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A jósvafői barlangterápia története a Béke-barlangban II. 
 

 

A végjáték (2017-2018) 

 

A Jósvafői Helytörténeti Füzetek 42. számában írtunk a jósvafői barlangterápia 

történetéről, felidézve a Béke-barlangban 1952-től 2017. szeptember 19-ig ebben a 

témakörben lezajlott eseményeket. 

Emlékeztetőül a történet utolsó előtti – még lényeges – mozzanata: 

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

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (Aggtleleki NPI) »Gyógyturisztikai fejlesztések 

az Aggteleki- és a Szlovák-Karszt Világörökség barlangjaiban« projekt javaslatát.” 

(A tavalyi történet utolsó tételére nem érdemes időt vesztegetni, a Barlangterápiával 

az Asztmás és Allergiás Gyermekekért Alapítvány kényszer-végelszámolása mind a 

mai napig nem ért véget.) 

A kronológia végén úgy tűnt, 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. Ám felcsillant egy újabb fénysugár – és talán itt 

helyénvalóbb, ha azt mondjuk: lámpafény – a táró végén. 

Az Aggteleki NPI ugyanis talált pénzforrást a barlangterápia feltámasztására! 

A továbbiakban a kérésünkre Gruber Péter általános igazgatóhelyettes úrtól 2018. 

november 3-án (levélben) kapott szíves tájékoztatást idézzük: 

„Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2017. év végén pályázati támogatásban 

részesült a »Gyógyturisztikai fejlesztések az Aggteleki- és Szlovák-karszt 

Világörökség barlangjaiban« elnevezésű, SKHU/1601/1.1/035 számú projekt 

megvalósítására. A projekt közvetlen célja a magyarországi barlangrendszerben a 

Baradla-barlang gyógybarlanggá történő minősítéséhez szükséges vizsgálatok 

lefolytatása, a minősítés megszerzése, a gyógyterápiához szükséges infrastruktúra 

kialakítása és a jósvafői Béke-barlang minősítésének megújítása, továbbá 

Szlovákiában a Domica-barlangban a klímaterápiás rész fejlesztése, a kiépítés 

befejezése. 

Jelen projekt keretén belül az ANPI megvásárolta a „Gyógybarlang” Jósvafői 

Idegenforgalmi Szolgáltató Kft.-től a Jósvafő külterület 017/4/A hrsz. alatt 

nyilvántartott épület és táró, 584 m
2
 alapterületű külterületi ingatlant. Jelenleg 

zajlanak az újraminősítéshez szükséges klimatológiai és mikrobiológiai vizsgálatok. 

A »Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi értékekkel 

rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó sérülékeny 

élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az Aggteleki Nemzeti 
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Park területén« elnevezésű, KEHOP-4.1.0-15-2016-00019, számú projekt keretén 

belül az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, 2018. év elején megkezdte a Béke-

barlang CO2 mentesítését, amely jelenleg is zajlik. A beruházás keretén belül 

megoldódott a folyamatos, akadálytalan vízelvezetés a Margitics-szifon és az 

MKBT-terem között. A vízelvezetés mellett a járatok felbővítésével, kitakarításával 

és biztosításával megoldódott a felhalmozódott CO2 koncentráció leürülése is. A 

beavatkozás véglegesen biztosítja a barlang folyamatos átszellőzését. 

Az ANPI távlati elképzelése a Béke-barlang gyógyturisztikai hasznosításával 

kapcsolatban: a fent hivatkozott gyógyturisztikai pályázat keretén belül készül egy 

piackutatás és hasznosíthatósági terv, amely pozitív megítélése esetén lehetőséget 

biztosít a pályázatban elvégzett újraminősítéssel párhuzamosan egy későbbi 

gyógyászati hasznosítás előkészítéséhez.” 

Sok hozzáfűzni valónk ehhez már nincs, köszönjük Gruber Péternek a tájékoztatást, 

szívből kívánjuk az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságnak és a Szlovákiai 

Barlangok Igazgatóságának, hogy a folyamatban lévő és a tervezett beavatkozásaik 

– a Baradla- a Domica- és a Béke-barlangban a gyógyterápiához szükséges 

infrastruktúrák kialakítása, a Béke-barlangban megvalósuló barlangi klíma mérések, 

akadálytalan vízelvezetés, átszellőztetés, táróépítés –, továbbá a készülő „piackutatás 

és hasznosíthatósági terv”, valamint annak megvalósulása sikeres legyen! 

 

Kovalóczy György 

a Gyógybarlang Kft. képviselője 

 

 
 

A jelenleg folyó műszaki munkák részben a jósvafői („terápiás”) bejárat közelébe 

eső barlangi termek víztelenítését szolgálják 
(Fotó: Gruber Péter) 
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A barlangi munkálatok során kitermelt, jelentős mennyiségű kőtörmeléket és 

agyagot a felszínre csillepályán juttatják ki 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

 

 
 

A Kőhorogban kanyargó útról az ömlesztett építési anyag (murva, kavics) 

helyszínre mozgatásához külön csúszdapályát építettek 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 


