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Első kézből – a jósvafői árvizekről 
- Szablyár Péter – 

(Megjelent az Élet és Tudomány 2010. június 18-i számában; LXV. évf., 

25.szám; 772-773. oldal) 
 

Az elmúlt napok Bódva völgyi árvízi hírei között gyakran olvashattuk Szendrő, 

Szendrőlád, Edelény és Boldva nevét, de a kis faluét, ahonnan e nagyobb 

településeket elöntő áradat vizeinek jelentős hányada elindult, nem. A Bódvába 

nyugatról – Perkupa és Bódvaszilas között -  betorkolló Jósva völgy végében 

megbújó Jósvafő  (fő = fej = forrás)  területén jelentős vízgyűjtő területű 

karsztforrások fakadnak, ahogy arról korábban (Árvíz Jósvafőn ÉT 2006.) 

beszámoltunk. 

 

A lehullott jelentős téli hó-mennyiség és a csapadékos tavasz vészt jósló 

csapadék-mennyiséget juttatott a karszt barlangjaiba és repedéshálózatába. 

 

Hónap Lehullott 

csapadék 

(mm) 

Január 50,3 

Február 50,9 

Március 14,7 

Április 106,2 

Május 178,3 

Június 1-5. 106,2 

Összesen 506,6 

 

 

A karszt fokozatos telítődését már 2009. december 26-án jelezte egy kisebb 

karácsonyi árhullám, amelyet jelentős havazások követtek. Az áprilisi  100 mm-t 

meghaladó csapadékmennyiség újabb figyelmeztető jelzést küldött április 17-én, 

amikor a település területén fakadó források vízhozama hirtelen megnőtt, de 

ekkor a vizeiket összegyűjtő Jósva még nem lépett ki medréből. Május 19-én, a 

hét elején lehullott közel 50 mm csapadékot már nem tudta átmenetileg tárolni a 

karszt, ekkor a Jósva patak már kilépett medréből, de mindez jelentős 

következményekkel még nem járt. A csapadékos május átlagot meghaladó 

csapadékmennyiségére a június eleji napok megállás nélkül szakadó esői június 

1-5. között újabb száz millimétert meghaladó csapadékot zúdítottak a vízgyűjtő 

területekre. Június 3-án délután hirtelen emelkedni kezdett a Jósva patak 

vízszintje. A belé torkolló Kecső-, Tohonya- és Kajta patak egyre nagyobb 

vízmennyiséget szállított; a Babotkút forrásából, a Kis - Tohonya forrásból 

(Vass Imre-barlang); a Nagy - Tohonya forrásból (Kossuth-barlang) és a 

Komlós forrásból (Béke-barlang). A június első napjaiban lehullott 
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csapadékmennyiség a területre jellemző kéthavi átlagnak megfelelő mennyiség 

volt. Ennek hatása nem maradt el. Estére a Jósva kilépett medréből, tajtékzó-

barna áradata elöntötte Jósvafő északnyugati részét. 

A lassú apadás csak június ötödikén indult meg, a zabolátlan patak lassan 

visszatért medrébe, barna iszapréteggel borítva ideiglenesen elfoglalt területeit: 

a patakpartokat, utcákat és a mélyebb fekvésű házak pincéit, lakóházait.  

 

Az árvíz ideje alatt a Baradla-barlang látogatói az aggteleki oldalon a Denevér-

ági bejáraton keresztül jutottak el a Hangverseny-teremig, ahol a dübörgő Styx 

fogadta őket. A jósvafői kijáraton keresztül az Óriások terméig juthattak be a 

látogatók, ahol az Óriástermi-víznyelőben dübörögve eltűnő víz adta az 

aláfestést a zenei élvezetekhez. 

 

A jósvafői árvíz megszívlelendő tanulsága kettős: folytatni kellene azt a 

rendszeres hidrológiai adatgyűjtést, amelyet a múlt század utolsó négy 

évtizedében végeztek a területen, mert ennek naprakész ismeretében – a 

meteorológiai adatokkal összevetve – pontos prognózisok lennének adhatók a 

befogadó folyók vízmozgásaira, rendkívüli veszélyhelyzeteire. Ezek 

figyelembevételével jelentős károk lennének megelőzhetők! 
 

 

  
 

                                                                                                        

Vízállás a jósvafői tájház előtt 2010. június 2-án 


