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Jósvafő további malmai?

Jósvafö elmúlt századokban épült, vízenergiával működtetett műszaki 
berendezései közül ma már egyetlen egy sem működik, az eszközöket magukba 
foglaló épületek közül sem áll sok. Ezek felsorolásszerűen e következők voltak:

• u n. felső malom, a Jósva-forrás előterében, a Tengerszem tó gátja előtt, 
helyén ma az ANP szolgálati lakása áll;

• un. középső malom, jelenleg Dózsa Gy. utca 6., Kontra László tulajdona, 
helyreállítása folyamatban, étterem-panzió létesítése céljából;

• un. alsó malom, vízmüve, épülete, berendezései felszámolva, jelenleg íd. Ráki 
János tulajdona. Udvarában a malom gazdasági épülete és az itt működött 
kendertörő alapja még megtalálható;

• Kecső-völgyi malom, a jelenleg foglalt Babot-kút előterében, annak 
kifolyásában működött, a vízmű létesítésével nyomtalanul eltűnt;

• Kecső-völgyi hámor, 1923-24-ben megszűnt, 2 kalapácsos kapahámor, 
jelenleg már csak a kiszolgáló épületek alapfalaínak romjai lelhetők fel a 
Babot-kúttól Jósvafő felé;

• Tohonya-völgy i kapa hámor, 1927-28-bán épült, 1938-ban számolták fel, 
majd lebontották, berendezéseit elhordták, vízellátó müveit felszámolták, 
helyén jelenleg lakóház áll.

A vizsgált helyszínek közül a legutóbbi, tehát a Tohonya-völgy keskeny, 
szurdok szerű völgye, a nagy hozamú, soha el nem apadó, télen 4-5 C°-kal a 
terület forrásai átlaghőmérsékleténél magasabb vízhömérsékletü forrás ezen a 
helyen is malom létezését indokolta.

Az ANP által 1996-ban rendezett rfKutatás, védelem, menvdzsmént" nemzetközi 
konferencián Dr Dénes György Jó sva forrás és a Jósvafö falunév eredetével 
foglalkozó előadása is azt valószínűsítette, hogy a névadó forrás nem a B aradi a 
vizeinek fel színrelépése, hanem a nem távoli múltban Nagy-Tohonya-forrásnak - 
a helyi lakosok által egyébként csak "forrásnak" - nevezett vízkilépési hely volt.

Ezt követően kezdtem tanulmányozni a régi kataszteri térképet, ahol Tohonya
völgy első szurdokká keskeny ed ö részét még 1939-ben is "Malom felett" 
dűlőnévvel jegyezték. Ebből nagy valószínűséggel az következik, hogy az utolsó 
jósvafői kapahámor előtt az elmúlt évszázadi ok)ban malom is működött itt.

Ezt az is indokolja, hogy a korabeli leírások szerint (pl. Kis Dániel naplójában 
írja 1822.január 10-kén az akkori kemény tél kapcsán jegyzi fel, hogy : "mert, 
hogy itt soha sem fagy el a víz 4, 5, 6. sót S mérföldről is voltak az itt lévő



malmokban, még Eger tájjékáról is, Nádasd nevű faluból is volt egy szekér..,") 
az itteni hidrológiai adottságok miatt megnőtt az itteni malmok "vonzáskörzete".

Bízom abban, hogy a korabeli kataszterek és vízügyi engedély okiratok 
segítségével sikerül azonosítani ez(eke)t a ma már feledésbe merült műszaki 
emlékeket is.
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