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A jósvafői barlangterápia története a Béke-barlangban 

(1952-2017) 
 

 

A hőskor (1952-1965) 

 

1952. augusztus 4.: Dr. Jakucs László professzor úr (akkor még Jakucs Laci) saját 

elméleti megfontolásaiból kiindulva tudományos alapon találta meg a Béke-

barlangot. A legenda szerint ő figyelte meg azt is, hogy a náthás barlangászok a 

nedves hidegben töltött hosszú órák ellenére egészségesebben jöttek ki, mint 

ahogyan bementek. E felismerés adta az ötletet, hogy a barlang levegője talán 

komolyabb légúti megbetegedések kezelésére is alkalmas. Ezt követően a barlangi 

klíma gyógyító mechanizmusát, a barlangi levegő összetételét sokan, sokszor és 

mindmáig vizsgálják. Azonban a lényeget legkifejezőbben a fiatalon elhunyt Dr. 

Horváth Tibor, a tapolcai kórház tüdőgyógyász főorvosa, az MKBT 

Barlangklimatológiai- és terápiai Szakbizottság elnöke fogalmazta meg Jósvafőn, 

egy barlangterápiai kongresszust megnyitó beszédében, kicsit önironikusan: „Nem 

tudjuk még leírni a barlangi klíma komplex gyógyhatását, de a betegekre jótékony 

hatású és számunkra ez a legfontosabb.” 

1953: A Debreceni Gyógyszertani Intézet kutató munkaközössége alapos 

kivizsgálás alá vette a barlangi levegőt, és 1955-ben az Országos Balneológiai 

Kutató Intézet Klimatológiai Osztálya a kutatási eredményekről már jelentést is 

készített az Egészségügyi Minisztérium számára. (A továbbiakban is számos 

tudományos kutató vizsgálta a levegő összetételét és adott magyarázatot a 

gyógyhatásra. Pl. Jakucs László, Zalavári Lajos, Szalai László, Fodor István, 

Csomor Mihály, Szoboszlay Ferenc, Bíró Zsigmond, Végh Zsolt, a mai időkben 

Lénárt László, Stieber József és még sokan mások…) 

1954-1958.: dr. Nagy Ferenc edelényi tisztiorvos ellenőrzésével terápiás kísérletek 

folytak. Négy év alatt 70 asztmás és 34 szamárköhögéses beteg – elsősorban 

vállalkozó kedvű bányászok – jártak a barlangban, akik sátrakban laktak, kötélen, 

majd létrán ereszkedtek le a Pokol szakadékba. 

1959. május: Elkészült a barlang Aggtelek felöli mesterséges, cca. 40 m 

szintkülönbségű, 256 lépcsővel ellátott bejárata, ahol a próbabetegek már 

kényelmesebben juthattak le a barlangba. Ezt a bejáratot 1963-ig használták. 

1959. május 21.-1962.: Az Ózdi Szénbányászati Tröszt földalatti szanatóriumot 

létesített a barlangban, ahol dr. Kirchknopf Márton az ózdi kórház belgyógyász 

főorvosa vezetésével folytak a kezelések (próbakúrák). Ebben az időszakban 166 

asztmás, ill. idült hörghurutos beteget kezeltek sikeresen. 

1962. december 10.: Az Országos Természetvédelmi Hivatal (OTvH) engedélyt 

adott a Borsodi Szénbányászati Trösztnek (BSZT) hogy saját költségén, a jósvafői 
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oldalon kutatótárót építésen „egészségügyi érdekből történő könnyebb megközelítés 

céljából az autóparkírozó rézsűjéből kiindulólag” (az 1963. májustól – októberig 

kihajtott, 165 m hosszú táró a „Jakucs-táró”). 

1964. december 8.: Az OTvH módosította az 1962. évi engedélyt, a táróépítési 

engedélyt kiterjesztette a II. változatra, amely már betalált a barlangba.  

1965: Kiépítették a két kúratermet és megépítették a felszíni kiszolgáló 

létesítményeket, a lenti tárót pedig gondosan lezárták. 

 

A fénykor (1965-1992) 

 

1965: Az Országos Erdészeti Főigazgatóság hozzájárulása alapján a jósvafői bejárati 

táró és külszíni létesítményeinek kezelője a Borsodi Szénbányák Vállalat (BSZ), 

mint a Borsodi Szénbányászati Tröszt (BSZT) jogutódja lett. 

Ebben az évben már 169 beteget kezeltek, többet, mint a megelőző utolsó négy 

évben összesen. 

1967-68.: A Nehézipari Minisztérium, a Bányász Szakszervezet, a Borsodi-, 

Nógrádi-, Ózdvidéki- és Mátrai Szénbányászati Trösztök összefogásával a Jósva-

patak partján felépül az ERDÉRT faházakból álló bányászüdülő, ahová az első 

beutalt betegek 1968. június 27-én érkeztek. 

1969. augusztus 19.: A Magyar Tudományos Akadémia megállapította, hogy az 

eddig kezelt és vizsgált 1006 beteg adatainak statisztikai feldolgozása elegendő 

alapot szolgáltat a Béke-barlang „gyógybarlanggá” nyilvánításához. 

1969. október 11.: Az Egészségügyi Közlöny 21. számában az egészségügyi 

miniszter a „Jósvafői Békebarlang” gyógyításra szolgáló „két barlangjára” a 

gyógybarlang megnevezés használatát, 10 év próbakúráztatás eredménye alapján 

engedélyezte (törzskönyvi szám: 460/Gyf.). A gyógybarlang hivatalos fenntartója a 

Borsodi Szénbányák Vállalat (BSZ) lett, vezetője dr. Adorján Barna bányaüzemi 

főorvos, szakmai tanácsadója pedig dr. Kraszkó Pál tüdőgyógyász szakorvos. Az 

intézményt az Edelényi Tüdőgyógyintézet patronálta. Az intézményben ellátott 

betegek táppénzes állományba kerültek, orvosi felügyeletüket a megyei 

Egészségügyi Osztály látta el, a barlangi klíma vizsgálatokat a KÖJÁL végezte, 

szállást és ellátást a BSZ adott. Eleinte főképp szilikózisban szenvedő borsodi 

bányászokat kezeltek, majd sorra érkeztek az asztmások, az idült hörghuruttal 

kínlódók, és a tüdőbetegek. 

1977: A megnövekedett igények miatt a 30 fős bányászüdülőt 50 fősre bővítették. 

1985: Felmerült még egy táró építése az Óriás-terem bekapcsolására, amellyel 100 

betegágy is befért volna a kúratermekbe. 

1991. január 29.: Megkezdődött a BSZ felszámolási eljárása. Ezzel végéhez 

közeledett az a fénykor, melyet a hazai bányásztársadalom hagyományos 

szolidaritása, valamint a bányászok, a párt-, állami- és egészségügyi vezetők példás 
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összefogása teremtett meg, azokban az időkben, amikor a hazai bányászatban még 

mintegy 115 ezer ember dolgozott. 

1992. szeptember: A BSZ üzemorvosi szolgálata befejezte a bányászüdülő 

működtetését. 

Dr. Adorján Barna 1992. november 28-án publikált adatai szerint az 1968-1992. 

közötti években, 25 év alatt több mint 9000 főt, bontásban 4973 bányász beteget, 

továbbá költségtérítéssel 3664 hazai- és 772 külföldi beteget, valamint 411 

gyermeket kúráztattak a gyógybarlangban. A 25 éves tapasztalat szerint a beutalt 

betegek 40 %-a tartósan, 33 %-a pár hónapig, 15 %-a csak a kúra alatt volt 

panaszmentes, és 12 %-nál nem volt értékelhető változás. A kezelt betegek 40-60 %-

a a kúra után nem volt légzőszervi betegség miatt táppénzes állományban, az egy 

főre eső évi átlagos táppénzes napok száma pedig a kúra előtti 42-ről, 24 napra 

csökkent. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a barlangterápia (és ennek köszönhetően 

Jósvafő is) az 1965-1992. közötti időszakban élte fénykorát. Az egész országból 

érkeztek beutaltak, sőt amerikai, kanadai, svéd, osztrák, német, román, csehszlovák 

és jugoszláv betegek is jártak Jósvafőn. 

 

 
 

A Béke-barlangban gyógyuló betegek a „fénykorban”  
(Fotó: Kovalóczy György) 

 

 

A kálvária időszaka (1992-2017) 

 

1992. október 15.: A Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Borsodi 

Bányavagyonhasznosító Rt. társak bevonásával megalakította a HELIOSZ 

Üdültetési, Egészségmegőrző és Szolgáltató Kft-t. 
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1993. augusztus 2.: A felszámolás alatt álló Borsodi Szénbányák FA a HELIOSZ 

Kft. tulajdonába apportálta a bányászüdülőt, a Béke-barlang bejárati táróját és a 

bejárat melletti kiszolgáló építményeket. Ebben az évben a bányászüdülőt a 

HELIOSZ Kft. működtette, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) a 

betegek keresőképtelen állományban tartását és az útiköltségük térítését vállalta, a 

többi költség ettől kezdve a betegeket terhelte. 

1993. augusztus 25.: A HELIOSZ Kft. „fekvőbeteg szakellátás fejlesztési 

igényéhez” pályázatot nyújtott be az egészségbiztosítási alap kezelőjéhez, melyben 

támogatási igényként „ápolási díj”-at jelölt meg. A pályázat szakmai támogatója dr. 

Kraszkó Pál egyetemi tanár volt. 

1994. május 25.: Kilenc hónappal később, az OEP értesítette a HELIOSZ Kft-t, 

hogy az Egészségbiztosítási Önkormányzat Elnöksége befogadta a „Klíma terápiás 

barlangkúra légzőszervi betegek számára” című fejlesztési igényét, ilyen módon 

megteremtődött a barlangterápia finanszírozása.  

1994. július 11.: Dr. Barzó Pál a Miskolci Szent Ferenc Kórház ov. főorvos, 

pulmonológus szakorvos véleménye a B-A-Z. megyei helyettes tisztiorvosnak: „a 

HELIOSZ Kft. barlangterápiával egybekötött üdültetési tevékenysége pulmonológiai 

szempontból engedélyezhető”. 

1994-95.: a HELIOSZ Kft. működtette a szanatóriumot, de közben tönkrement és a 

Borsodi Szénbányák sorsát követve felszámolás alá került. 

1995. december 20.: A HELIOSZ Kft. versenytárgyalást írt ki a jósvafői 

ingatlanjainak értékesítésére. 

1996. január 5.: A közjegyző előtt tartott versenytárgyalást a Gyógybarlang Kft. 

(Gybg Kft.) alapítói nyerték. 

1996. január 15.: Magánszemélyek (6 orvos és 3 bányamérnök) megalakították a 

Gybg Kft-t. 

1996. február 6.: A felszámolás alatt álló HELIOSZ Kft. a Gybg Kft-nek eladja a 

BSZ-től apportként kapott vagyontárgyakat, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

(ANPI) az adásvétellel kapcsolatban nem tett észrevételt, elővásárlási jogával nem 

élt. 

1996. február 14.: A Gybg Kft. működési engedélyt kért az ÁNTSZ B-A-Z Megyei 

Intézetétől. 

1996. március 4.: az ÁNTSZ működési engedélyt ad a Gybg Kft-nek „Fekvőbetegek 

orvosi ellátása” és „Egyéb humán egészségügyi tevékenységből a krónikus 

légzőszervi betegek utókezelő barlangterápiás kezelése” ellátására. 

1996. május 15.: A Kincstári Vagyoni Igazgatóság tulajdonosi hozzájárulást ad a 

bejárati táró melletti építmények fennmaradásához és tulajdonjogi bejegyzéséhez 

(telekkönyvi bejegyzés sem a BSZ, sem a HELIOSZ Kft. javára nem történt). 
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1996. június 9.: a Gybg Kft. pályázatot nyújt be az „Egészségbiztosítási 

Önkormányzat Egészségi Kockázatkezelő Pályázati Rendszer Prevenciós Program 

Életmód” pályázatra (bérekre, eszköz beszerzésre, barlangi klíma mérésre). A 

pályázott összeg 6.250.000 Ft, a megítélt támogatás 300.000 Ft. 

1996. június 15.: A Gybg Kft. megnyitja a bányászüdülőt, a betegek ellátását 5 

kúraorvos és 5 ápolónő biztosítja folyamatosan. 

1996. június 16.: A Gybg Kft. kérelmet nyújt be a krónikus betegellátási 

tevékenység 1996. évi finanszírozására az OEP Finanszírozási Főosztályra, melyet 

az OEP továbbít a népjóléti miniszternek. 

1996. augusztus 8.: Az Egészségbiztosítási Önkormányzat levélben közli, hogy a 

„befogadási kérelemmel kapcsolatosan még mindig belső egyeztetések folynak”, 

majd szíves türelmet kér. 

1996. szeptember: A népjóléti miniszter az OEP Finanszírozási Főosztállyal 

egyeztetve visszamenőleges hatállyal jóvá hagyta az 1996. évi finanszírozást, de a 

B-A-Z Megyei Egészségbiztosítási Pénztár (MEP) a szerződést ennek ellenére sem 

volt hajlandó megkötni. Így ebben az évben a Gybg Kft. tagjai maguk fedezték a 

barlangterápia költségeit. 

1996. augusztus 30.: A Gybg Kft. a bányászüdülő felújításához pályázatot nyújtott 

be a „Területfejlesztési célelőirányzat 1996. évi támogatása” elnyerésére. 

1996. október 28.: A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 

Természetvédelmi Hivatal jóváhagyja a Béke-barlang üzemeltetési szabályzatát és 

egy évre, 1997. december 31-ig engedélyezi a barlang gyógyászati célú használatát. 

1996. december 30.: A Gybg Kft. „Barlang szanatórium létesítése” c. az üdülő 

felújítást célzó pályázatát azzal a feltétellel támogatták, hogy munkáltatóként 5 éven 

át, 5 fő főállású dolgozót foglalkoztat a társaság. Továbbá a szanatórium felújítási 

munkáihoz szükséges pályázati önrész befizetését a Kft. tagjai vállaltak. 

1997. április 15.: A MEP a népjóléti miniszter állásfoglalása alapján az aktuális 

naptári évre „Krónikus barlangterápia” megnevezéssel megkötötte a finanszírozási 

szerződést.  

1997. szeptember 29.: A Gybg Kft. kérelmet nyújt be az Egészségbiztosítási 

Önkormányzathoz a népjóléti miniszter által jóváhagyott támogatás utólagos 

kifizetésére. A kérelemnek nem adtak helyt, az 1996. évi finanszírozás a bürokrácia 

útvesztőjében végleg elveszett. 

1997: A Természetvédelmi Hivatal újabb egy évre, 1998. december 31-ig 

engedélyezi a barlang használatát. 

1998. január-május: A Gybg Kft. korszerűsítette az 1967-ben épült bányász üdülőt. 

Korszerű gázfűtő- és melegvíz-ellátó rendszert épített, a faházakat hőszigetelte, 

ezáltal az épület téli használatra is alkalmassá vált. 

 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 42. 

 75 

 
 

A felújított bányászüdülő épülete  
(Fotó: Kovalóczy György) 

 

 

1997.: Társadalombiztosítási támogatással folyik a barlangterápia. 

1997. szeptember 3.: A Gybg Kft. pályázatot nyújt be a „Béke-gyógybarlang II. sz. 

kúratermének rekonstrukciójára”, de a pályázat nem nyert. 

1997. október-december: A MEP Egészségügyi Finanszírozási Osztály a térítési 

díjakkal kapcsolatos célellenőrzést folytat. 

1998. március 1.: A Gybg Kft. kérelmet nyújt be az Egészségbiztosítási 

Önkormányzathoz az 1998. évi finanszírozásra, melyhez később a népjóléti 

miniszter hozzájárult, de fedezet hiányában a finanszírozási szerződés mégsem jött 

létre. („Járni jár, de nem jut.”) 

1998. augusztus 18.: A Gybg Kft. kérésére a Jósvafői Önkormányzat működési 

engedélyt ad „Kereskedelmi szálláshely” működtetésére. 

1998. szeptember 27.: Kérelem az Egészségügyi Minisztérium Egészségpolitikai 

Főosztályához az 1999. évi finanszírozás engedélyezésére (válasz nem érkezett). 

1999. január 10.: Kérelem közvetlenül a népjóléti miniszterhez az 1999. évi 

finanszírozásra (válasz nem érkezett). 

1999: Társadalombiztosítási támogatás nélkül folyik a barlangterápia, a betegek 

kezdenek elmaradni.  

1999. július 30.: A B-A-Z Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a szanatórium 

épületét „B” kategóriájú szálláshely kategóriába sorolta, az egykor bányászüdülő 

turistaházzá vált. 
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1999. október 11.: Kérelem a népjóléti miniszterhez a 2000. évi finanszírozására 

(válasz nem érkezett). 

2000: Társadalombiztosítási támogatás nélkül folyik a barlangterápia, emiatt egyre 

több beteg marad el. 1997-ben 3 hetes turnusokban, a barlangterápiában 252 beteg 

részesült. A társadalombiztosítás támogatásának elmaradása miatt a beteglétszám 

1998-ban 89 fő, 1999-ben 59 fő, majd folyamatosan csökkenve 2005-ben már csak 

19 fő. A Gybg Kft. tagjai pótbefizetésekkel és tagi kölcsönökkel tartják fenn a 

barlangterápiát és a céget, bizakodva a dolgok jobbra fordulásában. 

2000. június 6.: A Természetvédelmi Hivatal 2002. december 31-ig engedélyezi a 

Béke-barlang gyógyászati célú hasznosítását.  

2000. október 7.: Az ANPI jóváhagyja a barlang módosított üzemeltetési 

engedélyét. 

2001-2002.: Társadalombiztosítási támogatás nélkül folyik a barlangterápia, már 

csak a legkitartóbb betegek érkeznek. A Gybg Kft. a barlang használatáért nem kért 

térítést, minden érdeklődő saját felelősségre mehetett be a barlangba. A betegek 

kontroll vizsgálatát az aggteleki körzeti orvos végezte, szintén térítésmentesen. 

Mindeközben érdektelenség miatt az Edelényi Kórházzal való együttműködés 

kudarcot vallott (ez volt az utolsó esély a támogatás megszerzésére kórházi 

háttérrel). 

2003: A „Gyógyturizmus éve” a barlangterápia számára semmi változást nem 

hozott. 

2003. március 10.: Támogatási kérelem az új egészségügyi miniszter asszony 

részére (válasz nem érkezett). Az érdektelenség ekkor már a tüdőgyógyász 

szakmában is megmutatkozott. Ekkor már olyanok is akadtak, akik a modern 

gyógyszerek birtokában feleslegesnek vélték az „elavult” barlangterápiát. 

2003. szeptember 25.: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) újabb 

egy évvel, 2004. december 31-ig meghosszabbítja a Béke-barlang gyógyászati 

hasznosítási engedélyét. 

2004. március 24.: A B-A-Z Megyei Fejlesztési Tanács ellenőrizte a „Barlang 

szanatórium létesítése” c. projekt megvalósulását és az 5 fő 5 évi foglalkoztatását, 

mindent rendben talált. 

2004. szeptember 08.: A Gybg Kft. 20 %-os üzletrészt ajánlott fel a Jósvafői 

Önkormányzatnak. A kezdeményezés oka az volt, hogy önkormányzati részvétellel 

működő gazdasági szervezetnek nagyobb esélye lett volna pályázatokon forráshoz 

jutni. A képviselő testület ingyen sem kívánt élni a lehetőséggel. 

2004. október 29.: A Gybg Kft. további 5 évre kérelmezi a barlang használatát a 

KvVM Közigazgatási, Jogi és Hatósági Főosztálytól, de ismét csak egy évre kapta 

meg azt. 
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2004. november 10.: Az elmúlt években a Gybg Kft. alapító tulajdonostársai sorra 

elhagyták a céget, már csak két bányamérnök tulajdonos maradt. 

2005. április 22.: A Gybg Kft. két megmaradt tagja létrehozza a Barlangterápiával 

az Asztmás és Allergiás Gyermekekért Alapítványt (Alapítvány), a felkért alapító dr. 

Adorján Barna. A kuratóriumot a Gybg Kft. tagjai alkotják, az alapítvány célja 

finanszírozási forrást teremteni a barlangterápia működési költségeire.  

2005. augusztus 3.: Az Alapítvány kérelmezi a barlang használati engedélyét. 

2005. október 27.: A KvVM Közigazgatási, Jogi és Hatósági Főosztály 2010. 

december 31-ig engedélyezi a barlang használatot az Alapítvány részére, azzal a 

feltétellel, hogy az ANPI-vel haszonbérleti szerződést kell kötnie. Az ANPI több 

mint 50 év térítésmentes barlanghasználat után, 200.000 Ft bérleti díjat kért. Ebben 

az évben a barlangterápiát már csak 19 fő vette igénybe, a betegenként cca. 10.000 

Ft többletköltség irrealitása miatt az Alapítvány kérelmet nyújtott be a 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak, hogy tekintsen el a haszonbérleti 

díjfizetési kötelezettségtől. A kérelemre válasz nem érkezett, az ANPI viszont 

kezdeményezte a KvVM-nél a barlanghasználati engedély visszavonását. Az 

Alapítvány nyilatkozatot tett, hogy ha a TB finanszírozás újra megvalósul, és lesz 

miből fizetni, akkor az ANPI-nek készséggel rendezi a haszonbérleti díjat. 

2006. április 27.: Az Egészségügyi Minisztérium Közigazgatási Államtitkári Hivatal 

tájékoztatót küld a barlangterápiával kapcsolatban, miszerint „az OEP finanszírozás 

mellett kívánná hosszabb távon ezt a fajta terápiát alkalmazni”, de „végleges döntés 

még nem született”. Kifejezte továbbá, hogy „bízom abban, hogy a szakmai 

előkészítés alapján rövidesen mód lesz a barlangterápia gyermekek és fiatalok 

számára történő finanszírozási támogatással való alkalmazására”. 

2006. augusztus: Az ANPI fegyveres természetvédelmi őre megpróbálta kizavarni a 

kúrateremben tartózkodó betegeket, de a betegek nem engedelmeskedtek. Az ANPI 

engedély nélküli barlang használat miatt feljelentette a Gybg Kft-t az Észak-

magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen. 

2006. augusztus 15.: Az Alapítvány kérelmezi a KvVM Közigazgatási, Jogi és 

Hatósági Főosztályán a haszonbérleti díj fizetési kötelezettség elengedését (nem 

engedték el). 

2006. szeptember 18.: A Gybg Kft. eredménytelenül kérelmezi az Észak-

magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az 

engedély nélküli barlanghasználat miatt indított eljárás megszüntetését. A KTVF 

egyúttal betiltotta a barlang használatát és 250.000 Ft bírságot szabott ki.  

2006.október 16.: Az Alapítvány közreműködést kért a Környezetgazdasági 

szakállamtitkártól, valamint a Természet- és a Környezetmegőrzési 

szakállamtitkártól az ANPI és Gybg Kft. között kialakult helyzet megoldására 

(válasz egyik helyről sem érkezett). 
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2006. október 20.: A Gybg Kft. a KTVF határozatát tudomásul vette, a 

barlanghasználatot beszüntette, a bírságot kifizette. 

2007-2012.: A bányászüdülő kereskedelmi szálláshelyként működik, a 

barlangterápiára jelentkező csekély számú érdeklődőt a Gybg Kft. a Baradla-

barlangba irányítja. Közben az ANPI a tüdőbetegek részére a Baradla-barlang 

látogatását kedvezményessé tette. 

2008. július 29.: Az Országos Tisztiorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és 

Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság a „gyógybarlang” minősítés felülvizsgálatát 

kezdeményezte. A felülvizsgálathoz újabb barlangi klíma vizsgálatokra, ill. a terápia 

eredményességének orvosi igazolására lett volna szükség, de a felülvizsgálat 

elmaradt, a „gyógybarlang” státusz megmaradt. 

2011. május 11.: Az ANPI levélben értesítette az Alapítványt, hogy nem járul hozzá 

a Béke-barlang termeinek használatához. Az Alapítvány kérte az ANPI-t, hogy a 

barlang használatát közvetlenül a betegeknek engedélyezze, akár belépődíj ellenében 

is, de ettől az ANPI elzárkózott, hivatkozva arra, hogy nem tudná ellenőrizni a 

barlang használatát. 

2012. december: Szablyár Péter „Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?” 

címmel, a Jósvafői Helytörténeti Füzetek 37. számában így ír a barlangterápiáról: 

„Meggyőződésünk, hogy ez lenne a falu számára az egyik kitörési pont, amely 

immár két évtizede Csipkerózsika álmát alussza…” Ekkor talán már ő volt az 

egyetlen, aki komolyan hitt ebben. 

2013. május: Az ANPI a Béke-barlang látogatását a levegőben feldúsult széndioxid 

miatt felfüggeszti. A Béke-barlang legendásan gyógyhatású levegője szellőzés 

hiányában évek óta olyan mennyiségű káros anyagot tartalmaz, ami miatt a Béke-

barlang nem látogatható, a kúratermekben nincs már se jó levegő, se infrastruktúra 

és az elektromos hálózat is teljesen tönkrement (a kúratermek mögötti szifonban 

megemelkedő víz időszakosan már korábban is többször lezárta a levegő útját, ezért 

a Borsodi Szénbánya idejében egy szellőző csövet vezettek ki a felszínre, amelyet az 

ANPI később megszüntetett). 

2013-14.: Az egykori bányászüdülő diákcsoportoknak biztosított szálláshelyet. 

2015: Az 1967-ben épült, 1998-ban felújított faház együttes leromlott műszaki 

állapota és működtető hiányában, közel 50 éves működés után végleg bezárt. 

2016. október 17.: A Gybg Kft. jognyilatkozatot ad, hogy amennyiben az ANPI a 

„Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és a Szlovák-Karszt Világörökség 

barlangjaiban” pályázaton nyer, akkor a Béke-barlang jósvafői bejárati táróját és 

kiszolgáló felszíni létesítményeit átruházza az ANPI javára. 

2017. július 17.: A „Monitoring Bizottság” támogatásra érdemesnek tartotta az 

ANPI „Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és a Szlovák-Karszt Világörökség 

barlangjaiban” projekt javaslatát, azonban szerződéskötésre a mai napig nem került 

sor.  
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2017. szeptember 19.: A Miskolci Törvényszék tájékoztatja az Alapítvány 

kuratóriumát az alapítvány kényszer-végelszámolásának elrendeléséről. 

 

 
 

A bezárt bányászüdülő épülete, 2017-ben  
(Fotó: Kovalóczy György) 

 

 

A fentiek alapján túlzás nélkül megállapítható az a szomorú tény, hogy a „fénykort” 

jellemző összefogás teljes hiánya, a tüdőgyógyász szakma érdektelensége, valamint 

a gyógyszeres kezelések és a terápiás eljárások párhuzamos fejlődése miatt a Béke-

barlangra alapozott jósvafői barlangterápia napjainkra véget ért. 

 

Záró gondolatok 

 

A jósvafői barlangterápia idősorrendbe rendezett történetét, igyekeztem tömören és 

lényegre törően közzétenni. Akik e folyamat egyes részleteit nálam jobban, vagy 

másként tudják, kérem, osszák meg velünk tudásukat. Írják meg, mondják el 

véleményüket, esetleg a JHF következő számaiban egészítsék ki ezt az írást, melyet 

jó szándékkal és legjobb tudásom szerint állítottam össze (cím és telefon a 

szerkesztőségben)! 

 

Kovalóczy György 

a Gyógybarlang Kft. képviselője 

 

 


