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HELYTÖRTÉNETI- ÉS IPARTÖRTÉNETI EMLÉKEK
A JÓSVAFŐI KECSŐ-VÖLGYBEN
(Defy János helyszíni adatközléseinek felhasználásával készült)

A Kecsó-völgy
Jósvai o 4 patak összefolyásánál épült, ezek a Tohonya-, Kecső-, Jósva- és Kajta
patakok. Valamennyit karsztforrások táplálnak, vízhozamuk változó, de a
legszárazabb évszakokban sem apadnak el.
A vizsgált Kecsö-völgy nevének eredetét Dr Dénes György: M
A Jósva és
mellékvizei az Arpád-kori oklevelekben*' c. tanulmányában (Hidrológiai
tájékoztató, 1979*áprilisJ p.36-38) a következők szerint íija le;
"így hát ehelyütt kell most megállapítanom, hogy a fluvtus Kechewyzy a Kecsöpa tokkal azonos, a torkolat pedig, ubi cadü in fluvium Ilsua:5 a Kecső-pataknak
a Lófejtől és a Tohonya-forrásoktól érkező vízfolyással való egyesülése”.
A községnek ezt a részét ma is Kecső-szögnek nevezik a helybeliek.
Az alábbi (1. számú) ábra a KecsŐ-völgy földrajzi elhelyezkedését mutatja.
Szembeszökő a völgytalp (9 ) és a Baradla-barlang főágának (9) párhuzamossága.

L ábra A Kecs6 -völgy földrajzi elhelyezkedése (Jakucs László; AGGTELEKI
cseppkőbarlang, Művelt Nép Könyvkiadó , Budapest, 1952, belső borító)
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A Kecső-völgy Jósvaío felőli végének földtani felépítését a 2»ábra mutatja
térképéből - Földtani Közlöny LXV*kötet 10-12. füzet IXtábla).

2 .ábra

Alsó triász, "kampíli" mészkő

Jelmagyarázat:

Középső triász, "anizusi" mészkő
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Neogén forrásmészkő

A következő oldalon lévő 3, ábrán azokat a Kecsó-völgyben fellelhető természetitörténeti- és ipartörténeti emlékeket jelöltük meg, amelyekről a továbbiakban
említést teszünk.

3. ábra

A jósvafői vár (helye)
A kendertörő helye a
"Törő-kertben"
A kendertördt meghajtó
vizet szolgáltató árok
Kecső-kút (forrás)

Boros-kút (forrás)

Kis Bálint Bácsi-kűtja (forrás)

A hajdani érczúzó épületeinek alapjai
Az érczuzót meghajtó vizikerék helye

A Babot-kut forrás (ma foglalva^Aggteleki vízmű),
korábban (XIX.sz.) itt is vízimalom működött

/

Tekintettel arra, hogy ez az összefoglalás csak egy helytörténeti kutatás kezdetéül
kíván szolgálni, a továbbiakban a felsorolt objektumokról csak egy leltárszerű
összeállítást közlünk, utalva a további vizsgálódások irányaira.

A jósva fői vár
Feltételezett helye ma magánkertekben található a református templomtól ÉÉNY-ra Ismereteink szerint régészeti feltárás ezen a helyen nem folyt, Helyét
- és hajdani stratégiai szerepét - megerősíti az a tény, hogy erről a pontról
kitűnő rálátás nyílik a Keeső- és a Jó sva-völgyek irányába, jól áttekinthető
innen a falu is
* A PANORAMA könyvkiadó által megjelentetett ’'Kiss Gábor:
Magyarországi várak, várkastélyok, paloták’1c. könyv 106-108. oldalai sajnos
"Jósvafo" cím alatt a ma Szlovákiához tartozó Jolsva várának történetéről ad
történeti áttekintést. Az ott leírtakra tehát nem célszerű hivatkozni!
Részletesebb levéltári kutatások alapján egy tényfeltáró régészeti ásatással
kellene tisztázni a vár hajdani helyét, jelentőségét, majd a helyet felfűzni a
közelében található nevezetességek (ref. templom, temetők) sorába

Kendertdrd
Jósvafon - a második világháborúig - jelentős kendertermesztés és feldolgozás
folyt. A falu egyik kendertörőjét a Kecso vize hajtotta A völgynek ezt a részét
- utalva erre - Törő-kertnek nevezték. A kendertörő mára nyomtalanul
eltűnt, helyét a vizet oda vezető árok, a vizikerék számára kialakított
bemélyedés még egyértelművé teszi. A hely méltó lenne a megjelölésre, a
kenderáztatás, kendertörés szemléltető bemutatása mellett. A 4.ábra a
vélhetően hasonló, vízzel hajtott bódvarákói kendertörő fotóját mutatja
(forrás: Magyar néprajzi lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, III.kötet
140, oldal).

4. ábra A bódvarákói kendertörö

A kendertöröt meghajtó vizet szolgáltató árok
Az árok töltése a völgyi szekéruton haladva is jól látható. Jelen állapotában
meg kell védeni!

Kecső-kút
Az állandó hozamú, tiszta vizű forrás korábban kedvelt ivóvíz vevő hely volt
(a völgyben a második világháború előtt intenzív földművelés folyt, erre utaló
helynevek: Köles-kert’1p, '’Kenderföldek”), A volt VITUKI kutatóállomáson
szórványos vízhozammérések is történtek e forrásnál, ezek összegyűjtése
célszerű. Egy kecső-vőlgyi jelzett turistaút kiépítése esetén ez érinthetné a
forrást is.

Boros-kút
A forrás nevét valószínűleg a közelben földet művelő Boros családról kapta
Környezete meglehetősen elvadult, kitisztítása, Ízléses körülkerítése
mél*
tányos lenne!
Kis Bálint Bácsi-kútja
Állandó hozamú völgytalpi forrás. Környezete igen elvadult, kitisztítása,
körülkerítése szintén méltányos lenne. Nevét - a Boros-kúthoz hasonlóan - a
közelben földet művelő családról ilt. személyről kapta

A hajdani érczúzó
Korábban itt a Martonyiban és a környék egyéb vasércelőfordulásaiban
kitermelt vasércet őrölték az érc dúsítása, kohászati feldolgozásának
előkészítése céljából.
Épöletek alapfalainak romjai (három elválasztott helyiség) még kivehetők, a
terület megtisztítására és a íal maradványok konzerválására volna szükség,

Az érczúzót meghajtó vizikerék helye
A pataknak ezen a helyen egy 2-3 m-es természetes esése van, amelyet
feltehetően a hajdani Babot-kút forrásmészkő lerakódásai, vagy egy
keményebb kőzetősszlet felszínre kerülése alakított ki. A hely kitisztítása és
hajdani funkciójának megjelölése indokolt lenne.

A Babot-kút forrása
A jelentős, állandó vízhozamú karsztforrás 1960-óta - Aggteleki Vízműként foglalt forrás. Bejárata felett több kisebb, eltömődött forrásszáj található (pl.
Borz-lyuk).
Jakucs László: A Békebarlang felfedezése (Művelt Nép Könyvkiadó,
Budapest, 1953) c. könyvében (81.oldal) így ír róla:
"2. Kecsővölgyi 11. sz. kutatás (Baboikút). A Kecsövölgy Jósvafohöz
közelebbeső szakaszán, a völgy északi sziklás oldala alól bukkan felszínre a
hatalmas vízhizamú Babotkút karsztforrás. A forrás vize állandóan hoz a
felszínre kvarckavicsot, amiből kétségtelenül meg lehet állapítani, hogy a
karsztforráshoz a Gőmöri-karszt egyik leghatalmasabb cseppkőbarlangja
tartozik....”
A területen azóta végzett földtani-hidrológiai vizsgálatok tisztázták a Babot
kút összefüggéseit. A vízmű céljára történő forrásfoglalás során egyértelművé
vált, hogy itt a forrás felől nem lehet bejutni a mögöttes barlangrendszerbe (a
vízvezető járatok dolomitos kőzetösszletben vezető, szűk, járhatatlan volta
miatt).
A visszaemlékező helybeliek szerint a forrás foglalása előtt annak vize - a
forrásszáji törmelékből előtörve - zúgókon keresztül ömlött a völgytaipi
patakmederbe* A korábbi századokban itt, a forrás közvetlen előterében is
malom működött. Ennek ma már nyomai sem láthatók, a vízmű építése
teljesen átalakította a környéket.

Néti-lyuk
Bár a 3.ábrán nem szerepel, a teljesség kedvéért említést kell tenni a KecsŐvölgy és az országhatár metszéspontjánál lévő barlangról, amelynek feltárása
mind a mai napig nem történt meg.

Jakucs László előzőekben idézett könyvében ezt írja róla:

"L Kecsővölgyi l.sz. munkahely (Nétilyuk) A Kecsövölgy felső végén, a
csehszlovák határtól 20 méterre, az északi hegyoldalon kibontottunk egy
időszakos forrást. A forrásszájnak a törmelékektől való megtisztítása után
szűk és függőlegesen lefelé hatoló kürtőt kaptunk, melybe 30 m mélységig
sikerült leereszkednünk.... tP

22
ANéti-lyuk (vagy Tucsi-barlang)
ma ismert egyetlen felmérési váz
lata (felmérte: Borka Zsolt, Bor
széki Ferenc,
Majoros László,
Szilágyi Ferenc,; szerkesztette:
Szilágyi Ferenc, 1978.)
A TvH Barlangtani Intézete
kataszteréből.

Összefoglalva: megállapítható, hogy a Kecső-völgy olyan természeti-,
helytörténeti- és ipartörténeti értékekkel rendelkezik, amelyek feltárása,
bemutatása az Aggteleki Nemzeti Park egyik kedveit kirándulóhelyévé tehetné
ezt a területet
Különösen az is indokolná ezt, hogy földrajzi helyzeténél fogva felfűzhető lenne:
• NY-i irányból az Aggtelek-Jósvafo közötti egyik jelzett (jeízendő) turistaútra,
• K-i irányból - Jósvafo községből vagy a Tengerszem Szállótól - indítva
néhány órás kiegészítő túraalkalmat jelenthetne a Baradla-barlangot és/vagy a
község nevezetességeit megtekintő idelátogatóknak.
A Kecső-völgy mai állapota nem méltó egy nemzeti parkhoz, útjai elvadultak,
benőttek, az előzőekben felsorolt látnivalók - zömükben - nem láthatók, nehezen
megközelíthetőek.

