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Jósvafő jövője Jósvafő múltja? – kérdések és kétségek 

 

A címben szereplő gondolat a jósvafői tájház kertjében álló rakacai márvány 

tömbre van felvésve. Három szóval próbálja megfogalmazni ennek az 

elnéptelenedő településnek a „stratégiáját”.  

 

 
 

 

 

 

 
 

Jósvafő madártávlatból nézve alig változott 

 

A településen élők és a helyi önkormányzat tisztában van azzal, hogy jövőjük 

alapjait azok a különleges adottságok képezik, amelyek védelméről ma már jogi 

értelemben hosszú távra gondoskodtak. Természeti értékeiket – a külső 

hatásokra érzékeny  karsztterületet forrásaival, barlangjaival – a nemzeti park 

állami szervezete és a természeti Világörökségi státusz, épített örökségét az 

állami örökségvédelem kiemelt figyelme (Műemléki jelentőségű terület) 
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felügyeli, vigyázza. Az utóbbi megőrzéséhez azonban nincsenek meg az anyagi 

feltételek, a népi építészeti emlékek pusztulása felgyorsult, helyrehozhatatlan 

károkat szenvedett. 

 

Ezek után az itt élők számára a jogszabályok betartása és az ide látogató 

vendégek kiszolgálása maradt. Jelentősen növelhetné az itt élők életszínvonalát 

az adottságok még jobb kihasználása. Ilyen terület a barlangterápia, amely a 

gyógy-barlangok (Baradla, Béke-barlang) nyújtotta – évtizedek óta kihasz-

nálatlan – lehetőségeit képzetlen, helyi munkaerő igénybevételével tenné 

hasznosíthatóvá. Hasonló lehetőség a lovas turizmus, amelynek bázisát  a 

Nemzeti Park kezelésében lévő „Hucul ménes” képezhetné. A különleges 

környezet igen alkalmas terepe lehetne a konferencia turizmusnak, az öko- és 

kaland-turizmusnak.  

 

Tény, hogy a jelenleg rendelkezésre álló vendégforgalmi szálláshely 

struktúrájában és színvonalában nem felel meg a 21. század követelményeinek, 

és évtizedek óta várat magára egy hatékony térségi vendégforgalmi szervezet. 

Annak ellenére, hogy a fő attrakciót jelentő barlangi vendégforgalom nem 

szezonális (a barlangokban egész évben állandó, 10-11 C
0
 hőmérséklet 

uralkodik), az intenzív forgalom néhány nyári hónapra koncentrálódik. A cél a 

szezon teljes évre való kiterjesztése, hiszen minden évszak felejthetetlen 

élményeket nyújt. Ebben szerepet játszhatna az ifjúsági turizmus markánsabb 

kiteljesítése, amely akár az erdei iskolai programok és bázishelyek intenzívebb 

kihasználásával, akár a barlangi kalandturizmus előtérbe helyezésével 

megvalósítható lenne. 

 

 
 

A templom madártávlatból 


