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Jósvafő jövője - Jósvafő múltja

Két pont - állítólag - már meghatároz egy egyenest, A Jósvafői 
Helytörténeti Füzetek második számának megjelentetésével 
remélem sikerül érzékeltetnem azt az irányt, amelyet a község 
történetének megismerésében próbáltam önmagam számára 
kijelölni az elmúlt fé l évben, A hangsúly egy kicsit eltolódott az 
ipartörténeti emlékek kutatása felé, bár meggyőződésem, hogy 
ennek meghatározó szerepe volt az itteni fejlődésben. Munkámban 
lelkes emberek támogattak, akiknek ezúton is köszönetét mondok: 
Dr Yreress Lászlónak, a Miskolci Hermán Ottó Múzeum  
igazgatójának, Dr Kiszely Gyula technikatörténésznek, a budapesti 
Öntödei Múzeum nyugalmazott igazgatójának, Adorján Máriának* 
Jósvafő elkötelezett hívének, a Jósvaföröl elszármazott Berecz 
Tibornak, az edelényi Földhivatal munkatársának, Beregszászi 
Lajos jósvafői nyugdíjasnak, végüt - de nem utolsó sorban - Farkas 
Andrásné, azaz Bözsi Néninek és Dely Jánosnak, akik otthont adtak 
számomra; úgy körülvéve szeretettel, hogy közben közben 
folyamatosan gyarapíthattam helytörténeti ismereteimet is.

Jósvafő, 1995július 20*
Szabfyár Péter

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

Készült 30 számozott példányban. Ez a . példány!
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Az első ismeri írásos emlék Jósvafőről Zsigniond 

király 1399.október 24-én kelt ítéletlevelében

E XIV. századi írásos emlék tartalmazza az első leírást Jósvafö község akkori 
állapotáról:

possessione I 1 s w a f w viginti sessiones popuíosas et duas deserfcas? 
terras arabiles ad sex, rubeta ad tria araira, eccíesiam kpideam sine turri, 
molendinum duaram rotarum, quod de sursum pellitur, quarum rotarum una est 
prefati Stephani et ítliorum eiusdem et unum molendinum desertum ac unum 
molendinum vulgo h á m o r  dictiim:.... "

Jósvafon 20 lakott telek és két lakatlan telek, 6 ekeföld, kőtemplom torony 
nélkül, s három vízimalom van az osztozó család birtokában. Három vízimalom 
közül az első két kerékre jár, egy vízimalom nem működik, a harmadik pedig 
különleges. Ez utóbbi a hámor, az első középkori borsodi vashámor, amely az 
Almás völgy Jósva-patakba torkolásánáJ lévő Hutaréten működött.

IHgy telekegységen rendesen 2-4 jobbágy család szállott meg, s az egész telekhez 
mintegy 28-30 katasztrális hóid szántóföld járult, úgyszintén arányos nagyságú 
kaszáló és rét volt a telek tartozéka Az ekeföld kb. 100 kát.hold nagyságú volt,]

{Irodalom: Mályusz Elemér: Zsigmond-kori Oklevettár L kötet (1387*1399), Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 1951.; Maijaiaki Kiss Lajos: Egy borsodi vashámor 1399-ben - Borsodi 
Szemle 2., 1958., p.62-64.)


