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Jósvafő első idegenforgalmi létesítményéről

Jósvafo idegenforgalmát egyértelműen a Baradla-barlang itteni - mesterséges - 
bejáratának megnyitásától (1928) származtathatjuk.

Az első turistaszállás a Törőfej-völgyben, a mai Tengerszem-tó gátja alatt lévő 
Klein-féle malom (un. felső-malom) átépítésével létesült. A következőkben ennek 
a turistaszállásnak a létrejöttét kívánjuk bemutatni néhány korabeli újságcikk, 
hivatkozás alapján.

Az eredeti malom képét legjobban Sándy Gyula festőművész örökítette meg , 
amely a Vasárnapi Újság 1863.4.számában jelent meg (p, 31-32,), MA jósvafoi 
malom, s az aggteleki barlang vizei" c. cikk illusztrációjaként.

A cikk a következő bekezdéssel zárul:

"Minő ellentéte ez alvilági zordonságnak azon idylli szépségű jósvafoi tájkép, 
középpontján az egyszer malommal, melynek kerekeit a nap jótékony sugarainál 
megszelídült Acheron és Styx hullámai hozzák mozgásba.1'

A turistaház létesítését jól nyomon követhetjük a u Turistaság és Aip'tnizmus" 
korabeli számaiból, amelyben az alábbi rajz is megmaradt az akkori épületről:
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I93K XXLévf 292.oldal:

"Jósvaföi turist ámened ékház unkát még az 1932.év tavaszának folyamán 
megnyitjuk a turistaforgalom szarnám. Egyelőre 20 hálóhellyel és vendéglői 
vizemmel/'

1932, XXII,évf. 219.oldal:

"A Jósvaföi menedékház az Aggteleki cseppkő barlang bejáratánál elkészült és a 
turistatársadalom rendelkezésére áll. Egyelőre 24 elsőrangú ággyal szerelték fel 
A menedékház Jósvalo községtől 15 pere alatt, a barlangbejár ótól 5 perc alatt 
érhető el. A háznak ünnepélyes felavatását jövő év hűsvétjára tervezi az egyesület 
a 60 éves jubileumi ünnepélyek egyik eseményeként0

1932. XXII.évf. 258.oldal:

"Új átjelzések Aggtelek környékén. Készíttette a nyár folyamán a MKE. 
LAggteleki barlang - Poronyatető - Öaradlatető - Patakvölgy - Jósvaföi 
menedékház - Lótej forrásvölgy - Méneskút: országos kék jelzés egy része/'

1933. XXJILévf 60. oldal:

"Utána ismertette Klein Károly menedékházgondnok előterjesztését a Jósvaföi 
menedékhózra vonatkozó vendéglői és trafik jog megszerzésére, a barlangi 
villanyvilág ítás bevezetésére, valamint az autóbuszjáratok beállítására K érte  ezen 
kívül a hálódíj aknaki mérséklését is.M

1933. XXIII,évf. 149,oldal:

A MKE új Barad la-mened ékháza az Aggteleki-barlang új bejáratán ál, Jósvafő 
mellett, vadregényes völgyben, patak partján létesült, 30 ágyával, jó 
berendezésével (villanyvilágítás) kielégítő szállást és ellátást nyújt. Hálódíj MKR 
tagoknak 1,- pengő, MTSZ igazolványos tagoknak 1.30 pengő, nem tagoknak 
1,60 pengő, nyaraló vendégek számára napi penzió (négyszeri étkezéssel) 3 50 
pengő. Strand fürdő, halászás. rákászás, kiránduló helyek. Bővebbet az MKE- 
ben$ V. Géza u. 4., félemelet, szerdán este 7-9 közt, vagy Kessler Hűbéri 
menedékházíelügy előnél, I.ker., Lenke-út 67. sz. alatt/’
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1933. XXIII.évf 175.oldal:

A jósvafoi "Baradla" menedékház felavatása. Az Aggteleki-barlang jósvafoi 
új bejárata közelében, a jósvaföi Törőfej-völgy egyik szép rétecskéjén, a patak 
partján állott a Klein-fék malom Ez kapott új fedett verandát, pincét villamos 
világítást és ezt alakították át menedékházzá egy nagy teremmel és két kis 
nyolcágyas szobával, melyben a Kárpát-egylet tagjai 80 fill., a szövetségi tagok P 
1J0  és az idegenek P 1.40 hálódíjat, vagy 10 fillér, illetve 20 fillér belépődíjat 
fizetnek. Ezzel megépült a barlang mellett az első, a mai felfogásnak és 
viszonyoknak megtelelő igazi igazi turista menedékház, amelyhez már épöl az 
autóút is. A Magyarországi Kárpát Egyesület a területet egyelőre csak 10 évre 
bérli és opciója van a megvételre, de a ház azért már a közönség rendelkezésére 
áll és pünkösdkor tényleg nagy forgalma is volt (Levelezési cím: Klein Károly, 
Jósvaío). Az avatásnál a MKE nevében Dr. Vigyázó János társelnök, a pénzügy- 
és kultuszminiszterek, valamint az OTT nevében Dr Prém Lóránd, a m.kir 
honvédség nevében Dr Zsembery Gyula, a Magyar Turista Szövetség 
másodelnöke tartotta, ezután az MHE, a MOSzTO, az Encián, a MTE és más 
egyesületek képviselői adták át üdvözletüket, majd a jósvafoi bíró: Makk József 
és Garan Dániel helybeli gazda ünnepelték Kaffka Pétert* az új kijárat 
létesítőjét, végül pedig Kaffka mérnök köszönte meg a községnek a több, mint 
300 ingyen napszámot, melyet a kijárat megnyitásához felajánlottak és meg is 
adtak,

Zs, Gy."

1933. XXIII. évf. 371. oldal:

Dr Vigyázó János társelnök bejelentette, hogy a Jósvaföi menedékház ügyében 
nem sikerült a bérlővel a kívánt megegyezést létrehozni. Mivel az ügy jelenlegi 
sajnálatos állapotában az egyesület kettős felelősséggel tartozik, a választmány 
felhatalmazást adott az elnökségnek a polgári vagy büntető eljárás 
megindítására w

A Magyar Turista Szövetség Hivatalos Értesítője (II. [XII.] évfolyam, 
1937.,52. oldal:

“A jósvafoi vízjogot a barlangnak adják. A közelmúltban járt le a jósvafoi 
vízgog eddigi birtokosának a szerződése, A vízjog felett rendelkező abauj-tomai 
alispán, Szent-Imrey Pál a vízjogot a Magyar Turista Szövetségnek helyezte 
kilátásba, ha a vízierő kihasználására vizitturbinát épít. A kb. 18 lóerőt képviselő 
vízierő bőven elegendő lenne a barlang és a turistaszálló világítására, sőt este
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még a barlanghoz vezető autóút egy részét is ki lehetne világítani. Ha sikerülne a 
vizitturbinához szükséges kb. 8000 pengőt előteremteni, akkor a barlang 
költségvetése jelentős tételtől tehermentesölne. Ez a tétel az évi kb. 2000 pengős 
kiadás az áramfejlesztőgépekhez szükséges benzinre. Jelenleg az a helyzet, hogy a 
barlangba legalább két személynek kell a jegyét megváltania, hogy az 
áramfej lesztőgép üzemköltsége megtérüljön, Vizitturbina esetében pedig 
jóformán semmi üzemköltség nem lenne, nem is szólva arról az előnyről* ami a 
vízierővel előállított áram sokkal nagyobb üzembiztonságával járna. A vízárokra 
vonatkozó szolgalmi jogot is kilátásba helyezték, csak a turbina felépítéséhez 
szükséges területet kellene megvásárolni.”

A volt Klein-féle malom, később turistaház ábrázolása a jósvaioi birtokvázlaton 
(a hajdani patakmeder, a Tengerszem-tó partvonala és a gát feltüntetésével)

A MKE jósvaföi menedékháza (metszet a Turistaság és Alpinizmusból)
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A jósvafoi turistaház szerepet kapott Horty Miklós kormányzó 1936. május 21- 
i jósvafoi látogatásakor is, amiről a Magyar Turista Szövetség Értesítője 
[II.(XII.) évfolyam 1937] így számolt be "A kormányzó a Bar adtában" c, 
cikkében:
MA kormányzót hozó autó pontosan fél tizenkettőkor kanyarodott a jósvafoi 
bejáró elé. Mialatt a turisták a himnuszt énekelték, egy pillanatra a Nap is 
kibukkant a felhők közül. Öloméltósága ellépett a várakozók előtt, megszólította 
sorban a kormány és a közigazgatás funkcionáriusait, azután megállt a turistákkal 
szemben és meghallgatta dr, Zsitvay Tibor üdvözlő beszédét...
...A kormányzó meghat ottan, meginduló közvetlenséggel válaszolt és megadva az 
engedélyt a megnyitásra, megindult a bejárat felé., Amíg kíséretével végigjárta a 
jósvafoi szakasz kivilágított részét, dr. Zsitvay Tibor vezette és Kessler Hubert 
szolgált szakszerű magyarázatokkal. Az Óriások termében dr. Zsitvay Tibor 
kérelmére megengedte, hogy a barlangnak ezt a legnagyszerűbb részletét őróla 
nevezzék el, amit Darányi Kálmán, mint az erdőtörvény végrehajtója, de úgyis, 
mint a kormányfő helyettese a jelenlévők lelkes éljenzése közben hirdetett ki. 
Mindenki csodálattal szemlélte a természet és az emberi szorgalom nagyszerű 
alkotását, a csodálatos szépségű, mesterien megvilágított cseppkő alak illatokat és 
a kitűnő utakat.
Felcgy után jött ki a kormányzó a barlangból és a jósvafoi menedékház 
tér rászán a mcghívotakkal villásreggelihez ült.

D.S.n

A jósvafoi menedékház megszűnéséről a
MAGYAR TURISTA LEXIKON 
(Polgár dy Géza, Budapest; 1941.)
97.oldalán olvashatunk:

"Jósvafoi Bar ad la menedékház. Jósvaíon, 
a Törőfej-völgyben, régi malomépületből
alakította át 1933-ban a MKE.
Menedékház jellege 1936-ban megszűnt;
1941-ben új mh, építését kezdték, meg,”

A jósvafoi idegenforgalom alapját jelentő - 
Kaffka Péter mérnök irányításával kihajtott
táró bejárata egy korabeli 
levelezőlapon (jobbra).

képes


