy „örökbe fogadok” egy forrást, amit rendszeresen 

gondozok, de sajnos már a gereblye, vagy a kapa kevés, ide tervek, és kivitelező 

kellene, aki szépen rendbe hozza a környezetet és a kifolyókat. Csak remélni lehet, 
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hogy lesz egyszer gazdája a forrásoknak is. Nem szántam személyeskedésnek, nem 

tudom, kit szólíthatnék meg ez ügyben? A falu lakóit? A Jósvafői Önkormányzatot? 

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságot? Az Észak-magyarországi Vízügyi 

Igazgatóságot? 

 

 
 

A Nagy-Tohonya-forrás  
(Fotó: Izápy Zsóka) 

 

 

 
 

A Jósva-forrás környéke  
(Fotó: Izápy Gábor) 
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A Jósva-forrás közvetlen környéke a Tengerszem-tó is, ami, ha lehet, még 

gazdátlanabb, mint a források. Aggasztó méreteket ölt az erózió, az üzemvíz- 

csatorna oldalából elszökő vizek bontják a tó partját, alámossák a sétautakat, a 

napozó stéget, az egykori gátőrház állapotáról már nem is beszélve. Régen a 

túlszaporodott növényzetet csónakból kaszálták, és leengedték a zúgón. Régen 

csónakázni lehetett, mostanában „járni” lehet a tavon. Jó lenne, ha egy kicsit körül 

néznének az illetékesek. Csak Betlérig menjenek el, és nézzék meg, milyen egy tó 

környéki sétaút, egy pihenőkert, egy gondozott erdő.  

 

 
 

A Tengerszem-tó 1957-ben  
(Fotó: Fortepan 05460sz.) 

 

 
 

A Tengerszem-tó 2017-ben  
(Fotó: Istenes Judit) 
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Az üzemvízcsatornából lefolyó vizek elárasztják és alámossák a fából készült stéget 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 

A dohogásból ennyi elég lesz, és hadd jegyezzem meg, hogy én is itt élek, minden 

zaj, baj ellenére még mindig itt vagyok otthon! A Miért éppen Jósvafő kérdésre 

nekem is az a válaszom, hogy mert itt még lehet élni, mert ez volt a gyerekkorom, és 

remélem ez lesz az időskorom helyszíne is!  

 

Izápy Zsóka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


