
Jósvafői Helytörténeti Füzetek 34. 

 

2011 júliusában 
 

10 éves a Jósva Kvintett 

[Szablyár Péter] 

 

„Lehet élni zene nélkül is. 

A sivatagon át is vezet út. 

De mi azt akarjuk, 

 hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, 

 mintha sivatagon menne át, hanem virágos réteken.” 

Kodály Zoltán (1882. december 16. — 1967. március 6. 

 

Mindig szerettem énekelni, általános iskolás koromban az Apáczai Csere János 

Gyakorló Általános iskola és Gimnázium énekkarában, technikumi nyári bar-

langász táborok tábortüzei körül, az egyetemi évek alatt a Selmeci hagyomá-

nyokat ápoló szakestélyek sörbe fúló alkalmi kórusaiban. Örültem, hogy lánya-

im is megtalálták az éneklés örömét az iskolai kórusokban. Azután Jósvafő is-

mét felkeltette a vágyam az éneklés után. 3 évig Bözsi Néniéknél (Farkas And-

rásné) lakva ismét tapasztalhattam a spontán éneklés szívderítő voltát.  

 

 
 

A Jósvafői Népdalkör Edelényben 1982. május elsején 

 

A Jósvafői Népdalkörrel a Kossuth Napokon ismerkedtem meg, azután ők éne-

keltek a tájház pinceházának, színpadának felavatásakor is, nagy sikerrel.  
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Az ezredfordulóra a Népdalkör a sok elhalálozás és szervezési-vezetési problé-

mák miatt megszűnt, bár az egyik falunapi „Tájházai találka” alkalmával sike-

rült a színpadra csalni a még élő tagokat – megható volt! 

2000-ben kezdtem gondolkodni valami éneklő „formáció”-n. Hamarosan meg is 

alakult a Jósva Kvintett. Tagjai: Berecz Béla, Kontra László, Szmorad Ferenc, 

Váczi Béla és jómagam voltunk. Nem a hajdani Népdalkör reinkarnációjának 

szántuk ezt, bár kezdetben népdalokat énekeltünk. Azóta rendszeresen fellépünk 

a Falunapokon, a Jósvafői Szüret, idősek estje rendezvényein. Lányokkal kiegé-

szülve sikeresen szerepeltünk a falu díszvendégként Miskolcon, az Utazás Kiál-

lításon, bekapcsolódtunk a karácsony esti kántálásokba, sőt, az elmúlt két évben 

a templomi éneklésbe is. Zenei patrónusunk Szajkó Zsuzsi lett, aki avatott mó-

don és nagy türelemmel nyesegeti zenei vadhajtásainkat. 

Remélem, hogy a falu felett tornyosuló felhők nem fognak csapást mérni erre a 

mi kis zenei kezdeményezésünkre, és tovább énekelhetünk együtt, kedvünkre, 

mindannyiunk örömére! Mert „Énekelni jó!” Ezt is Kodály Zoltán mondta. Így 

érezzük mi is! 

 

           
 

A Kvintett „Fonója” 2006 Falunapján….és Kontra Pirivel kiegészülve 2008-ban 
 

        
A Kvintett tagjai a 2008-as templomi gregorián est után csuhában 

(Szablyár P., Szmorad F., Váczi B., Kontra L.; Adamkó Péter felvétele) 

 



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 34. 

 

2011 júliusában 
 

 
 

Fellépésünk a Martonyi templomban 2009. 08. 01-jén…és feszültségoldás a 

tájház kertjében 
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A kezdetek: 

 

Levél: 2001. 04.09. 

 

Szmorad Ferenc úr 
részére 

 

Kedves FeFe! 

 

Úgy érzem, elérkezett a történelmi pillanat, a jósvafői férfi kamarakórus meg-

alapítására. Eddig Váczy Bélával dédelgettük a gondolatot. Mellékelten küldök 

néhány kottát, ami az indító repertoárt képezné. Ha otthon lesztek a hét végén, 

valamelyik este (pl. szombat) az alakuló ülést is megtarthatnánk. Gondolkodjál, 

hogy kit lehetne még negyediknek bevonni, valahol négy lenne a minimális lét-

szám! 

 

A hétvégi személyes találkozásig, üdv az egész családnak! 

 

          Szablyár Péter 

 

A kórusalapítást tekintsük titkosnak az első fellépésig! 

 

2001. 04. 09. 

 

Levél: 2001. 08. 09. 

A Jósva-kvintett 
tagjainak 

 

Kedves Fiúk! 

 

Az együttes falunapi bemutatkozásának osztatlan sikere arra kell, hogy ösztö-

nözzön bennünket, hogy folytatni kell, amit elkezdtünk. Remélem, hogy nem 

fog nehezünkre esni! 

Azt javasolom, hogy a szüreti mulatság keretében lépjünk ismét a „rivalda fény-

be” egy szüreti nótacsokorral: 

A javasolt nóták kottáit mellékelten megküldöm, ismerkedjetek vele. Az első 

próbát augusztus 15-20-között javasolom, mondjuk 16-án este. 

 

Addig is üdv mindenkinek! 

 

Szablyár Péter 
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Önmeghatározásunk a Miskolci EST-ben 2005-ben: 
 

Jósva Kvintett 

Énekelni jó! Együtt énekelni még jobb! Ezt vallják a Jósva Kvintett tagjai, akik 

néhány éve közös énekléssel, és az ezt kísérő beszélgetésekkel töltenek hetente 

1-2 estét. Létezésükkel a közös éneklésnek azt a szeretetét akarták megőrizni, 

amit a hajdani legendás Jósvafői Népdalkör testesített meg korábban. Mindezt 

úgy, hogy repertoárjuk stíluskeverékében a népdaltól a goszpelig, a diáknótáktól 

a csujogatókig minden beleférjen. A hamisítatlan amatőrségüket az is biztosítja, 

hogy soraikban erdészektől a vendéglősön át kohómérnökig sokféle szakma 

képviselteti magát. 
 

JÓSVA KVINTETT  ARCKÉPCSARNOK 

 

                 
 

Berecz B.       Kontra L.  Szmorad F. Váczi B.    Szablyár P. 

 

 
 

A Kvintett  


