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Szablyár Péter 
Űjabb helytörténeti adatok Vass Imre 1829-es Baradla-térképérői

A hasonmás kiadások megjelentetésének és a térképlap kereskedelmi 
forgalomban történt árusításának köszönhetően a barlangkutatók és érdeklődők 
által egyre szélesebb körében ismert Vass Imre „Az AGGTELEKI BARLANG  
leírása, fekte területével talprajzolatjával és hosszába való áltvágásával, két 
táblában; mellyel ágy a* régen esmért üregek előadásában, valamint az 
182Sdik esztendő Szilván hava lsö  napján felfedezett fő - és legnagyobb 
ágának helyenkint való leírásában” című, 1831-ben Pesten megjelent müve. 
Ennek „Fekte területe az AGTELEKI BARLANGNAK egész Ki terjedésében” 
című, 1829-es dátumot viselő, 48x66 cm méretű csodálatos melléklete Jósvafő 
község múltjával kapcsolatban két jelentős helytörténeti csemegét tartalmaz. Az 
első a „Babot Kútja malom" megjelölése, ahol még a malomárok helye is jól 
látható. A jósvafői községhatár megjelölése is egyértelműen azonosítja a 
helyszínt (Lábra)*

Lábra A „Babot Kútja malom” ábrázolása Vass Imre térképén

Az ábrázolásból az is kitűnik, hogy a Kecső völgy talpa volt „Kecső Helysége 
határ Széle” is, valamint az is, hogy a Kecső völgyben (amit a térkép „Babót 
völgyéinek nevez) -  Kecső község megközelítésére egy akkor normálisnak 
számító út is vezetett,

A másik érdekesség „Jósafő Helysége” ábrázolása.
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A mérnöki pontosságáról híres Vass Imre 24 ház-alaprajzot jelöl a község 
területén, de gyakorlatilag csak a mai Kecső-szöget és a mai Petőfi utca felső 
(Aggtelek felőli) végét ábrázolja.

Érdekes információkat tartalmaz a térkép a mai Tengerszem-tó és környékéről. 
A völgyfejben két határozott vízfakadási helyet jelöl, kis -  völgy talpig vezető 
völgyecskével (valószínűleg a Rövid- és a Hosszú-alsó-barlangok kiömlései) 
és két felirattal: a völgyfejtől Ny-ra; „ Víz Kiömlése” D-re „Baradta forrás” 
[visszautalva Dr. Dénes György előző oldali cikkére; íme itt az egyik 
bizonyíték; akkor (1829) ezt nem hívták Jósva-forrásnak!.]. A mai Tengerszembizonyíték; akkor (1829) ezt nem hívták Jósva-forrásnak!.]. A mai Tengerszem
tó kifolyásának környékén 3 jól látható épület alaparjz, ebből egyik valószínűleg 
a Sándy által is lerajzolt malom! Egy nem egészen egyértelmű házhelyet 
közvetlenül a források elé is berajzolt (2.ábra)*
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