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A Turistaság és Alpinlsmuí Lap', Könyv* és Térképkiadó r.'t. kiadása

Idő ta r tam , Budapestről kiindnlólag a barlangot a legrövidöbben 
egy nap a la tt  tekinthetjük meg. Ez is vsak akkor lehetséges» lm Miskolc- 
t6í vagy Egertől autóbuszt veszünk igénybe. Ez esetben Budapestről éj
szakai vonattal indulva másnap éjjel ismét. Budapesten lehetünk. Ha esak 
a Pulitokról induló postaautó busa jára to t használjuk és ugyanazon az úton 
térünk  vissza, akkor estétől a következő reggelig tehető meg a kirándulás» 
Minden inán esetben legalább két napot vesz igénybe a barlang megtekintése 
és okvetlenül szállodáról kell gondoskodni, A barlang végigjánísa az 1. 
bejárattól a II 1-ig ( Aggtelektől Jósvafőig) 7— H ó rá t  igényel.

Szállás. Nagyobb csoport k irándulása esetén ajánlatos lelevelezni 
a szálláscsinálást. Úgy errevonatkozólag, mint minden más a barlangot 
érintő ügyben A. fjfjt eleken Tókos  Károly rpf, lelkész* J ¿9rafőn pedig 
Phormnba  Jenő főjegyző ad felvilágosítást. Az aggteleki bejárainál a 
MKJ3 menedékháza (vendéglő) rsak  kevésbé kényes turisták számára nyújt 
menedéket; a vendégszobái hálóhely 1.50 P* a közös turistaszolja háló
helye 50 fül, A jósvafőt  nagyobb kényelemre herendeaett menftWkhiUat a 
szokásos tu ris ta  árakkal a MKE 1932,. évben helyezte üzembe, Úgy Aggtele* 
ken, m int Jósvafön a faluban 1— X .50, P  ert  kb 30— 30 vendégről tudnak  
valamivel kényelmesebben gondoskodni. Több személy elszállásolása esak 
Jósvafnn történhet* mert ott ipari épületek nagy helyiségei állanak üresen. 
E rrő l felvilágosítást Elein  Károly inalomtulajdonoa ad. Nagyobb tömegek 
Putnokon, vagy Miskolcon szállásolhatok eb
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'Kezdjük tehát az első napot március legelején a barlang jósva fői bejáratánál. Előre
bocsátom* hogy már félhatkor kell kelnünk* mert pontosan hatkor állnak munkába a nap
számosok és ilyenkor ajánlatos pontosan ott lennii Nézzünk csak körül, mi történik a jósva' 
íői barlangbejáratnál? Az autóút melletti hegyoldalon kötelekre erősített emberek dolgoznak. 
Csákányokkal emelővasakkal nagy szikladarabokat, földtömegeket lazítanak meg és eresz
tenek le. 50 méter hosszúságban szélesítik a bejárat fölötti autóparkhelyet. A 6 méter magas, 
csaknem függőleges levágást vagy 20 méterrel odébb kőművesek látják el támfallal, hogy a 
további omlást* pergést megakadályozzák. Egyszerre csak nyílik a tölgyfaajtó és a párolgó 
barlangból szamárfogat jön elő. A kétkerekű kordén magas kőhalom, amit a kőműveseknek 
visznek. A támfalnál dolgozó kőművesek gyorsan leszedik a köveket, majd a vezető cifra 
nógatására visszafordul a csacsifogat és újra eltűnik a barlangban. Az egyik szűk útszakasz
nál fejtik a követ a barlang belsejében.

De menjünk most innen az alattunk elterülő völgybe. A régi MKE-menedékház előtt 
keresztben a völgy tengelyéhez mély árkot ásnak. Az árok 3 méter mély és 2 méter széles. 
Hossza kb. 30 méter. Míg az egyik munkáscsoport az árkot ássa, a másik állandóan szivaty- 
tyúzza az árok fenekén szaporán összegyűlő talajvizet. Az elmúlt napok nagy esőzései miatt 
bizony nehezen halad ez a munka. A jósvafői vízierőtelep részére tervezett duzzasztógátat 
fogják itt emelni és most ássák az alapárkot Nemsokára közel három vasúti teherkocsira 
való cementet fog ez az árok felemészteni, de megéri, mert a lillafüredi tóhoz hasonló kis 
„tengerszem" fogja itt a turistákat gyönyörködtetni, fürdésre csábítani. Ez a tó fogja azt a 
vizet tárolni, amelyikkel a barlang csodáinak olcsóbb és főleg az eddiginél sokkal bősége
sebb világítását megvalósítjuk.
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A jósvaíői turistaszálló építése az OSK tá
mogatásával teljes erővel folyik és valószí
nűén még az év folyamán teljesen be is feje
ződik, A hegyes környezetbe illeszkedő csi
nos épület máris megnyerte a barlang látoga
tók tetszését* A kétemeletes épületben mint
egy 100 személy részére lesz férőhely, A közös 
hálótermeken kívül kétágyas külön szobák ál
lanak a vidéket felkereső turisták rendelkezé
sére. A házat villanyvilágítással és vizveze^ 
fékkel is ellátják.


