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Nevezetes helyek Jósvafő határában III. 

Jósvafői vízmű Aggteleken – a Babot-kút 
 

 

Jósvafő a források és patakok faluja, egészséges és biztonságos ivóvízellátása 

azonban csak a 20. század utolsó harmadában valósult meg, illetve vált teljessé. A 

helyi vízigényeket talajvizes ásott kutakból, illetve a falun átfolyó Jósva-, Kecső-, 

Tohonya-patakokból oldották meg. Az ásott kutak és a patakok vize azonban emberi 

fogyasztásra nem mindig volt alkalmas, ezért egészséges ivóvizet csak ellenőrzött, 

ún. közkútból, illetve a falu határában fakadó karsztforrásokból lehetett vételezni. A 

karsztforrások vize árvízi időszakban szennyeződhet, megzavarosodhat, ezért azok 

sem mindig fogyaszthatók. Vízellátásra csak olyan víz jöhet számításba, amelyiken 

az árvízi hatások egyáltalán nem, vagy csak kismértékben jelentkeznek. A 

biztonságos vízellátásra az első kísérlet a falu északi határában fakadó Szabó-kút 

foglalásával, 1939-ben történt, amikor a forrás vizét gravitációsan levezették a 

faluba és nyolc, ún. közkifolyón lehetett a folyamatosan folyó csapokról vizet venni. 

Ezzel a vízellátási móddal Jósvafő sokáig egyedülálló volt a környék települései 

között. A Szabó-kút azért volt alkalmas a foglalásra, mivel viszonylag állandó 

vízhozama és jó vízminősége volt. 1969-től a vízellátást egy kedvezőbb 

vízminőségű és vízhozamú forrás, a kecső-völgyi Babot-kút vízmű vette át. Ettől 

kezdve a Jósvafőiek nem a karsztvizekben gazdag faluból, hanem a vízhiányos 

Aggtelekről kapják az ivóvizet, mivel a Babot-kúti-forrás – igaz csak néhány tíz 

méterrel – Aggtelek közigazgatási területére esik (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra – A Jósvafő-Aggtelek környéki források 
(Forrás: VITUKI 2002) 
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A Babot-kút vizének múltbeli hasznosítása 

 

A forrás vizét a régebbi korokban nemcsak a szomjuk oltására használták eleink. Az 

1700-as években már a forrásra is épült malom működött itt, amit Gömör vármegye 

Aggtelekről szóló 1780-as katonai leírása (CSORBA 1993) úgy említ, hogy: „malma 

közel, de vize nintsen marhákat itatni”. Az ugyanebben az időben készült első – 

1784. évi – katonai felmérés térképén a malom még nem szerepel, de Vass Imre 

1829. évi Baradla térképén és a második katonai felmérés 1853. évi térképén már 

látható (SZABLYÁR 1998). Aggtelek 1868-as kataszteri térképén (2. ábra) látható, 

hogy a malom részben a Kecső-patakból kivezetett malomárokból, részben a 

forrásból kapta a vizét. Mivel a Kecső-patak magyarországi szakaszán időszakos 

jellegű, sokszor a Babot-kútig sem folyik le a vize, ezért biztos, hogy a malom 

működtetéséhez felhasználták a forrás állandó vízmennyiségét is. 

 

 
 

2. ábra – A babot-kúti malom ábrázolása Aggtelek 1868-évi kataszteri térképén 

(a kép jobb szélén a jósvafői községhatár, a malomépülettől nyugatra pedig a 

Kecső-patakból kiágazó malomárok látható; Kecső és Jósvafő községek 

19. századi kataszteri térképe interneten még nem elérhető) 
(Forrás: https://mapire.eu/hu/ – A Habsburg Birodalom kataszteri térképeken) 
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A harmadik katonai felmérés 1883. évi térképén a babot-kúti malom már nem, 

ugyanakkor Jósvafőn négy malom is szerepel. Az 1938-ban született Obbágy József 

visszaemlékezésében (IZÁPY 2016) arról beszélt, hogy a dédapja ebben a malomban 

volt molnár, és nagyapja a malomépület melletti lakásban született. A malom tehát 

nagy valószínűséggel a 19. század harmadik harmadáig működhetett. (Valószínűleg 

azért veszített jelentőségéből, mert Jósvafőn két gabonamalom – Középső- és Alsó 

malom – is működött a Jósva-patakon, amely lényegesen nagyobb hozamú, mint az 

időszakos Kecső-patak és a Babot-kúti-forrás együttesen. Az 1860-as évek első 

harmadában több éven át tartó országos aszály okozta vízhiány is hozzájárulhatott a 

babot-kúti malom későbbi felhagyásához.) 

 

Az aggteleki vízmű létesítésének előzményei 

 

A Babot-kút vízellátásra történő hasznosítása elsősorban Aggtelek turisztikai 

fejlesztése érdekében történt. Aggteleken az üzemelő turistaszálló vízellátása a kis 

hozamú és szennyezett Kastélykút-forrásból történt, a lakosság pedig – mint 

akkoriban az ország nagy részén – ásott kutakból nyerte a vizét. 1959-ben az IBUSZ 

a barlangi idegenforgalom bővítése érdekében meg kívánta oldani Aggtelek 

biztonságos vízellátását, a meglévő és később építendő szálloda és kemping, ivó- és 

fürdővízzel történő biztonságos ellátására. Ennek érdekében az UVATERV 

Vízépítési Tervezési Osztályát bízta meg a település vízellátásának megtervezésével 

(AUER és mtsai 1964). 

A munka a várható vízigények és a környék hidrogeológiai viszonyainak 

feltárásával kezdődött. (A tervezéskor nemcsak Aggtelek, hanem az 1950-es évek 

elején felfedezett Béke- és az égerszögi Szabadság-barlangok várható 

idegenforgalmi vízigényét is figyelembe vették. Jósvafő ekkor még nem szerepelt a 

tervekben, mivel Jósvafőn 1939-től volt közkutakra alapozott vezetékes vízellátás.) 

A tervezett összesített 280 m
3
/nap csúcs vízigény Aggtelek területén nem látszott 

kielégíthetőnek, mert a település az Aggteleki-karszt víznyelőkkel táplált nyugati 

peremén helyezkedik el, ahol jó minőségű víz beszerzésére nem lett volna lehetőség. 

Az Aggtelektől kelet-északkeletre az országhatárig húzódó térségben az uralkodó 

kőzet a középső triász korú mészkő és dolomit, amely jó vízvezető- és víztároló-

képességű. A karsztos kőzet felszínére hulló csapadékvizeket hosszabb-rövidebb 

felszín alatti tartózkodási idő után a hegylábi vízzáró határokon, vagy szerkezeti 

vonalak mentén nagy hozamú karsztforrások hozzák a felszínre. Miután a források 

vízgyűjtőjén, a nyílt karsztos mészkőterületeken csak kis eséllyel lehet – nagy 

hozamú vízkivételre alkalmas – kutat létesíteni, a hegylábi karsztforrások jelenthetik 

az optimális vízbeszerzési lehetőséget. Egy forrás akkor használható vízellátásra, ha 

a hozama, vízminősége, vízhőmérséklete viszonylag kis ingadozású, szennyeződési 

esélye kicsi, azaz magas kell hogy legyen az ún. megbízhatósági indexe. 

Az 1950-es évektől az ország vízkészletének felmérése céljából a VITUKI 

forrásmérő csoportja Kessler Hubert irányításával a térségi források hozamát is 
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viszonylag rendszeresen, vízminőségét pedig időszakosan mérte, így a tervezéshez 

elegendő mennyiségi és minőségi információ állt rendelkezésre. Aggtelekhez 

legközelebb Jósvafő környezetében találhatók nagy hozamú karsztforrások, a Jósva-, 

Komlós-, Nagy-Tohonya-, Szabó-kút- és Babot-kúti-források (lásd: 1. ábra). A nem 

karsztos területű víznyelőkkel rendelkező Jósva- és Komlós-források jelentős 

hozam- és vízminőségi ingadozásuk, illetve az egészségügyi követelmények miatt 

nem jöhettek számításba a vízellátás részére. A másik három forrás közül a 

viszonylag kis hozamú Szabó-kút már Jósvafő részére foglalt volt, a Nagy-Tohonya-

forrást pedig távlatilag Rudabánya vízellátására tervezték felhasználni. A maradék 

lehetőség és a legjobb megbízhatósága alapján is a Babot-kút (3. ábra) látszott 

elfogadható, jó megoldásnak. 
 

 
 

3. ábra – A Babot-kúti-forrástáró bejárata 
(Fotó: Izápy Gábor) 

 

 

A korábbi mérések szerint a forrás hozama 700-2900 m
3
/nap, hőmérséklete 11,0-

12,5 
º
C, az oldott anyag mennyiségére jellemző vezetőképessége 495-570 S/cm 

között változott, tehát kiegyenlített hozamú és minőségű volt, minimum hozama is 

bőségesen fedezte a vízigényt. A forrásvíz kémiai összetétele alapján közepes 

keménységű, kevés klorid-, szulfát- és minimális nitrát-tartalmú, kalcium-

magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű karsztvíz, ami bakteriálisan is megfelelő 

minőségű volt, tehát közüzemi vízellátásra alkalmas. A forrás feltételezett vízgyűjtő 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 43. 

 42 

területe a Kecső-völgy, az országhatár és a Haragistya-fennsík közötti, zömében 

erdős területen helyezkedett el, ahol kizárható volt a víz szennyeződésének veszélye. 

A víznyerőhely tehát adott volt, de a feladat nehezebb része ezután következett. 

Először a forrás biztonságos foglalását kellett megoldani, majd a kb. 250 m tszf. 

magasságon fakadó forrás vizét át kellett emelni egy 445 m magas hegyen, ahonnan 

a vizet a kb. 331 tszf. m magasságú turistaközpontba (Baradla-barlang előtere), 

illetve a településre kellett levezetni. 
 

A babot-kúti vízmű építése 
 

A forrásfoglalás a forrás feltörési helyén, a vízvezető járatot követő kb. 40 m hosszú 

vasbeton táró (3. ábra) végén, a tervezők által forráskamrának nevezett kisebb 

karsztos üregben kialakított betonmedencében valósult meg. A beton gyűjtőmedence 

és a vízelvezető műszaki szerelvények kialakításának hossz- és keresztmetszetét a 4. 

ábra, a forráskamra képét az 5. ábra mutatja. 
 

 
 

4. ábra – A tervezett és megvalósult forráskamra hossz-és keresztmetszete 
(Forrás: AUER és mtsai 1964) 

 

 

A barlangi járatok találkozási pontján lévő barlangteremben összegyűlő vizek egy 

homokszűrőn keresztül a betonmedence falában elhelyezett szűrőkön, illetve a 

medence tetején átbukva léptek a barlangi gyűjtőmedencébe, ahonnan az üzemi 

vezetéken keresztül jutott a víz a barlang mellett kialakított „összkomfortos” 

vízműgépház (6. ábra) 16 m
3
-es gyűjtőmedencéjébe. Itt 2 db 8 lépcsős, 240 m 

emelőmagasságú szivattyú (ebből 1 tartalék) szolgált a kb. 200 méteres 

szintkülönbség leküzdésére. A 28 kW energiaigényű szivattyúk megtáplálására 

Jósvafő községből 20 kV-os elektromos távvezeték kiépítésére volt szükség. 
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5. ábra – A forráskamra belseje a gyűjtőmedencével 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 

A forrásnak a vízigényt meghaladó vízhozama a gyűjtőmedence túlfolyóján 

keresztül először közvetlenül, majd később, a jósvafői vízvezeték kiépítését 

követően a jósvafői víztározó medence túlfolyóján keresztül a Kecső-patakba lett 

elvezetve. (Száraz időszakban a Kecső-patak vízmű alatti szakaszán a víz 

legnagyobb része a Babot-kút túlfolyó vizéből származik, ehhez csak kis részt ad 

hozzá a víztározó alatt fakadó Kis Bálint bácsi kútja.) 

 

Az aggteleki vízvezeték építése 

 

A vízmű foglalása után következett az igazi nehézség, a víz eljuttatása Aggtelekre, 

illetve a Baradla-barlang aggteleki bejáratához (7. ábra). Ez kb. 5,5 km-es vezeték 

lefektetését jelentette, igen nehéz terepi körülmények között. A Babot-kúti-forrás és 

Aggtelek között olyan sziklás mészkőterület húzódik, ahol a vezetéket a szükséges, 

fagyhatár alatti mélységig sok helyütt csak kézi munkával és robbantásokkal lehetett 

elhelyezni, a szállítási feltételek biztosításához pedig még jelentős erdőirtásra is 

szükség volt. Ezekben a munkákban az aggteleki lakosok jelentős szerepet vállaltak. 
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6. ábra – A vízmű gépháza a védőterületen belül 
(Fotó: Izápy Gábor) 

 
 

A szivattyúktól a 100 mm átmérőjű acélcsővezeték eleinte a Kecső-völgy enyhén 

emelkedő szakaszát követte, majd a Galya-tető és a Baradla-tető közötti meredek és 

kb. 450 m tszf. magasságban elhelyezkedő vízválasztóra felkapaszkodva lejtett a 

Baradla előtti turistaközpont 332 m tszf. szintje felé. A 450 m-es magaslati ponton 

egy 100 m
3
-es (későbbiekben bővíthető) vasbeton szolgálati medencét és zárkamrát 

alakítottak ki. A Babot-kút vizét eddig a pontig kellett felemelni, innen a víz már 

gravitációsan jutott le Aggtelekre, egy 125 mm átmérőjű acélvezetéken. Mivel a 

szolgálati medence több mint 100 m-rel volt magasabban, mint a fogyasztási hely, 

ezért kb. 390 m-en egy újabb, 15 m
3
-es nyomáscsökkentő vasbeton medence került 

elhelyezésre (8. ábra). A terepviszonyokat követő csőhálózaton a magas-, illetve a 

mélypontokon betonaknákban elhelyezett, kézi működtetésű légtelenítő, illetve 

leürítő szelepek kerültek kialakítására. A 30
o
-nál meredekebb terepszakaszokon az 

acélcsövet 20 méterenként betontömbökkel támasztották meg. A csővezeték 

töréspontjait a terepen irányjelző oszlopokkal jelölték. 

A vízvezeték talajba fektetése előtt a csövek korrózió védelmét is meg kellett oldani. 

Ezért kívülről kétrétegű bitumenes papírszigetelés, belülről bitumenes réteg került az 

acélcsövekre. 
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7. ábra – Az aggteleki (és a későbbi jósvafői) vízvezeték nyomvonala a Babot-kúttól 
(Forrás: AUER – BERHIDAI 1971) 

 

 

 
 

8. ábra – Az Aggteleket (és Jósvafőt) ellátó vízvezeték hossz-szelvénye 
(Forrás: AUER – BERHIDAI 1971) 
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A korrózióvédelmi munkát nem tudták a terepi viszonyok miatt a helyszínen 

végezni, ezért a vízmű gépháza mellett egy ideiglenes épületet alakítottak ki a 

munkák végzésére. (Az épületnek ma már csak az alapjai látszanak a vízmű 

kerítésén kívül.) Az előkészített csővezeték darabjait, az építéshez szükséges 

anyagokat a helyszínre gyakran csak lánctalpas vontatóval tudták kiszállítani. A 

csővezetéket a tervezett ívhegesztéses eljárás helyett lánghegesztéssel oldották meg, 

de az ellenőrző röntgenvizsgálatok a varratokat így is megfelelőnek találták. A 

nyomóoldali csővezeték kiépítése után a vezetéken 40 bar-os nyomáspróbát 

végeztek. A szivattyúk automata működtetésére a szolgálati medencében 

úszókapcsoló vezérlésű vezetékrendszert is kiépítettek, ez az automata rendszer 

azonban soha nem működött. A szivattyúkat kézi vezérléssel üzemeltették, a 

szolgálati medence töltöttségét a gépházban jelzőlámpák mutatták, ezek állása 

alapján kapcsolták be- vagy ki a szivattyúkat. Ekkor, a vízmű létesítésekor, 1962-

ben a vízmérést még nem tudták megoldani, mivel Magyarországon nem voltak 

beszerezhetők olyan vízórák, amelyek a kívánt nagy nyomáson mérni tudtak volna. 

Az esetleges szennyeződések elkerülése érdekében a forrás és a szolgálati medencék 

körül az előírt védőtávolságnak megfelelően zárt védőterületet alakítottak ki, 

tereprendezéssel, csapadékvíz-elvezetéssel. A közegészségügyi szabályoknak 

megfelelő fertőtlenítést a szivattyúk szívóoldalán elhelyezett automatikus klórozó 

berendezés biztosította. 

Az aggteleki vízmű és vízvezeték építése kb. két év alatt valósult meg 5,2 millió 

forintból, a Közlekedési Építő Vállalat kivitelezésében. A vízszolgáltatás 

megindulása a kezdeti kisebb hibák – csőtörés, szivattyú meghibásodása – után 

kiegyensúlyozottá vált. A vízigények sokáig nem érték el a tervezés alapjául 

szolgáló 230 m
3
/nap értéket. 1971-74 között Aggtelek évi átlagos vízfogyasztása 

124 m
3
/nap volt, az üzemeltető B.-A.-Z. megyei Vízművek Vállalat 

adatszolgáltatása szerint (KOZÁK 1976). A tervezettnél kisebb vízfogyasztás oka, 

hogy a Béke- és a Szabadság-barlang vízellátása nem valósult meg, és a lakások 

komfortfokozata sem igényelt még jelentős vízfogyasztást. A Szabadság-barlangnál 

létesült barlangszálló vízellátását a Kecske-kút-forrásból oldották meg vízhordással, 

a Béke-barlangban pedig 1962-ig csak próba-gyógykezelések folytak, ami nem 

igényelt vízellátást, illetve ezután a barlangterápia Jósvafőre került át, s így a 

vízigény Jósvafőn jelentkezett (KOVALÓCZY 2017). 

Az aggteleki vízmű Jósvafőről sokkal könnyebben megközelíthető, ezért a vízműben 

dolgozók (egy kivételével) mindig jósvafői lakosok voltak. A vízmű üzembelépése, 

vagyis 1962 óta az alábbiak alkották a kezelőszemélyzetet: Bartkó Jenő, Bak Béla, 

(csonka) Pogány László, (vadász) Garan László, Bokros Gyula, Dely Ferenc, 

Obbágy László, (darálós) Garan László, Fecske Gusztáv, ifj. Berecz János, Tamás 

István (aggteleki lakos). Jelenleg is itt dolgozik Garan Béla, aki már 27 évet töltött el 

a vízműnél. Az első időszakban a vízmű három műszakos kezelést igényelt, ez 

fokozatosan két, majd egy műszakra csökkent. Ennek egyik oka az lehet, hogy a mai 

műszaki eszközök sokkal megbízhatóbban működnek, mint az 1960-as években. 
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Néhány hónapot dolgozott még a Babot-kútnál Leskó István is, aki karbantartóként 

csaknem negyven éven keresztül javította a csőtöréseket, és felelt az 

üzembiztonságért. A vízmű üzemeltetője megépítése óta többször változott, 

időrendben a Borsodi Vízművek (1978-tól B.-A.-Z. megyei Vízművek Vállalat), a 

Barcika Vízmű Kft., majd az Észak-magyarországi Regionális Vízmű (ÉRV) Zrt. 

lettek a babot-kúti vízműrendszer működtetői. A vízmű tulajdonosa az aggteleki 

önkormányzat, a vízvezeték-rendszer önkormányzati tulajdonban van. 

 

A jósvafői vízvezeték létesítése 

 

A barlangi turizmus várható fejlesztése, valamint a Béke-barlang gyógyászati 

működésének Jósvafőre kerülése és a helyi lakosság igényelte, hogy Jósvafőn is 

megvalósuljon az egészséges és megbízható vezetékes ivóvízellátás. Az első 

elképzelés szerint a már foglalt Szabó-kút-forrást használták volna fel a település és 

a Tengerszem Szálló vízellátására. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azonban a 

forrás védettségét nem találta megfelelőnek, és megbízta az UVATERV-et a forrás 

területén átfolyó Tohonya-patak elterelésének a megtervezésével, mivel a forrás 

vizében coli fertőzést mutattak ki. A tervezők a műszaki leírásban javaslatot tettek 

arra, hogy a Szabó-kút helyett inkább az Aggtelek részére már foglalt babot-kúti 

vízmű elfolyó vizét vezessék le a településre. Az indoklásban az is szerepelt, hogy 

az 1962-ben végzett nyomjelzési vizsgálatok szerint a Tohonya-szurdokban 

elnyelődő, mezőgazdasági területeket is érintő patak- és felszíni vizek 

megjelenhetnek a Szabó-kút-forrásban, tehát a szennyeződés állandósulhat. 

A javaslatot a B.-A.-Z. megyei Tanács VB Építési, Közlekedési és Vízügyi Osztálya 

elfogadta és Jósvafő vízellátásának megtervezésére az UVATERV mérnökeit kérte 

fel 1963-ban. Jósvafő tervezett távlati vízigényét 244 m
3
/nap értékben határozták 

meg (AUER – BERHIDAI 1971). 

A tervezők előzetesen két vízvezetési változatot dolgoztak ki. Az első változatban a 

vizet először a Kecső-völgyön a faluba, majd onnan a Tengerszem Szállóhoz, a 

második változat szerint először a magasabban fekvő szállodához, majd onnan a 

faluba vezették volna. Mivel a második változat kivitelezése lényegesen 

költségesebb, az üzemeltetési költség pedig jóval magasabb lett volna, a megbízó 

végül az első változat mellett döntött (lásd korábban: 7. ábra). 

Az első változat azért is volt jobb és olcsóbb, mert a Tengerszem Szálló biztonságos 

vízellátása a Szabó-kútból már megoldott volt. 1954-ben a szálló felújításakor az 

UVATERV a Szabó-kúti vezetékre épített – a Tengerszem-tó alatti – nyomásfokozó 

medencével és egy 81 m emelőmagasságú szivattyúval megoldotta a Tengerszem 

Szálló vízellátását. (Ma is így történik a szálló és az ANPI épületeinek vízellátása. A 

rendszer működtetése során kiderült az is, hogy a Szabó-kút kis hozamú 

időszakában a vízellátás bizonytalanná vált volna, ha a települést is innen látták 

volna el ivóvízzel.) 
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A jósvafői vízigények tervezésekor a település, a Tengerszem Szálló, a szálló alatti 

sátortábor és a távlatilag elképzelt 300 fős kórházüdülő vízellátásához az említett 

244 m
3
/nap vízigénnyel számoltak. Az aggteleki vízmű létesítése előtt végzett 

kutatások és az üzemi tapasztalatok alapján egyértelmű volt, hogy a forrás 

biztonsággal ki tudja elégíteni a két település együttes vízigényét is. 

Jósvafő település közelítőleg 205-230 m tengerszint feletti magasság között 

helyezkedik el, tehát lehetőség volt arra, hogy a kb. 250 m tszf. magasságban fakadó 

forrásból gravitációsan lássák el a települést ivóvízzel. (Nyomásfokozó egység 

kialakítására csak a Tengerszem Szálló, a sátortábor és az elképzelt kórházszálló 

vízellátásához lett volna szükség. Mivel a nyomásfokozó egység már korábban 

megvalósult, így csak a vezeték tervezését és kivitelezését kellett megoldani.) A 

megfelelő hálózati nyomás biztosítása és a vízfelhasználás ingadozásának 

kiegyenlítésére a Kecső-völgy Babot-kúthoz közeli szakaszán egy 100 m
3
-es ún. 

kiegyenlítő medencét építettek. A kiválasztott terület azért volt különösen alkalmas, 

mivel ezen a helyen egy olyan jelentős tereplépcső van, ahol egy üledékkel feltöltött 

területrész található, s ahol a medencét viszonylag könnyen ki lehetett alakítani –

ezen a helyen egyébként a 19. században kapahámor működött (SZABLYÁR 1999). A 

medence tervét a 9. ábra, a létesítményt és a védőterületét a 10. ábra mutatja. 

A babot-kúti gépház szivattyú-medencéjének túlfolyó vezetékéről egy 200 mm 

átmérőjű azbesztcement vezeték jutatta el a vizet az ún. tolózár aknába, ahol két 

tolózárral lehetett leszabályozni, hogy mennyi víz jusson a kiegyenlítő medencébe, 

vagy a Kecső-patakba. A klórozó berendezés is itt került elhelyezésre, ami úgy lett 

beállítva, hogy a túlfolyó víz mennyiségéhez adagolta a szükséges klór mennyiséget. 

Emiatt a kiegyenlítő medencéből a klórozott túlfolyó víz a Kecső-patakba is 

bekerült. A tervezők bár megemlítették, ezt nem tartották problémának, mivel úgy 

gondolták, hogy a patak bőséges vízhozama mellett ez nem jelenthet gondot. Azzal 

valószínűleg nem számoltak, hogy aszályosabb időszakok is előfordulnak, amikor a 

patakban döntően csak a Babot-kúti-forrás túlfolyó vize jelenik meg. Az 1950-60-as 

években Magyarországon a százéves átlagnak megfelelő csapadékmennyiség volt, 

az ezt követő időszak átlagai viszont ez alatt maradtak. 

Az 1970-es évek elején a patakban nagy számban élő folyami rákok, amikre a 

falubeli gyerekek is előszeretettel vadásztak, mára eltűntek. A hetvenes évek elején 

egy jelentős vízszennyezés történt. Egy terepjáróval 2 db 50 literes üvegben tömény 

hipót szállítottak a vízműbe. Az egyik üveglombik a patakon való átkelés előtt 

összetört, és a mérgező anyag a talajra, onnan egy része pedig a patakba folyt. Az 

eseménynek „kézzelfogható” következménye lett, sok pisztráng elpusztult. (Továbbá 

nem kizárt, hogy ez az esemény is hozzájárult a rákállomány eltűnéséhez.) A dolog 

pikantériája, hogy a vízmű akkori egyik dolgozója, aki halőr is volt, jelentette fel 

hivatalból a vízműveket a halpusztulás miatt. Tudomásunk szerint azonban 

különösebb következménye ennek nem lett. 
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9. ábra – A jósvafői vízvezeték kecső-völgyi kiegyenlítő medencéjének terve 
(Forrás: AUER – BERHIDAI 1971) 

 

 

A tározó-kiegyenlítő medence az UVATERV újítása alapján 15 cm vastag, vízzáró 

vasbeton szerkezettel készült el, előregyártott elemekkel. A medence és a faluba 

vezető vízvezeték méretezése a napi óracsúcsnak – 15 m
3
/óra – megfelelő 

vízmennyiségre történt. A tervezésnél figyelembe kellett venni a tározó medence és 

a fogyasztók közötti magasságkülönbséget, a csősúrlódási veszteséget és a 

közkifolyók működéséhez szükséges nyomást is. A bekötő vezeték végül is 125 

mm-es acélcsővel készült el. A vezeték építése a Kecső-völgyön lényegesen 

egyszerűbb volt, mint az aggteleki vezeték esetében. Itt ugyanis agyagos, üledékes 

talajban kellett a vezetéket fektetni. Azonban ez sem volt egyszerű, mert a Kecső-

völgy magas talajvizes terület, különösen esős időben. Emiatt a csőfektetéshez az 

árkot gépek helyett nagyrészt kézi munkával kellett kiásni, részben víz alatt. A 

csövek szigetelése, összehegesztése viszont már a nyomvonal mellett történhetett. A 

faluban a bekötő vezeték fagyhatár alatti elhelyezése a sziklás talaj miatt több helyen 

is nehézséget okozott. A hálózati mély és tetőpontokon a leeresztő, illetve légtelenítő 

szelepek mindenütt betonaknákban kerültek elhelyezésre. 
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10. ábra – A jósvafői vízvezeték kiegyenlítő medencéje a védőterülettel 2018-ban 
(Fotó: Izápy Gábor) 

 

 

Mivel a Babot-kútból lefolyó víznek kb. 2 bar nyomása volt, szemben a régi Szabó-

kúti vízhálózattal, amely kis nyomásra volt méretezve és elöregedett, a tervezők 

jelezték, hogy gond lehet a régi rendszerre történő csatlakozáskor, és javasolták a 

hálózat cseréjét. A próbaüzem során az aggodalom beigazolódott, több csőtörés 

történt, emiatt végül is a faluban az egész vezetékhálózatot ki kellett cserélni. A régi, 

folyamatosan folyó kutak helyett 11 db új, ún. ejektoros kutat építettek fel. Az új, 

betonaknában elhelyezett kutakra tolózárat és vízórát szereltetett fel az üzemeltető 

Borsodi Vízművek. 

A jósvafői vízvezeték építése 1966-ban befejeződött, a hálózat üzembe helyezésére 

pedig 1968-ban került sor. Azóta folyamatosan, kisebb üzemzavaroktól eltekintve 

gyakorlatilag problémamentesen működik a vízellátás Jósvafőn. Itt is, akárcsak 

Aggteleken a kezdeti vízfogyasztás nagyságrenddel a tervezett vízmennyiség alatt 

maradt. 1971-74 között a jósvafői átlag vízfogyasztás 14 m
3
/nap volt (KOZÁK 1976). 

Ebben az időszakban a településen csak néhány lakásban volt WC, fűrdőszoba, a 

vízvétel az utcai kutakról történt. Napjainkban a faluban csaknem minden házba már 

bevezették a vizet (szerencsére a csatornát is). Utcai közkút mindössze négy maradt, 

de azok sem a falu központjában. Emiatt a kirándulók nehéz helyzetbe kerültek, ha 
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megszomjaztak. 2012-ben az ÉRV Zrt. vezetése és a polgármester Garan Béla 

együttműködésével két Jósva-patak menti helyen, a falu központjában, illetve a 

Tájházzal szemben, a Pap-palló mellett állandóan csorgó ivókutat létesítettek. A 

kutak vize mindig friss és hideg. 2018-ban a Tájház előtti kút a tájházalapító, 

Szablyár Péter nevét kapta, aki a csorgók megálmodója volt (11. ábra). 

A másik csorgó a falu igen forgalmas központi részén, a Rákóczi utca elején még 

névtelen, remélhetőleg nemsokára ennek is lesz neve. A faluba látogatók innen 

előszeretettel visznek vizet, kerékpárosok, kirándulók is felfrissítik itt magukat. 

 

 
 

11. ábra – A tájházi csorgó – ma Szablyár-kút – az avatás évében (2012) 
(Fotó: Izápy Zsóka) 

 

 

A babot-kúti vízmű tervezésekor nem voltak megbízható információk arról, hogy a 

forrás mekkora, és milyen jellegű vízgyűjtő területtel rendelkezik. A felkért karsztos 

szakértők – Kessler Hubert és Jakucs László – csak annyit állapítottak meg, hogy a 

forrás utánpótlási területe a Kecső-völgy és a Haragistya-fennsík közötti terület 

lehet, a vízgyűjtő határait, méretét nem határozták meg. 
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A néhai VITUKI jósvafői Papp Ferenc Karsztvízkutató Állomásán 1979-83 között 

pontos hozamméréseket végeztek a Babot-kúti-forráson, nagy gyakorisággal. Ebben 

az időszakban a forrás hozamára a korábbinál nagyobb – 900-6500 m
3
/nap közötti – 

értékeket mértek, az átlagos hozam 1800 m
3
/nap volt. A kutatóállomáson a források 

utánpótlását jelentő, csapadékból származó, karsztos beszivárgás meghatározására is 

történtek vizsgálatok. Maucha Lászlónak a kutatóállomás hidrometeorológiai 

mérései alapján kidolgozott beszivárgás-számítási módszerével sikerült a területre 

jellemző karsztos beszivárgás átlagos éves értékét kb. 180-190 mm-ben 

meghatározni. Az átlagos hozam és az átlag beszivárgás hányadosával pedig a 

vízgyűjtőterület mérete is meghatározható, így a forrás karsztos vízgyűjtő területe 

kereken 4 km
2
-nek adódott. A vízgyűjtő terület pontos lehatárolását azonban ez sem 

tette lehetővé. 

A hozammérésekkel egyidejűleg végzett vízminőségi vizsgálatok arra a 

következtetésre vezettek, hogy a forrásvíz dolomitos vízgyűjtőre jellemző 

összetétele árvizes időszakban jelentősen megváltozik. A forrás vize néhány napig 

mészköves vízgyűjtőre jellemző értékű lesz, amit a Ca/Mg arány 1,5-ről 8-ra változó 

értéke jelez, majd az összetétel visszaáll a szokásos szintre (12. ábra). 

 

A karsztos vízminőségi alkotók jellemző változása a Babot-kút forrásban
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12. ábra – A Babot-kút jellegzetes vízminőségi változásai árvizek idején 
(Forrás: VITUKI 2002) 

 

 

Az alkalmilag mért értékekkel csaknem megegyező összetételű vizeket mértek a 

terület időszakos forrásaiban, a közeli kecső-völgyi Imádságos-kútban és a 

haragistyai Vízfakadás-forrásban (lásd: 1. ábra). Ezekből azt a következtetést 
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lehetett levonni, hogy a forrás vízgyűjtője észak-északnyugati irányban egészen a 

szlovák határig, a mészköves vízgyűjtőkre is kiterjed. Vizét a kevéssé csapadékos 

időszakban a közeli dolomitos területekről nyeri, árvizes időszakban azonban a 

távolabbi mészköves területekről, mint járulékos vízgyűjtőről is kap utánpótlást. 

Ezeket a megfigyeléseket az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság és a Szlovákiai 

Barlangok Igazgatósága irányításával 2014-ben végzett nyomjelzési vizsgálatok 

pontosították, és arra hívták fel a figyelmet, hogy a térségben a hidrológiai 

kapcsolatok sokkal bonyolultabbak, mint azt korábban feltételezték (GRUBER és 

mtsai 2015). A Haragistya-fennsík Agancsos-réti-víznyelőjébe beöntött nyomjelző 

anyag nemcsak a Babot-kútban, hanem több magyarországi és szlovákiai forrásban 

is megjelent, sőt a forrástól 6,6 km-re, Szlovákiában beadott nyomjelző anyag 17 

nap alatt kis mennyiségben szintén eljutott a Babot-kútba (13. ábra). A beadott 

nyomjelzők eltérő sebességgel és koncentrációban jelentkeztek a különböző barlangi 

és forrásos mintavételi helyeken, ami az összefüggő karsztos rendszer változatos 

vízföldtani, hidrológiai viszonyaira utal. Az megállapítható, hogy a Haragistya-

fennsík felől a karsztvíz nagyobb mennyisége dél felé, a Babot-kút, illetve a Kis-

Tohonya-forrás felé áramlik –„lassan de biztosan”. 

A fent ismertetett vizsgálatok eredményei megerősítették a vízmű tervezőinek a 

feltételezését, hogy a Babot-kúti-forrás nem rendelkezik nagyméretű barlangi 

járatokkal, vizét viszonylag lassú vízmozgással jellemezhető, szűk 

repedéshálózatból kapja, de kapcsolata van a szomszédos, barlangi járatokkal 

rendelkező mészköves területekkel is. (A közeli barlangrendszerekben a jelzőfesték 

gyorsabban, kisebb mennyiségben jelent meg, és hamarabb ürült ki.) A nagy 

távolságból néhány m/ó sebességgel megjelenő festék a karsztkutatók számára 

sikeres eredmény, de ez nemcsak a szoros hidrológiai kapcsolatot jelzi a 

környezettel, hanem a forrás sérülékenységét is. 

A sikeres nyomjelzés egyébként kisebb pánikot okozott Jósvafőn és Aggteleken, 

ugyanis „minden előzetes értesítés helyett” az ivóvíz a nyomjelző anyagtól enyhén 

rózsaszínűvé vált, és több mint egy hónapig megőrizte a színét. Szerencsére az 

alkalmazott nyomjelző anyag, a Rhodamin WT, egészségre nem ártalmas, így a 

vezetékes víz fogyasztható volt. 

1997 óta folynak Magyarországon azok a vizsgálatok, amelyek az ún. sérülékeny 

vízbázisok – ivóvíz-szolgáltató létesítmények, források, kutak – biztonságba 

helyezését szolgálják. Ezeknek a vizsgálatoknak a célja, hogy a lakosság részére 

egészséges ivóvizet lehessen szolgáltatni. Sérülékenynek számít az olyan felszín 

alatti vízbázis, víznyerőhely, ahol a víz átlagos felszín alatti tartózkodási ideje 50 

évnél rövidebb. Az ilyen vízi létesítmények esetében az elvégzett vizsgálatok 

alapján védőterületeket kell kijelölni az elérési idők – 20, 180 nap, illetve 5 év és 50 

év – alapján. Minél rövidebb az elérési idő, annál szigorúbbak a vonatkozó 

előírások, annál kevesebb tevékenység végezhető a területen. 
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13. ábra – Nyomjelzési vizsgálatok eredményei az Aggteleki Karszton (2014) 
(Forrás: GRUBER és mtsai 2015) 

 

 

A Babot-kúti-forrás eddigi vizsgálatai alapján azt lehet megállapítani, hogy a 

forrásba az utánpótlási területről átlagosan egy-két hónap alatt eljut a csapadékból 

beszivárgott víz, azaz a forrás teljes vízgyűjtőterületét az ún. külső védőterület (180 
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napos elérési idő) lefedi. Nagyon fontos tehát, hogy a jövőben a forrás feltételezett 

vízgyűjtőjén a területhasználat – elsősorban az erdőgazdálkodás – környezetkímélő 

legyen. Szerencsére a vízgyűjtő terület az Aggteleki Nemzeti Park területére esik, 

emiatt biztosítottnak látszik a forrás hosszú távú védelme. 

 

 

(Az anyag összeállításához nyújtott segítségért köszönetet mondok Garan Bélának, 

Jóna Albertnak és Leskó Istvánnak.) 

 

 

Izápy Gábor 
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