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Jósvafőjövője - Jósvafő núiltja

Miután a fenti "szlogen " meggyőződésemmé vált, elhatároztam, hogy teszek 
is ezért. Létrehoztam a jósva fő i táj házat (Falumúzeumot) és megkezdtem 
azokat a helytörténeti kutatásokat, amelyek talán ismertté tehetik ennek az 
igen gazdag múltúd de az elmúlt évtizedekben - évszázadban meglehetősen 
hányatott sorsú településnek a történetétL Ebben a munkában minden 
segítséget, támogatást köszönettel veszek. A ffJósvafői helytörténeti füzetek 
et évente szeretném megjelentetni majd később egy monográfia keretében 
kiadni

Jósvafő, 1994. karácsonyán
Szablyár Péter
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T a r t a l o m  

Jósvafői tájház (falumúzeum)
❖

A jósvafői táj ház (falumúzeum) barlangtani kiállításának megnyitója
(Dr Szunyógh Gábor)

❖
Emlékek Jósvafő múltjáról I.

❖
A jósvafői nyelvjárásról (Szablyár Eszter)

❖
Emlékek Jósvafő múltjáról II.

❖
Helytörténeti“ és ipartörténeti emlékek a jósvafői Kecső-völgyben

❖
Régi könyvekben, folyóiratokban tallózva

❖
Sajtó tükör 

❖
Jósvafő népességének alakulása az elmúlt másfél évszázadban

*>
Terület- és utca elnevezések a II. Világháború előtti Jósva főn

Ez a kiadvány bolti terjesztésre nem kerül. Másolása nem tilos, inkább
megtisztelő!

Készült 20 számozott példányban. Ez a .példány.



JÓSVAFŐI TÁJHÁZ
(falumúzeum)

Jósvafő, Dózsa György i l 3 .

"Dózsa Gy.uJ.

Lakóhái
Földszintes.Egy szobasoros, nyeregtetős,oromfalai,Utcai homlokzata kéttengelyes, udvar 

felől faoszlopos tornáccal* Ép.: 1890. Faluképi - utcaképi - jelentőségű. FK.

Dózsa György u, 3. Lakóház

Jellegzetes jósvafői telekelrendezés, lakó- és gazdasági épületek jól áttekinthető csoportja. 
Utcaképi]eg is jelentős. A református templom, a javasolt turistaszálló útvonalán, közvetlen 
környezetében.

Műemléki helyreállítás keretében helytörténeti gyűjtemény elhelyezésére, az egykori jósvafői 
paraszti életforma bemutatására alkalmas: Jósvafői falumúzeum. MJ.”

Vargha László (1985) : Jósvafő község települése, műemléki együttesei és műemlékei védelme 
(HÁZ ÉS EMBER - A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Kőzkleményei 3., Szentendre)

Jósvafő faluképi és műemléki jelentőségű területei (1968) a tervezett
táj ház (J) feltüntetésével
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A teljes épületegyüttest jelenlegi elrendezésében - felújítva - rendezzük be 
táj háznak az alábbiak szerint:

1. Lakószoba 6. Ajándék bolt
2. Konyha 7. Istálló - a földművelés eszközei
3. Lakószoba 8* Szénapajta - föld- és erdőműve
4. Kiállítás a terület lés eszközei

nagy barlangjairól 9. Kocsiszín - közösségi tér
5. Szőlészet - borászat 10. Ólak
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Tájház, bejárati homlokzat, balra pinceház, háttérben a csűrök

Tájház, udvar felöli oszlopos tornác
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Tájház, utcai homlokzat a Dózsa György út felöl

Tájház metszete, jobbra a pinceházzal

Táj ház udvara, balról pinceház, jobbra istáiló és csűr

Dr Varga Lajosné felmérési tervének felhasználásával készítette Szablyár Péter, 1994»


