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A mai Jósvafő helyén a tatárjárás előtt nem állott település. Arról sem okle-

veles, sem régészeti adat eddig nem került elő. 

Azt viszont régészeti leletek bizonyítják, hogy vasművesek működhettek 

errefelé a XII. század táján. Salak lelőhelyek a község határában többfelé, a Szelce-

völgyben (Izsó Antal talált rá szántás közben) arra utalnak, hogy imolai típusú kis 

őskohókban olvaszthattak vasat errefelé Árpád-kori vasművesek, akiknek kis ol-

vasztókemencéi általában nem falvakban, hanem arra alkalmas helyeken, többnyi-

re erdőszélen álltak, valahogy úgy, mint még napjainkban is a mészégetők kemen-

céi. 

A Jósva-fö név Teresztenye 1272. évi határjárását leíró oklevélben fordul 

elő először, de akkor még víznév gyanánt a Jósva-patak fejét, forrását jelöli. Ez a 

forrás a Kossuth-barlang vizeit felszínre hozó nagy karsztforrással azonosítható. 

Ekkor még település nem volt a forrás közelében. 

Az 1200-as évek vége felé, IV. László és III. András királyaink uralkodása 

idején, tehát 1272 és 1301 között, a Nógrád megyéből származó Tekus ispán fiai, 

akik közül István az 1280-as években egy ideig a király utáni legmagasabb méltósá-

got, a nádori tisztet is betöltötte, csere-megállapodást kötöttek László, majd András 

királlyal. Átengedték a királynak ősi birtokukat, a Nógrád megyei Diósjenő várát és 

tartozékait, amelyért cserében megkapták a két királytól, tehát két egymást néhány 

évvel követő adományozás során, a Torna megyei Szádvárt, valamint a tornai királyi 

uradalom jelentős részeit, köztük Tornát és környékét, valamint az egész Jósva-

völgyet Szintől fel Szilicéig és Borzováig.  

1295-ben a Kacsics nembéli Trizsi család eladta a Szuhaiaknak a szom-

szédos Noak (Imola) birtokot a tatárjárás idején puszta telekké vált Ag falu, 

Agtelek területének a családra hárult délkeleti felével, az oklevélben Noagfőnek 

nevezett birtokrésszel együtt. Ez utóbbi, ma aggteleki területrész északon a tor-

nai királyi erdőuradalommal volt határos, és a határvonal a mai Aggtelek–

Jósvafő közötti határon futott. De akkor, 1295-ben, valószínűleg az említett bir-

tokcsere folytán, a királyi uradalom már úgy látszik nem gyakorolta a felügyele-

tet a Jósva-völgyi területek fölött, az új tulajdonosok, a Tekus fiak pedig még 

nem vették ténylegesen birtokba a területet. Erre két körülmény is utal. Egyrészt 

a trizsiek nyugodtan hazudhatták a vevőknek azt, hogy az aggteleki birtokrész 

egészen a Jósva-patakig terjed, és így is adták el a területet a Szuhaiaknak, más-

részt a határjárás során ezen a határszakaszon szomszédként nem vett részt sen-

ki (ami pedig kötelező lett volna), sem a királyi uradalom képviselője, sem az új 

tulajdonos család valamelyik tagja, így nem volt, aki ellentmondjon a csalásnak, 

a határszakasz valótlanságának. De éppen ennek köszönhetjük, hogy a határjá-

rás során végighaladtak a Jósva-patak mentén a mai Kossuth-barlangi forrástól 

egészen a Kajta-patak torkolatáig, tehát keresztül a mai Jósvafő település he-
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lyén. Az oklevél, amely pedig pontosan rögzített a határjárás során érintett min-

den megnevezhető tereptárgyat, ezen a szakaszon, tehát a mai Jósvafő helyén 

nemcsak települést, de még egyetlen épületet sem említ. Jósvafő falu tehát ak-

kor még nem létezett. 

Az 1300-as évek elején a nagy kiterjedésű tornai területekhez jutott Szalonnai 

család hozzálátott új birtokain a gazdálkodás megszervezéséhez. Tekus fia István családja, 

a nádori ág, a Bódva mentén elhelyezkedő birtokhálózat déli részén rendezkedett be, bir-

tokközpontul a Tekus ispán és fivérei által még 1249-ben megvásárolt Szalonna települést 

választották, ahol pártázatos várfalakkal övezett rangos kúriát építettek, és magukat ezen 

túl Szalonnaiaknak nevezték. Tekus ispán fiatalabb fia, László sárosi ispán, családjával a 

Bódva-völgyi birtokcsoport északi részén telepedett le, és birtokközpontja Torna lett. 

Tekus fia István idősebb fia, Loránd, apjuk halála után a szalonnai birtokközpont 

körüli birtoktestek gazdálkodását irányította tovább, a Jósva-völgyi birtokrészek gazdálko-

dásának megszervezését pedig öccsére, Tekus fia István fia Istvánra bízta, aki birtokköz-

pontjául azt a völgytágulatot szemelte ki, ahol a Tohonya- és Lófej-források vizeit hozó 

patak egyesül a Kossuth-barlangból kilépő bővizű forrás vizével, majd magába fogadja a 

Kecső-patakot és a Baradla-barlang patakának felszínre lépő vizét is. Ezen a helyen, ame-

lyet a Jósva-patak forrásvidékének, a patak felső végének, régi magyar szóval fejének te-

kintett és ezért Jósvafőnek nevezett a környék népe, alakult ki az 1300-as évek elején Jós-

vafő falu. Telepítője Tekus fia István fia István lehetett, aki bizonyára a család birtokában 

lévő környékbeli falvakból telepítette ide az első jobbágycsaládokat, akik valószínűleg a 

Kecső-szögben, a mai Templom-domb lábánál építették fel az utóbb gyorsan nagyra növő 

település első házait.  

Tekus fia István fia István e tájon való tevékenykedésének említésével 

először egy 1323. majd egy 1324. évi oklevélben találkozunk. Mindkét oklevél 

tartalmazza Égerszög birtok határjárását, amelyen Tekus fia István fia István 

szomszédként vett részt. Ezek szerint ö akkor már birtokba vette a királlyal történt 

cserék folytán a családja kezére jutott Jósva-völgyi birtoktesteket, és azok gazdál-

kodásának megszervezését talán már a Szin és Szilice között mintegy félúton fek-

vő Jósvafőről irányította, de erre még az akkori oklevelek nem utalnak.   

Jósvafő település nevének első írásos említésére egy 1340. évi oklevélben 

találunk, amely a Tekus ispán két fiától, Istvántól és Lászlótól leszármazó két csa-

lád közötti, már korábban kialakult birtokmegosztást végérvényesen rögzíti, és felsorolja, 

hogy Tekus fia István fiai Loránd és István, illetve László fia János a jövőben mely falva-

kat birtokolják kizárólagosan. Az oklevélben szerepel Jósvafő neve is, ekkor tehát a település 

már bizonyosan létezett, és ettől kezdve már hivatalosan is Tekus fia István fia István le-

származottainak kizárólagos birtoka volt. Minthogy pedig egy-egy település korát annak el-

ső okleveles említésétől számítjuk, így az 1340. évi oklevelet tekinthetjük Jósvafő község 

születési bizonyítványának. 

1348-ban Égerszög birtokért folyt pereskedésben, mint határos szomszédot, tanú-

ként hallgatta meg a bíróság Tekus fia István fia István magisztert, akit a pert lezáró nádori 

ítéletlevél már Jósvafői István (de Elswafew) néven említ, amely név abban a kor-

ban azt jelezte, hogy nevezett birtokának központja Jósvafőn volt, és itt lehetett 
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rezidenciája, udvarháza is. Ez az oklevél már arra is utal tehát, hogy Jósvafő település 

akkor már nemcsak bizonyosan fennállott, de a Szalonnaiak nagy birtokhálózatának egy 

kisebb uradalmi központja is lehetett, ahol ennek megfelelően már akkoriban kőtemp-

lom is épülhetett. 

Jósvafői István halála után két fia már megosztva gazdálkodik a Jósva-völgyi és 

Szilicei-fennsíki birtokokon. A nyugati részen István idősebb fia, a magát Jósvafőinek ne-

vező Tekes a gazda, ő valószínűleg továbbra is Jósvafőn székel, de épül udvarház meg kő-

templom Szilicén is. Öccse, László a Jósva-völgy keleti részét veszi birtokba, és udvarhá-

zát, meg mellé a birtokközponthoz és az urasági rezidenciához járó kőtemplomot Szinben 

építi meg, és magát ezen túl Szini Lászlónak nevezi. 

A két testvér azonban nem hosszú életű, Jósvafői Tekes 1264 előtt meghal, Szini 

László nevét is 1258-ban említi utoljára oklevél. Helyükre fiaik lépnek, Jósvafői Tekes fia 

János (de Ilsuafew) és Szini László fia Tekes (de Zeen), akik 1368-ban megállapodtak Sza-

lonnai Loránd fia Istvánnal a közös családi birtokok egymásközti felosztásáról. Ebben Jós-

vafő is szerepelt, de a malmok dolgában akkor nem tudtak megegyezni.      

1399-ben fontos dokumentum született, amelyről már többen írtak, mert szá-

mos településről, köztük Jósvafőről is sok adatot rögzített és őrzött meg számunkra. A 

Jósvafői Helytörténeti Füzetek 2. száma közölt részletet Marjalaki Kiss Lajos tanul-

mányából, amely azonban néhány vonatkozásban pontatlanul, illetve hibásan idézi az 

oklevél születésének körülményeit és a benne foglaltakat is. Ebből adódhatott, hogy a 

Helytörténeti Füzetekben közölt idézetbe és annak címébe is több hiba csúszott. 

Marjalaki tévesen írta tanulmányában, hogy az 1399. október 24-én kelt oklevél 

Zsigmond király ítéletlevele lenne. Az oklevél ugyanis nem Zsigmond királytól szár-

mazik és nem is ítéletlevél. Azt pedig, hogy ez az oklevél lenne az első ismert írásos 

emlék Jósvafőről még Marjalaki sem állítja, ez tévesen került a Jósvafői Helytörténeti 

Füzetek közleményének címébe. 

Az oklevél megszületésének előzménye talán a családi birtokok megosztása kö-

rüli vita lehetett. Ehhez hozzájárulhatott, hogy a család akkor nagytekintélyű és elvitat-

hatatlan feje, Szalonnai Loránd fia István, aki ifjú korában az olaszországi Páduai egye-

temen végezte tanulmányait, majd a családi birtokok kormányzásának átvétele után föl-

építtette Martonyi határában a Háromhegyi pálos kolostort és annak, ma, még romjaiban 

is megkapó szépségű templomát, akkorra már igen magas életkort ért meg, és közeli ha-

lálával számolni lehetett. Tény, hogy Pelsőci Bebek Detre nádor ítéletlevélben hívta fel a 

leleszi premontrei prépostságot, mint hiteles helyet, hogy a  királyi udvarból általa kikül-

dendő személlyel együtt járják be és írják össze Szalonnai Loránd fia István és fiainak 

birtokait. Ez meg is történt.  

Ezek után született meg az 1399. október 24-i keltű nevezetes oklevél, amely Do-

mokos leleszi prépost levele Bebek nádor számára, ebben jelenti a nádornak, hogy ítélet-

levelének megfelelően a prépostság megbízottja és a nádornak a királyi udvarból lekül-

dött nótáriusa a szomszédokkal együtt bejárták Szalonnai Loránd fia István és fiainak 

birtokait, illetve birtokrészeit, és nem felmérés, hanem szemrevételezés alapján felso-

rolja az oklevél, hogy nevezett nagybirtokos családnak az egyes falvakban mennyi földje, 

hány jobbágyportája, malma, és egyéb ingatlana van.  
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Amikor az oklevél Szalonnai Loránd fia István és fiairól ír, akkor – és ez a birto-

kok felsorolásából tűnik ki – a „fiai” fogalom alá nemcsak saját gyermekeit, hanem az 

egész Szalonnai család gyermekeit, Jósvafői István leszármazottait is bele kell értenünk. 

Ilyen értelemben szerepel az oklevélben Jósvafő falu is, amely akkor már jóval több, 

mint fél évszázada fennállott, és úgy látszik, hogy akkorra a völgynek már jelentős 

településévé fejlődött. „Szalonnai Loránd fia Istvánnak és fiainak” ott 20 lakott és 2 

elhagyott jobbágyportája, 6 ekealja (kb. 600 kat. hold) szántója és 3 ekealja bozótos 

(szedres) földje volt Jósvafőn. Azt még tudnunk kell, hogy egy-egy jobbágyportán nem 

csak egy jobbágycsalád lakhatott, előfordult, hogy az udvaron egy másik jobbágycsa-

ládnak is volt szerény házacskája. Minthogy pedig akkor a családokban általában 

együtt élt három nemzedék, és az egykézés sem dívott, így egy födél alatt a nagyszülők, 

szülők és gyermekekből álló nagycsalád lélekszáma 8–10–12 fő lehetett. Ha a 20 la-

kott jobbágyportán 25–27 család élt, akkor Jósvafő népessége 600 évvel ezelőtt talán 

250–300 vagy még nagyobb lélekszámú is lehetett, abban a korban tehát viszonylag né-

pes településnek számított. 

Volt akkor a faluban, az oklevél szerint, egy két-kerékre járó, felülcsapós vízi-

malom, amelynek egyik kereke Szalonnai Loránd fia Istvánt és fiait illette. Volt még ott 

egy elhagyott malom, meg egy harmadik is, amelyet hámor-nak neveztek. Ez utóbbi 

a mai országhatárainkon belül a legkorábban említett hámor, vagyis vízikerék meghaj-

tású, XIV. századi vasmű, de nem borsodi – mint Marjalaki írja – hanem tornai volt, 

minthogy a középkorban az egész Jósva-völgy Torna megyéhez tartozott.    

Az oklevél szerint volt még a falunak egy kőből épült toronytalan temploma 

is. Ennek falai képezik a mai jósvafői református templom nyugati felét, amint erről 

Dénes György leírása az Aggtelek útikalauz 1957. évi (211. old.), 1961. évi (305. 

old.) és 1975. évi (384–385. old.) kiadásaiban olvasható. Hogy a templom középkori 

falai fennmaradtak és még a török világ után is álltak, azt az 1758. december 18-i 

egyházlátogatási jegyzőkönyvnek a Jósvafői Helytörténeti Füzetek 8. számában 

Szablyár Péter által idézett részlete is bizonyítja, amelyből kitűnik, hogy az akkor 

Jósvafőn fennállott templom kőből épült, egyik része boltos (=kőboltozatos) és kerí-

tett volt, vagyis a kőkerítéssel övezett jósvafői templomnak akkor még megvolt a re-

formáció előtti időből származó gótikus boltozatú szentélye. Ezt a keleti falon meg a 

festett mennyezeten látható évszámok tanúsága szerint az 1700-as évek vége felé, mint 

a református egyház számára fölösleges épületrészt elbontották, és helyén a templomot 

keleti irányba mintegy kétszeresére bővítették. Így történt ez akkoriban, megállapításom 

szerint, a szomszédos Aggteleken is, amint ezt a 2001-ben megjelent Aggtelek című 

című kötet 69. oldalán megírtam. 

A Jósvafői Helytörténeti Füzetek 8. számában, amelyben Szablyár Péter be-

számol az 1758. évi egyházlátogatási jegyzőkönyvben a templomról, írottakról, jelent 

meg Fülöp András és Simon Zoltán régészeknek a jósvafői református templom terüle-

tén végzett 1996–97. évi műemléki kutatásokról írt beszámolója, amelynek summája, 

hogy a mai templomon, idézem: „a falak vizsgálatából kiderül, hogy semmilyen jelen-

ség nem utal a korábbi templom fennálló falaira. A [mai] templom teljesen egységes, 
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törtkő falazattal rendelkezik, mely a 18. század végén épült. … A korábbi, középkori 

eredetű templom nyomait tehát feltárásunkon nem sikerült megtalálni.” A régészek idé-

zett megállapítását nem tudom elfogadni, korábbi álláspontomat, miszerint az épület 

nyugati fele a középkori templom, amelyet az 1700-as évek utolsó évtizedeiben a ko-

rábbi szentély lebontása után kelet felé megtoldottak, továbbra is fenntartom, és ennek 

indokait külön dolgozatban tervezem részletesen kifejteni. 

Az esetleges kételyek eloszlatása végett, hogy az 1399. évi oklevél nem azt tük-

rözi-e, hogy Szalonnai Loránd fia István kiszorította a birtoklásból Jósvafői István le-

származottait, a Jósvafőieket és Szinieket, utolsó adatként idézem az 1427. évi kamara-

haszna-összeírást, amely 21 lakott jobbágyportát tüntetett fel Jósvafőn, és ezek birtokosa-

ként Szini Istvánt nevezi meg, aki akkor a Tekus leszármazottak nagy családja Jósvafői és 

Szini ágának szeniorja lehetett. A Jósva-völgyi birtokok, és köztük – az 1399. évinél alig 

magasabb portaszámú, nagyjából stabilizálódott lélekszámú – Jósvafő is, megmaradtak te-

hát Jósvafői István leszármazottainak kezén.  

Nem hagyhatom szó nélkül Sárközy Sebestyén 2006-ban megjelent könyvéből 

a Jósvafői Helytörténeti Füzetek 26. számában Jósvafő kezdeteiről közölt néhány meg-

állapítását sem.  

Azt írja Sárközy, hogy „Pesty Frigyes ismerteti azt a helyi hagyományt, misze-

rint a település korábban az ÉK-re lévő Szelce-völgyben állt, melyet a falu lakosai arra 

alapoztak, hogy az ottani szántóföldeken épületalapokra, cserépedény-darabokra és 

egyéb tárgyakra akadtak. … Pesty adatközlői a falu elvándorlásának okát a vízhiányban 

látták.”  

Pesty Frigyes akadémikus e helyen nem ismertetett semmit. Tudom, hogy itt 

csak szótévesztés történt, és természetesen Sárközy nagyon jól tudja mindazt, amit a kö-

vetkező sorokban leírok, de a tájékozatlan olvasó számára mégis szükségesnek tartom a 

helyesbítést. Pesty 1863-ban a Helytartótanács engedélyével országos földrajzinév-

gyűjtést szervezett. Megtervezte és kinyomatta a kérdőíveket, és szétküldte azokat az or-

szág minden településének, ahonnan többnyire a jegyző vagy a falusi bíró válaszolt a fa-

lu múltját illető kérdésekre, és írta össze a község környékének földrajzi neveit. Pesty 

Frigyes azután megyénként csoportosította a beérkezett válaszokat. A páratlan jelentő-

ségű helynévgyűjtemény létrejötte Pesty Frigyes érdeme, de a gyűjteményben található 

kéziratok nem tőle származnak, hanem az egyes településekről érkeztek be, és azokat ő 

nem is ismertethette, mert néhány év múlva meghalt. Az óriási tudományos értéket ké-

pező kéziratgyűjteményt ma az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattára őrzi. Néhány 

megye anyagát az utóbbi években kiadták. A Torna megyei anyag 2002-ben jelent meg 

egy Rémiás Tibor által szerkesztett kötetben, a Herman Ottó Múzeum kiadásában, on-

nan idéz Sárközy is.  

Ami viszont a jósvafői jelentésből származó mondát vagy inkább föltételezést 

illeti, hogy Jósvafő település eredetileg egy magasabban fekvő, vízhiánnyal küzdő távo-

labbi helyen alakult ki és csak utóbb költözött volna mai helyére, meglepő feltevés, hi-

szen Jósvafő neve éppen azt jelenti, hogy ez a falu a Jósva-patak forrása mellett alakult 

ki, és annak nevét viseli létrejötte óta máig is. Hogy a Szelce-völgyben Szelcepuszta tá-
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ján találni lehet a szántásban cserépedény-töredékeket, tégladarabokat, akár épületala-

pokat is, ez köztudott volt, és ott a régészek terepbejárásaik során már évtizedekkel ez-

előtt új kőkori és római kori cseréptöredékeket találtak. Lehetett, sőt bizonyára állt is ott 

valaha néhány tanya, a Szelce név is erre utal, de középkori, falu jellegű településről ed-

dig nem merült fel írott említés. Az lehet, hogy Szelce-völgyi tanyákról egy-egy család 

utóbb leköltözött a már kialakult Jósvafőre, de az a monda, hogy onnan egy már kiala-

kult falu népe kollektívan áttelepült volna az addig lakatlan jósvafői forrásvidékére, 

minden reális alapot nélkülöző találgatásnak tűnik. Sárközy is azt írja könyvének lapalji 

jegyzetében, hogy társainak „2006. márciusi terepbejárása a falu korábbi helyét a 

Szelce-völgyben nem tudta lokalizálni”, vagyis nyomát sem találták.  

Ennek ellenére Sárközy mégis úgy ítéli, hogy: „A mondaként szerepeltetett ha-

gyománynak azért mégis lehet alapja, mivel a ma is fennálló, a 18. sz. végén épült re-

formátus templom kutatásakor annak környezetében legkorábbi leletként csak 16–17. 

sz.-i réteget találtak..” – és itt Sárközy Fülöp András és Simon Zoltán régészeknek a 

Jósvafői Helytörténeti Füzetek 8. számában megjelent és az előbbiekben már említett 

publikációjára hivatkozik. A két idézett szerzőnek azt a megállapítását, hogy a mai jós-

vafői templom teljes egészében a 18. században épült, tévedésnek, és hogy ott korábbi, 

középkori templom nyomait nem sikerült feltárniuk, sajnálatosnak tartom. Az pedig, 

hogy a két régész által mélyített kutatóárokban l6. századinál korábbi leletet nem talál-

tak, nem perdöntő, attól a templomépület falainak egy része még lehet 14. századi, és a 

templom mellett egy másik helyen mélyített, esetleg mélyebbre is leásott kutatóárokból 

kerülhetnek elő régebbi leletek is. Téves és bizonytalan alapokra nem szerencsés követ-

keztetéseket építeni. 

Sárközy is idézi az 1427. évi kamarahaszna-összeírást, és azt írja, hogy abban 

Jósvafő 7 portával szerepel. Ez az adat mellbevágott, mert a Bódvaszilasi-medence kö-

rüli települések történetéről 1983-ban írott könyvemben, amely Sárközy könyvének iro-

dalomjegyzékében is szerepel, én levéltári kutatásaim alapján 21 jósvafői portáról írtam. 

Lapalji jegyzetében szerző ezen adat kapcsán Engel Pál 1989. évi könyvére hivatkozik. 

Levettem könyvespolcomról a kitűnő történész hivatkozott könyvét, és megnyugvással 

tapasztaltam, hogy nála is 21 portával szerepel Jósvafő. Ezek szerint Sárközy adata té-

ves, nyilván elnézte, vagy a gépelésnél elvétette a számjegyet. Sajnálatos, hogy lektorá-

nak figyelmét is elkerülte ez a téves adat, amelyet aztán a Jósvafői Helytörténeti Füzetek 

szerkesztője jóhiszeműen átvett. De most legfontosabb a helyes adat tudatosítása, ne-

hogy mások is átvegyék és továbbadják a téves adatot. Tehát Torna megye 1427. évi 

kamarahaszna-összeírásban Jósvafő (Olswafew) XXI azaz 21 portával szerepel, birtokosa 

pedig az összeírás szerint akkor Szini István (Stephanus de Scyn) volt.    
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Szerző a jósvafői templomban (jobb szélen) 
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