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Jósvafő múltjának újabb összefoglalása 

 
2006-ban jelent meg Sárközy Sebestyén: A történeti Torna megye településto-

pográfiája – a kezdetektől a 18. század elejéig; a Galyasági Településszövetség 

kiadásában. Ebből idézzük a Jósvafőre vonatkozó oldalakat. 

 

23. Jósvafő 

 

I. 1272/1303: fluvius Ilsuafey, Ilswafew; 1340: Ilswafeu; Ilswafw; 1406: 

Ilswafew, Orswafew, Eésvafew, Elsewuafew, 1427: Olswafew; 

1432/1522:…..de Orswaffew; 1436: Ilchuafew, 1487: Jolswafew; 1486/1522: 

…de Joswaffew; 1487:… de Ilswafew, 1501:… de Joswafew; 1549: 

Joswafew, Jolsvafő; 1631: Josva Feő, 1641 Joswaffeő; 1686: josva. Névvál-

tozatok: Ilsvafő, Olsvafő, Jolsvafő. Ma Jósvafő. Neve a település elhelyezke-

désével függ össze. A Jósva folyónévnek és a fő ’kezdet, forrás’ utótag ösz-

szetétele. Arra utal, hogy a település a Jósva-patak forrásánál, fejénél helyez-

kedik el. 

 

II. A jelenlegi falu a Jósva-, a Tohonya, a Kecső- és a Kajta-patakok egyesü-

lésénél kiszélesedő völgyszakaszban, meredek lejtők közé szorulva, erdőkkel 

borított sziklás hegyoldalak közötti katlanban települ. Szántói a Jósva-völgy 

keletnek futó részén fekszenek, illetve korábban részben a falu északi oldalán 

emelkedő fennsíkokon terjeszkedtek. Alárendelten legelők és zömmel erdőte-

rületek jellemzik határát. 

 

Pesty Frigyes ismerteti azt a helyi hagyományt, miszerint a település koráb-

ban az ÉK-re lévő Szelce-völgyben állt, melyet a falu lakosai arra alapoztak, 

hogy az ottani szántóföldeken épületalapokra, cserépedény-darabokra és 

egyéb tárgyakra akadtak. Ugyanott egy dombot is említ, melyet a templom 

dombjának neveznek. Pesty adatközlői a falu elvándorlásának okát a vízhi-

ányban látták. 

 

III. A Jósvafő víznévként először 1272-ben szerepel az eladományozott Te-

resztenye határjárásában. 1340-ben egyrészről Zalona-i Tekes fia István fiai 

István és Roland (Lorandus), másrészről Roland (Rolandus) fia János és 

Tekes fia László a jászói konvent előtt birtokaikon örökre megosztoztak, és 

ennek során Jósvafő Istvánnak és Rolandnak – a Szini család őseinek – jutott. 

 

1386-ban Széchy (Zeech-i) Miklós nádor ítélete alapján Ilsuafew-i Tekes fia 

János és Zeen-i László fia Tekes felperesek, valamint Zalona-i Lóránd fia 

István mester alperes között birtokmegosztásra került sor, amelynek során – 

többek között – Jósvafő birtokát is megosztották, de itt a malmok osztályánál 

János és Tekes mesterek tiltakoztak. 1399-ben Szalonnai István birtokainak 
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felbecsülésekor Jósvafőn 20 népes és 2 pusztatelket, hat ekére (1 eke = 120 

hold) menő szántóföldet, három ekére menő csipkebokrost, egy torony nélkü-

li kőegyházat, egy kétkerekű malmot, amely felülről hajttatik, eme kerekek 

közül az egyik az említett Istváné és az ő fiáé, egy elhagyott malmot és egy 

közönségesen hámornak nevezett malmot írnak össze. 

 

Torna megye 1427. évi kamarahaszna-összeírásában Jósvafő, mint a szini 

uradalom része, 7 portával szerepel Szini István birtokaként. 1455-ben 

Csetneki András jelentette be igényét a Szalonnaiak több, köztük Jósvafőn 

lévő birtokrészének felére és egyben kérte a birtokrészekbe való beiktatását. 

1470-ben hallunk arról a panaszról, miszerint a Csetnekiek – több más birtok 

mellett – a Sziniek jósvafői birtokrészét is elfoglalták és birtokolják. Az ügy-

ben vizsgálat indult, amely a király előtt olyan tartalmú megegyezéssel zá-

rult, miszerint a Sziniek a pert nem részletezett okokból leszállítják és a 6 

márka bírságot kifizetik. 

 

1473-ban jósvafői Tekes János arra vonatkozóan adott ki predikátumot, hogy 

mivel Puthnok-i Ralnold Eruerus megölése miatt birtokai a királyra szálltak 

volna, de vője, pataki Mihály a királytól kegyelmet eszközölt ki, birtokrészeit 

– köztük a Jósvafőn levőt -, neki zálogosítja el 200 magyar aranyforintért. 

1474-ben Ilswafew-i Tekes János valamennyi – köztük a Jósvafő birtokban 

lévő – birtokrészét és nemesi telkeit unokáinak, Marthonos-i Benedeknek, 

Pathak-i Mihály fia, Bálintnak valamint Zsófiának adja el 1800 aranyforin-

tért. 1475-ben Jósvafői Tekes János özvegye Katalin hitbérét és jegyajándé-

kát az elhunyt férje birtokrészei – köztük Jósvafő – után Marthonos-i Bene-

deknek adja azzal, hogy azok fele csak halála után száll Benedekre. 

 

Szini János és Mátyás azokat a birtokrészeket – ideértve a jósvafőit is -, 

amelynek korábban Jósvafői Tekes János tulajdonában voltak és saját költsé-

gükön visszaváltották a zálogbirtokosoktól, Martonosi Benedektől, Pataki 

László fiától Bálinttól és Zsófia leányától, 1478-ban elzálogosítják 

NaghBessenyev-i Bertalannak, a jászói prépostság kormányzójának (guberná-

torának) és nővérének Katalinnak, a néhai Themerdekeghhaz-i Miklós özve-

gyének 500 aranyforintért. A birtok 1498-ban a Szini és a Tekes családé. 

 

1521-ben is még a Szinieké a birtok, de az 1548. évi rovásadó-összeírásban 

már a Sziniek és a Csetneki család közös birtokaként szerepel, ahol 10 portát 

írtak össze. 1582-ben I. Rudolf megerősíti a Csetnekieket a birtokban, és új 

adományul adja nekik a szini uradalmat, amelyhez Jósvafő is hozzátartozik. 

Az 1595. évi templomösszeírás a falu templomát már református használat-

ban lévőnek írja le. Az 1598. évi házösszeíráskor birtokosai Csetneki Ferenc, 

akinek birtokához 18 házat, továbbá kisebb birtokosok, akik birtokában to-
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vábbi 7 házat, ezen kívül 6 elpusztult és 1 bírói házat (összesen 32 házat) ír-

tak össze. 

 

1648-ban a Szathmáry Király család is birtokosa volt, mivel ekkor Pálffy or-

szágbíró a családtagok között osztályt rendelt el, ami Jósvafő birtokát is érin-

tette. Az 1660. évi nemesi összeírás 7 birtokos nemest és 6 armális nemest 

említ Jósvafőn. A 17. sz-ban a barakonyi családnak is volt itt részbirtoka. 

1720-ban 6 jobbágy és 18 zsellér földművelő és szőlőtermelő népességet ír-

tak össze Jósvafőn. Az összeírás külön kiemeli a gyümölcstermelést, amely 

állandó jövedelmet biztosított. 

 

IV. Almás-völgy: A Jósvafő községtől K-re, a Jósva-patak jobb partján, az 

Almás-völgy elnevezésű völgybe vezető földút mellett 1960-ban Nováki 

Gyula és Vastagh Gábor salaklelőhelyet talált, 1964-ben pedig próbaásatásra 

került sor. A Jósvafőről Szinpetri felé vezető országút közelében, az Almás-

völgy betorkollásánál a Jósva-patakon egy fahíd vezet át. A híd mentén, a 

vízparton mindkét oldalon sok salak, vassalak és folyósalak került elő, a part-

tól eltávolodva néhány méterre viszont már nem volt nyoma salaknak a fel-

színen. A salakminták elemzése alapján itt rudabányai vasércet dolgoztak fel. 

Az ásatás során kőből készült kis aknás kemencék maradványai kerültek elő. 

A salak minősége és az előkerült kerámialeletek alapján a kemence korát 14-

15. századinak határozták meg. A lelőhely feltehetően az 1399-ben említett 

hámorral azonosítható. Az ásatás során megállapítható volt az is, hogy az 

Almás-völgy torkolatánál működő hámort alulcsapó vízikerekek hajtották. A 

nagyobb átmérőjű kerék működtette a hámor kalapácsát, a kisebb átmérőjű 

kerék a vas olvasztására szolgáló „bucakemence” fújtatóját. A feltárt kemen-

ce-töredékekből az olvasztó berendezést nem lehetett rekonstruálni. 

 

Huta-rét. A Huta-rét Jósvafő községtől K-re, 1-1,5 km-re, a Szin község felé 

vezető országút mentén található, a Jósva-patak jobb oldalán vassalakot talál-

tak. Nováki gyula 1964-ben végzett itt próbaásatást, és 14-15. századi vasko-

hó nyomait találta meg a Jósva-patak partján.” 

 

(A hivatkozásokat és a rájuk vonatkozó lábjegyzeteket itt nem közöltük, ér-

deklődés esetén a kiadványban célszerű utána nézni!) 


