
JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 42. 

 58 

 

Az ófalui vízikerék története 
 

 

Mióta az eszem tudom, teljesen természetes és megszokott dolog számomra, hogy a 

Pap-palló fölött vízikerék forog a Jósva-patak ófalui szakaszán. Életem különböző 

szakaszaiban persze mást és mást jelentett a kerék jelenléte. Emlékszem kissrác 

koromban pecázás, csónakeregetés és fürdés közben én is folyamatosan építettem és 

igazgattam a működését biztosító gátat. Aztán különféle kollégiumokból hétvégente 

hazajáró diákként elsétálva mellette, biztonságérzetet adott látványa. Jósvafőn élő 

felnőttként pedig nap, mint nap kitüntetett figyelemmel követem sorsát, szükség 

szerint elvégezve a szükséges javítási és karbantartási feladatokat gátban és 

kerékben egyaránt. 

Az ófalui vízikerék az idők során sok-sok vendég (főleg vendéggyerek) csodálatát és 

figyelmét irányította magára, egy időszakban néhány képkocka erejéig a Duna 

Televízió programajánló műsoraiban is feltűnt, 2016-ban pedig a Jósvafői 

Helytörténeti Füzetek címoldalára is felkerült. Napjainkban Jósvafő település 

oktatási és turisztikai célú bemutatásában kvíz kérdésként szerepel.  

 

 
 

Az ófalui vízikerék 
(Grafika: Füzesi Andrea) 

 

 

Mindezek után adódott a kérdés, mikor, hogyan és milyen módon került e vízikerék 

a Jósva-patakba. Miután a szálak egyértelműen az egykori Leskó/Bartkó portára 

vezettek, éltünk a lehetőséggel, hogy ebben a témában a Miskolcon élő Bartkó 

Marika néninek tegyük fel kérdéseinket. 

Marika néni elmesélte, hogy első férjével (Szabó László 1934-1964) 1959-ben 

született meg Gábor nevű fiúgyermekük. Mivel ezidőtájt Miskolcon éltek, gyakran 

sétáltak a Bükkben. Egyik ilyen túrájuk során a Garadna-patakban vízzel hajtott kis 

kerékre lettek figyelmesek, ami teljesen lenyűgözte kisfiúkat. Gabi, aki ekkor 3 éves 

volt, mindezt elmesélte jósvafői nagyapjának (Bartkó Jenő 1904-1981), aki 

unokájának kedveskedve 1962-ben alkotta meg az ófalui vízikereket. Jenő bácsinak 
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nem okozott problémát a szerkezet elkészítése, hiszen minden eszköze és tudása 

megvolt ehhez a munkához. A kerék a Leskó/Bartkó portán, a lakóház alsó szintjén 

lévő egykori kovács- és lakatosműhelyben készült.  

 

 
 

Bartkó Mária és Szabó László (1934-

1964) kisfiukkal, Szabó Gabival 
Fotó: Bartkó Mária archívumából 

 
 

Bartkó Jenőné, szül. Leskó Erzsébet 

(1913-1989) és Bartkó Jenő (1904-

1981) unokájukkal, Szabó Gabival 
Fotó: Bartkó Mária archívumából 

 

 

Így a fentiekből tudhatjuk, hogy a Pap-palló fölött lévő vízikereket az idén immár 55 

éve forgatja a Jósva-patak vize. Az azóta eltelt időben helyi identitásunk részévé és 

Jósvafő ófalu szimbólumává válva, a jósvafői helytörténet megkerülhetetlen és 

fontos szereplője lett. 

Csak remélhetjük, hogy a helyiek és a településre érkező vendégek még hosszú ideig 

figyelhetik működését! Vigyázzunk rá, megérdemli! 

 

 
 

A vízikerék 1962 óta forog a Jósva-patak ófalui szakaszán 
(Fotó: Istenes Judit) 
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Néhány éve a Jósva-patak túlsó partjára, a vízikerék közvetlen környezetébe ivókút, 

felülcsapott vízikerékkel hajtott kendertörő makett és ülőhelyekkel ellátott asztalok 

kerültek, ezáltal helyi ipartörténeti látogató- és bemutatóhely alakult ki körülötte. 

 

  
 

Helyi ipartörténeti látogató- és bemutatóhely a Jósva-patak ófalui szakaszán 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 

Azóta e bemutatóhelyen, a Jósvafőn több mint 600 éven át vízi energiával működő 

ipari szerkezeteknek (vízimalmok, kapahámor, kendertörő, turbina és áramfejlesztő 

dinamó) emléket állítva, az 1962 óta itt forgó vízikeréken túl, az újonnan telepített 

felülcsapott vízikerékkel meghajtott kendertörő makett tanulmányozására is 

lehetősége nyílik a látogatóknak. Ezáltal talán jól érzékelhető, hogy településünkön 

élt elődeink kiválóan felismerték azokat a természeti adottságokat, melyeket 

szolgálatukba állítva élenjáró technikai megoldásokat alkalmazhattak. Sajnos a 

Jósvafőn egykoron vízi energiával működő ipari szerkezetek szinte nyomtalanul 

elpusztultak. A középső vízimalom épülete és a Tájház kertjében kiállított 

bódvarákói kendertörő kivételével csak ezek maradtak a Jósvafőn egykoron 

vízienergiával működő szerkezetek bemutatására és szemléltetésére. 

 

Berecz Béla 

 

 

 

 

 


