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Jósvafő jövője – Jósvafő múltja 
 

Tisztelt Olvasók! 
 

A helytörténeti füzetekben megjelent anyagok sorát látva sokszor 

gondolkodtam már azon, hogy vajon minden település múltja ilyen 

gazdag, vagy e tekintetben Jósvafő egészen kivételes helyzetben van? A 

füzetek eddig megjelent 42 száma a borítólapokat leszámítva ugyanis épp 

1650 oldalt tesz ki, ami nem csekélység, különösen akkor, ha nem csak a 

mennyiséget nézzük, hanem a mögöttes tartalmat is. S talán az sem 

mindennapi, hogy egy ilyen kistelepülésen negyedszázadon át (a JHF 

most a 25. évfolyamnál tart!), lényegében lelkesedésből, folyamatosan 

meg tud jelenni egy helytörténeti tematikájú kiadványsorozat. 

A felmerült kérdésre különösebb önteltség nélkül valószínűleg adható 

egy mértékletes és védhető válasz. Bár szorgalmas, aprólékos munkával 

(levéltári kutatással, irodalmi feldolgozással, az idős generáció tagjaival 

még utolsó pillanatban készített interjúkkal) a legtöbb hazai településről 

a jelenleg ismert és rendszerezett történeti ismeretanyag többszöröse 

gyűjthető össze, Jósvafő esetében egy kicsit talán mégis más a helyzet. A 

barlangok egyedi kincset jelentenek, s régóta vonzzák a látogatókat, az 

idegenforgalom a településen már a 20. század első felében megjelent. A 

télen sem befagyó patakokon évszázadokon át malmok és hámorok 

működtek, a térség évszázadok óta kiemelt jelentőségű vadászterület. A 

karsztvidék hidrológiájának vizsgálatára az 1950-es években kutató-

állomás létesült, az 1970-es évek végén ide került a tájvédelmi körzet, 

majd később a nemzeti park központja, ide érkeztek a hucul lovak. 

A listát még folytatni lehetne, hiszen Jósvafőn számos olyan adottság volt 

és van, ami a legtöbb hazai kistelepülésnek nem adatott, illetve adatik 

meg. A múlt gazdagsága és a jövőben rejlő potenciál – mint a JHF e lap 

tetején olvasható, az alapító szerkesztő által rögzített „szlogenje” – 

esetünkben akár össze is függhet, talán csak megfelelően élni kell vele. 

A most közlésre kerülő 19 újabb írás a JHF eddigi cikksorozatát kívánja 

erősíteni, s a reményt táplálni, hogy a múlt ápolása és a jelen tartalmas 

megélése a jövőnket is alakíthatja, erősítheti. 
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