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Jósvafő jövője – Jósvafő múltja 
 

Tisztelt Olvasóim, Kedves Barátaim! 

 

Embert próbáló év köszöntött ránk. Az első – télen szokatlan – árvíz 

még a múlt év decemberében vonult át a falun, de ez még nem oko- 

zott bajt. Február 27-28-án – a téli jelentős csapadék hirtelen 

olvadásának hatására – ismét megemelkedett a források vízhozama, 

de még mindig a medrében maradt a Jósva. 

 

A június első napjaiban lehullott csapadékot már nem ttudták 

magukban tartani a kőzet-repedések és barlangok, a Jósva kilépett 

medréből, a Dózsa György utca úttestét is elöntötte a víz, a tájház 

környéke is víz alá került. 

 

A folyamatos esőzés hatására június 4-én éjszaka újabb árhullá,m 

érkezett, most már a tájház tiszta szobájába is betört a víz, a pinceház 

„lépcsőházában” három lépcsőfok magasan állt a víz. Mindez annak 

ellenére következett be, hogy a portát homokzsákokból épített 

nyúlgáttal vették körül. 

 

A tisztaszobából egy bátor csapat (Porcs Péter, Farkas Reni, Váczi 

Béla és Baldáné Rózsika) kimenekítette a bútorokat és a műtárgya-

kat a csűrbe. Ahogy levonult az ár, a tisztaszoba helyreállítása kö-

vetkezett, szerencsére a nagy melegben gyorsan távozott a víz a szoba 

padlójából és a vizes falakból. Annyira helyreállítottuk a rendet, 

hogy az árvíz után egy héttel már látogatókat fogadhattunk. 

 

Ez úton is köszönetet mondok mindenkinek, aki részt vett a tájház 

védelmében és féltve őrzött tárgyainak megmentésében. 

 

Reméljük ez az év már nem tartogat ilyen meglepetéseket, és az eddi- 

giek már csak egy tanulságos élményként maradnak meg 

emlékezetünkben. 

 

Jósvafő, 2010. július 15. 

Szablyár Péter
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Emlékezetes árvizek a Baradlában 

                                                            1947, 1955 
- Dr. Jakucs Lászlóné - 

 

 

Az 1955-ös esztendő rengeteg feladatot adott nekem és férjemnek egyaránt. Én 

merőben új körülmények közé kerültem, új iskola, új gyerekek, az addig 

megszokott tanítási módszerektől eltérő oktatási forma az összevont 

osztályokban. Férjem gondolatvilágát meg állandóan foglalkoztatta egy hosszú  

távú,  vízhozam mérésekkel egybekötött vízkémiai vizsgálatsor mind a Komlós, 

mind a Jósva forrásából, s ezt  kiegészíteni akarta barlangi csepegő vizek 

rendszeres analízisével. Ebben a munkában örömmel vettem részt. 

 

A Baradlában meghatározott pontokon – cseppköveken is – helyeztük el a 

gyűjtő edényeinket, amiket meghatározott időközben cseréltünk és elemeztük az 

összegyűlt anyagot. Bizony sokszor előfordult, hogy magam mentem be a 

barlangba egy szál /akkor még használatos/ karbidlámpával, vagy a nagyobb 

benzines maxim lámpával. Gyönyörű volt a barlang! A csendet itt is, ott is 

megszakította egy egy vízcsepp koppanása, másutt csobbanása, fröccsenése, 

lábam alatt a kavics csikorgása, lent a mederben a csendesen folydogáló Styx 

patak csörgedezése  zavarta csak meg a mérhetetlen nyugalmat. Volt ilyenkor 

ideje az embernek elgondolkodni azon, hogyan is keletkezhetett ez a roppant 

méretű rendszer csodálatos cseppköveivel.  

 

Egyszer adat gyűjtés miatt indultunk el ketten Jósvafőről  Aggtelekre a 

barlangon keresztül. Már jócskán túl jártunk a Vörös-tói bejárat lépcsősoránál, 

amikor rövid pihenőt javasolt férjem. És mesélni kezdett. Az első iszonyú 

baradlai emlékéről.  

 

1947. március 15-e volt. Barlangokat kedvelő, és bennük kutatásokat végző 

antropológus barátjával Jósvafőre jöttek. Mind a felszínen, mind a barlangban 

megfigyeléseket, adat gyűjtéseket terveztek. Kicsit meglepődtek azon, hogy a 

vidéket elég vastag hótakaró borította még. A nappalok ugyan már sejtetni 

engedték a tavasz közeledtét, de  az éjszakák még igen csípősek voltak. Jókor 

reggel indultak el a barlangban Jósvafőről Aggtelek felé. Azonban mialatt  

komoly problémákat tárgyalva, nézelődve, lassan haladtak, odakint eleredt, majd 

egyre komolyabbá vált  egy szokatlanul langyos tavaszi eső, ami, mint később 

kiderült, jó másfél óráig hullott. Ezalatt a havat teljesen elolvasztotta. A fagyott 

talaj az olvadékot befogadni nem tudta,  így a havas áradmány a  víznyelőkön 

ömlött  be a barlangba. Ők odabent egyszer csak azt észlelték, hogy furcsán 

megváltozott körülöttük  a világ. Valami, addig nem észlelt különös hangokat 

hallottak, zajt, ami egyre erősödött, robajokat, amit először nem tudtak 

magyarázni. Féltek. És egyszerre meglátták az iszonyatot! Méteres vízár rohant 
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feléjük  habzóan, tajtékozva. Megpróbáltak rohanni visszafelé, de az áradat 

utolérte őket, s elsodorta mindkettőjüket. Hosszan vitte őket a jéghideg víz, míg 

valamelyik kanyarban kisodródtak. Ruhájuk leszaggatva, vacogva, félve, 

csodával határos módon megtalálták a Vöröstói kijárat lépcsőit, megmenekültek. 

Még most, sok évvel később is éreztem az iszonyatot a hangján, és megértettem, 

miért olyan szigorú a hosszútúrák indulásának engedélyezésével, és miért 

követelte meg a különböző barlangász csoportoktól, hogy amint kiérnek, 

azonnal jelentkezzenek.  

 

Ez a mostani, 1955-ös nyárelő még szép volt. Gyűltek az adatok, a 

megfigyelések, de egyre nagyobb aggodalommal figyeltük a gyakori, elég nagy 

intenzitású esőket. Július végén már megtudtuk a jósvafői és aggteleki 

mérőállomások adataiból, hogy a sok csapadék a barlangok vízgyűjtő területén 

teljesen átáztatta a felszínt, és egy egy nagyobb zivatar után a víznyelők is 

működni kezdtek. Ez, és a megnövekedett forráshozam azt bizonyította, a talaj 

már nem tudja elnyelni az újabb csapadékot, megnőtt az árvíz kialakulásának 

valószínűsége. Július végén már le kellett állítani az akkor elég kedvelt hosszú 

túrákat. A mérések azt mutatták, hogy hónap elejétől augusztus első napjaiig 

mintegy 300 milliméter eső hullott a karsztra és a vízgyűjtőre!  

  

Augusztus ötödikén késő délután még átmentünk Aggtelekre. Egy kicsit 

feszültek voltak barlangvezetőink, és bár érezni lehetett a közelgő vihar 

leheletét, mi szárazon hazaértünk Jósvafőre.  

 

Nem volt nyugodt éjszakánk! Hajnalban, úgy öt hat óra körül valami iszonyú, 

soha nem hallott zúgásra, dübörgésre riadtunk. Férjem hihetetlen gyorsasággal 

pattant ki az ágyból, és szinte kiáltotta: árvíz! Pillanatok alatt felöltöztünk, és 

szaladtunk  a házunktól /a mai Nemzeti Part épületétől/  a hátsó úton le, a Jósva 

forrása felé. Aztán meg kellett állnunk. A túloldalon a Jósva forrása körül 

megváltozott az addig ismert hegyoldal. Mindenütt ömlött, áradt az örvénylő, 

tajtékzó, a barlangjáratokból kiszabaduló, sötétbarna iszonyat. Percekig földbe 

gyökerezett lábakkal néztük a félelmetes, de csodálatos látványt. Aztán férjem 

megragadta a kezemet: szaladjunk a barlangba, mi lehet ott?!  

 

Lihegve igyekeztem utána. A szálló ablakaiból kíváncsian kitekintő álmos 

vendégeket, akik ugyancsak felriadtak a szokatlan zajra, szóra sem méltattuk. A 

jósvafői mesterséges bejáraton végig szaladtunk. Itt csend volt. Hanem amikor 

az Óriások terméhez értünk, először riadva megálltunk, aztán föl a lépcsőkön, a 

terem előtti víznyelő felé. Itt az elemek olyan csodájával  kerültünk szembe, 

amit egy életen át sem lehet elfelejteni. A barlang dübörgött, zúgott, morajlott. 

Mint egy fantasztikus szimfónia utolsó akkordjai. Micsoda művet alkothatott 

volna egy nagyszerű zeneszerző, ha ezt hallotta volna! Előttünk kavargott, 

örvénylett a nyelőbe igyekvő hatalmas  víztömeg. De hiába! Az nem tudta 
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befogadni! Lassan emelkedni kezdett az áradat.  A folyosó csaknem a 

mennyezetig vízzel volt tele. Megfordultunk, és igyekeztünk kifelé, mi lehet a 

felszínen?  

 

Újból le a forrásokhoz. A látvány döbbenetes volt! A roppant erejű vízáradat – 

ami a forrás normál hozamának több, mint százszorosa lehetett – megbontotta a 

hegyoldalt! A szokásos forráshelyen kívül különböző magasságokban, még vagy 

hat helyen ontotta  piszkos áradatát. Kövek, sziklák zuhogtak mindenfelé. A 

hordalék megrövidítette szinte a szemünk láttára  a Tengerszem-tó felső végét. 

A szállóhoz vezető országút alatt a víz felszínre töréséi helyén rövid idő alatt 

hatalmas kráter keletkezett, félő volt, hogy az országút is lecsúszik. (Azonnal le 

is zárták ezt az útszakaszt, hosszú ideig kocsival, busszal nem is lehetett feljönni 

a barlang bejáratához.) 

 

De mi van a Komlós forrásnál?  Hasonló, de talán egy kicsivel kevesebb volt az 

áradat. De ez a buszforduló felett az oldalból tört a felszínre. Odalent a két forrás 

víztömege egyesült, és rohanva száguldott Jósvafő  felé. 

Már valósággal kábultak és mérhetetlenül fáradtak voltunk, de újból a barlangba 

igyekeztünk. Most azonban hamarosan meg kellett állnunk. Hihetetlen 

jelenséggel álltunk szemben. A víz, ami nem tudott elnyelődni az Óriások terme 

előtti nyelőben, felnyomult a terembe, ahol hatalmas tavat alkotott, majd tovább 

kereste az utat magának. Megtalálta a jósvafői ágba vezető csigalépcsős szűk 

lejáraton át a Színpad terem felé, s végül a jósvafői járatban a Vetődéses terem 

alján lévő, régi víznyelőben tűnt el hatalmas örvényléssel.  

Most kérdeztük egymástól riadva, mi lehet Aggteleken a barlang bejáratánál? Itt 

egy kb. másfél kilométer hosszú, 600 méter széles  tó alakult ki, hiszen a nyelők 

nem tudták levezetni a hatalmas vízmennyiséget. A Barlangszálló előtt mély víz 

állt, még autóbusszal sem lehetett bemenni. Napok múlva rendeződött csak a 

terület. 

Vissza Jósvafőre! Ilyet még nem láttunk, elképzelni sem tudtunk. A faluban egy 

széles, jókora folyó száguldott, ellepve a járdákat, betörve a házak udvaraiba. 

Egy halaszthatatlan dolgára igyekvő lovas szekér alig tudott átevickélni a mély 

vízen. Kihalt lett a falu.  



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 32. 

2010. július – az árvizek évében 

 
 

Jósvafő az 1955. augusztus 6-i árvíz idején  

(Dr. Jakucs László: Aggtelek és vidéke útikalauz; 1957) 

 

        
 

Cseppkövek közé szorult talicska a Béke-barlangban (balra) és a Jósva-forrás 

egyik árvizi forrásszája (II. munkahely) a Törőfej-völgyben az 1955-ös árvíz 

idején (Kiss Dániel fotói Dr. Bartalan Károly – MÁFI – jelentéséből) 

(MÁFI Tudománytörténeti Tára – köszönettel Hála Józsefnek ) 
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Hogy a barlangban mekkora károk keletkeztek, azt csak sok nappal később 

lehetett felmérni. Nem csak a letört cseppkövek, de a megrongálódott, sok 

helyen elhordott járdák, a hidak, a rengeteg sár, hordalék letakarítása nagyon sok 

munkát adott hosszú időn keresztül. 

Az egész pokoli színjátéknak az volt az érdekessége, hogy ezután az iszonyú 

esőzés után megszűnt a további csapadék hullás. Mintha a természet azt mondta 

volna, most megmutattam, ember, vedd tudomásul, a barlangok keletkezésében 

nem csak a víz oldó hatásának van szerepe, de a mélyítésében, a szélesítésében, 

a kialakításában ez az erő, az árvíz és a hordaléka  vési, koptatja, formálja őket 

végtelen időkön át. 

 

És a folytatás. Miközben rohantunk egyik helyről a másikra, hűséges segítőink, 

a barlangvezetők hozták, gyűjtötték a forrásokból, később a már elérhető 

barlangi szakaszokból az elemzésre váró vízmintákat. Miután az országútban 

jókora kár keletkezett, nemcsak az utat kellett felújítani, de támfalat is építeni, 

keresték, ki a felelős a fél hegyoldal leomlásáért? Komoly meghurcoltatásban 

volt része a férjemnek, amíg más szakértőkkel együtt bebizonyították, itt az 

elemekkel szemben tehetetlen volt bárki is. Bizonyos mértékig haszna is volt – 

barlangász szempontból – az árvíznek. Az Alsó-barlang létezéséről régóta tudott 

a tudomány, de megtalálni eddig még nem sikerült. Most szakértők segítségével 

megfelelő helyen megfelelő aknát mélyítettek, és 1957 januárjában sikerült 

behatolni a Baradla új, eddig ismeretlen járatába.  


