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8. kiadás 1933. augusztus 26. 11 óra 15 perc 
 

  

 Az Aggteleki /Baradla/ barlangban az idén is folytak Kessler Hubert vezeté-

sével és a budapesti Egyetemi Turista Egyesület anyagi támogatásával a fel-

táró kutatások, amelyek igen fontos karszthydrológiai megfigyelésekkel jár-

tak és további támpontokat szolgáltattak a felszíni és barlangi vízfolyások 

összefüggésének tisztázására. 

Bent a barlangban sikerült körülbelül fél kilométeres hosszban új járatokat 

felfedezni, amelyek között kiemelkedik egy csodálatosan szép cseppköves 

terem a barlang jósvafői szakaszában. A kutatások továbbá megerősítetek 

ama régebbi feltevést, hogy a Jósvafő- Szin közötti karsztos hegyvonulat 

alatt nagy terjedelmű barlang húzódik, amelynek egyik beszakadt nyilasát 

már sikerült is felfedezni. Ennek a nyílásnak a kibontására azonban csak a 

tél folyamán kerül sor. - \ V? 

 

2. kiadás, 1934. július 12. 8óra 40 p 

  

J ó s t a f ő ?  július 12. Az Aggteleki-cseppkő barlang legújabb, Jósvafő község-

nél lévő bejáratához vezető autóutat Abauj-Torna vármegye a napokban adta át 

a forgalomnak. Az új autóúttal lehetővé válik a barlang megközelítése a csodála-

tosan szép, erdős jósvafői völgyön keresztül. A barlang ezen az új úton Miskolc-

tól Színen át másfél óra alatt érhető el./;"TI/ Bl/Sz 

 

18. kiadás 1934. szeptember 22. 13 ó 10. perc 

 

A Baradlai/aggteleki/ cseppkőbarlang jósvafői gondnoksága közli: A napokban 

az a téves hír terjedt el , hogy az aggteleki cseppkőbarlang jósvafői bejáratánál 

földomlás következtében szünetelne a forgalom. A valóság az, hogy Abaúj Tor-

na vármegye elrendelte az új jósvafői bejárat stílszerű kiképzését és kifalazását 

és e munkálatok miatt szünetelt néhány napig a forgalom, amely a mai naptól 

kezdve újra megindult. Az eddigi gyertyavilágítás helyett négyszáz gyertyafé-

nyű reflektorok fénye mellett gyönyörködhetik a közönség a barlang legújabban 

felfedezett csodáiban, amelyeket legjobban Jósvafő községből lehet megközelí-

teni /vasútállomás Szin, Abaúj-tornavármegye/, elkészült továbbá a jósvafői be-

járathoz vezető új megyei autóút, továbbá a barlangi utak, amelyek lehetővé te-

szik az új jósvafői szakasz kényelmes megtekintését. /MTI./ To/L 
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1936. július 30. 9 óra 45 p. 

 

A MÁVAUT a nyári hónapokra szeptember 8- ig tartó érvénnyel - két – két já-

rattal  megjavított a  az  aggteleki barlang autóbusz-menetrendjét . A reggel 6 

óra 50 perckor Budapestről induló gyorsvonathoz most már akár az Eger-

Putnoki vonalon át , akár Miskolcon át utazva, el lehet érni a 11 óra 33 perckor 

Putnokról Jósvafőre induló autóbuszt. Az autóbusz a Baradla aggteleki bejáratá-

hoz 13 óra 5 perckor érkezik, s nyomban tovább indul a jósvafői barlang bejá-

rathoz. Onnan 14 órakor visszafordul, 14 óra 20 perckor ismét a Baradla aggte-

leki bejáratánál van s onnan 15 óra 45 perckor Jósvafő érintésével Szinre viszi  a  

barlanglátogatókat.  

 

Színről Miskolcon át az esti gyorsvonattal 22 óra 28 perckor már Budapestre ér-

kezhetnek a barlanglátogatók. Ilyen módon lehetővé van téve , hogy valaki egy 

nap alatt meglátogathassa Budapestről ezt a nevezetességet. Aki az éjszakai 

személyvonattal utazik Miskolcra, a nyárára rendszeresített másik autóbuszjárat-

tal Színről 9 óra 32 perckor indulva a jósvafői barlangbejáratnál lehet 9 óra 57 

perckor, vagy az aggteleki bejárónál 10 óra 20 perckor. A Jósvafőről közvetlenül 

Miskolcra visszatérő járattal 7 órakor már Miskolcon lehet a turista s közben 

már az egész barlangot végigjárhatja. B l / b l  

 

 

1. kiadás 1936. november 20. 8 ó 10 perc 

 

Az aggteleki cseppkőbarlang újonnan fölfedezett járatainak hozzáférhetővé téte-

lére és a barlang útvonalainak kiépítésére jelentős lépés történt. Gömör várme-

gye főispánja és Patay Samu - Abauj-Torna vármegye főispánja fölismerve az 

aggteleki barlang fejlesztésének nagy kulturális jelentőségét, jelentős munkát 

bocsátott a barlangigazgatóság rendelkezésére. A munkát, amelyet a téli hóna-

pokra terveznek, már meg is kezdték. Egyelőre egy két kilométer hosszú víz-

szintes barlangszakaszon a vöröstői lejáró és Jósvafő között tökéletesen rendbe 

hozzák az utakat, úgy, hogy a barlang a legnagyobb árvíz idején is látogatható 

legyen a nagyközönség számára. A barlang ugyanis ilyenkor valósággal káprá-

zatos szépségű természeti érdekességet nyújt, a tajtékzó földalatti hegyi patak, 

azonban néha olyan magasra emelkedett, hogy az eddigi meglehetősen alacsony 

agyagásványt, a patakmeder mentén járhatatlanná tette. Az  út  töltését máris úgy 

építik, hogy később a keskeny-vágányú barlangvasút alépítményéül szolgálhas-

son. A másik fontos csoportba a gömöri barlangágban a Paradicsom-ággal 

szomszédos járatokhoz vezető üregek kitágítás a lesz. /J/ 
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1. kiadás 1937. július 23. 8 ó 15 p. 

 

Előnyös módosítások az aggteleki autóbuszjáratok menetrendjében 

  

Az Államvasutak közúti gépkocsi-üzeme értesítette a Turista Szövetséget, hogy 

az Aggteleki-barlang látogatásának elősegítésére július 1-től kezdődően módosí-

totta az Aggtelek és Jósvafő között közlekedő autóbuszjáratok menetrendjét. A 

Putnokról 11 óra 32 perckor induló és az Aggteleki barlangbejárathoz 13 óra 05 

perckor érkező járat Aggteleken megszakítja útját és innen-65 perces tartózko-

dás után, azaz 14 óra 10 perckor indul tovább Jósvafőre. Jósvafőre 14 óra 28 

perckor érkezik és itt körülbelül másfél órás tartózkodás után 16.05 órakor indul 

tovább az autóbusz Színre. Az aggteleki egyórás, valamint a jósvafői másfélórás 

tartózkodással módot nyújtanak az utasoknak arra, hogy egynapos kirándulás 

keretében mind az aggteleki, mind a jósvafői kivilágított barlangszakaszt megte-

kinthessék. Az új rend szerint a Jósvafőről Aggtelekre 14 órakor induló részjárat 

közlekedése megszűnt. 
 

 

 


