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Jósvafő jövője – Jósvafő múltja 
 

Tisztelt Olvasóim, Kedves Barátaim! 

 

Hihetetlen, de a huszadik falunapok közeledik. A hangulat nem 

hogy a húsz évvel ezelőttihez nem hasonlít, de még az öt évvel ezelőt-

tire sem. Pedig a szándék megvan. Elkészült a Nemzeti Park 

(Újvárosy Tóni) által felvett videók digitalizálása (17 DVD) és ezek 

„remixe” is. Az utóbbit a falunapokon fogják bemutatni. 

 

A tavasz sem telt események nélkül. Sajnos a látogatók száma tovább 

csökkent, húsvét vasárnap mindössze két vendéget fogadtunk a táj-

házban. Ezt kihasználva kezdtük meg egy raktár kialakítását az istál-

ló tetőterében. Szerencsére évről évre nő a tájház műtárgyállománya, 

amelyeket a leltározás (digitalizálás) után már a kiállítóterekben 

nem lehet elhelyezni a már meglévő zsúfoltság növelése nélkül. Saj-

nos ez a tetőtér nem ideális tárolóterület a nagy hőmérsékletingado-

zás miatt, de jelenleg nincs jobb megoldás. 

 

Régi vágyam teljesül a tájházzal szembeni patakparton épülő ivókút-

tal. A növekvő (magas) vízdíjjak miatt a közkutak nagy részét már le-

zárták a faluban. Az erre járó – sajnos egyre kevesebb – turista jog-

gal háborgott azon, hogy a „források és barlangok völgyében” csak 

nehezen jut az itt fakadó források kitűnő vizéhez?! Ha minden sike-

rül, akkor a növényesedéstől mentesített patak-szakasz pihenő pa-

dokkal otthonossá tett, a Pap-pallón megközelíthető árnyas szaka-

szán egy állandóan folyó, esztétikus kútból olthatják szomjukat az 

erre járók. 

 

A huszadik falunapok vitathatatlanul lezár egy korszakot. Hogy az 

ezt követő időszak milyen lesz, ez alapvetően rajtunk, az itt élőkön 

múlik! Én változatlanul optimista vagyok, az elmúlt hatszáz év erre 

kötelez! 

 

Jósvafő, 2012 júliusában 

Szablyár Péter 
 

Ennek a füzetnek a másolása nem tilos, inkább megtisztelő! 
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Újabb részletek a jósvafői születésű Dely László „Magyarországi 

kapitányoknak és királyoknak historiájok” című 1779-ben kelt 

művéből 
 

A Helytörténeti Füzetek 26. számában közöltük az örömhírt, hogy rábukkantunk 

a jósvafői születésű Dely László verses művére az Országos Széchenyi Könyv-

tárban (JHF 2007. 26. füzet 4-17 p.). Akkor annak „Elöl Járó Beszéd” című fe-

jezetét és a hadvezérekről szóló énekek első versszakait adtuk közre.  

Most a Szent Istvánról (28-31. oldal) és Szent Lászlóról (37-38. oldal) szóló fe-

jezetet közöljük: 

 

 
 

„A Magyarok első Keresztyén Királlya SZENT ISTVÁN 

 

Arany oszlopokat Szent István nevének, 

Méltó hogy emellyünk emlékezetének. 

Gyémánt kő táblákat szerezzünk hírének, 

S írjuk fel tzímerét Keresztyénségének. 
 

Illő is nevezni Isten hajnalának, 

Drága gyümöltsözőLibanus Tájának 

A Magyar Nemzetség edjik… 

És a kereszttyén hit erős oszlopának. 
 

Minden Királlyokat hírrel meg előzött, 

Jó tselekedettel sokkal gyümölcsözött. 

Szentség ruháiban…öltözött, 

Kereszttyén Hitiben senki nem ütközött. 

 

A Fejedelmeknek lehet koronája, 

Minden Királlyoknak követő példája. 

A Kereszttyénségnek bajnoka, básttyája, 

Az egész világnak hallatlan tsudája. 
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Már gyermekségében böltsen taníttatott, 

Szent Albert Attyától ki palléroztatott. 

Szelíd erköltsökkel meg gyémántoztatott, 

Hittel reménységgel fel koronáztatott. 
 

Isten keze által virtusokban épült, 

Friss formájú testet, bölcs lélekkel szépült. 

Mint egy remek munka mesterséggel készült, 

Alázatossággal, jósággal díszesült. 
 

Ezek a kegyesség formált tzimerei, 

Az egyenes szívnek különös jelei. 

Az égben siető virtus szekerei, 

Nem árthatnak ennek pokolnak tüzei. 

 

István ellenségét győzte imádsággal, 

Egeket hasgató kegyes buzgósággal. 

Hartzolt oltár mellett egész forrósággal 

Nem pedig vakmerő fene bátorsággal. 

 

Ellenségről hozott sok nyereségeit, 

Drága sok marháit avagy ezüsttyeit. 

Templomra, oltárra költötte kintseit 

Így bizonyította hitének jeleit. 

 

Nincs hosza se vége adakozásának, 

Másoknak ki osztott alamisnájának. 

Híre van épített hatvani templomának, 

És három háznál több fundált klastromának. 

 

Két érsekséget szült országunk díszére, 

Püspökséget tizet a haza fényére. 

És anyi levelet Kaptalan részére, 

A Magyar Nemzetnek nagy dicsősségére. 
 

Nappal izzadozott az Ország dolgában, 

Nem anyira maga mint mások hasznában. 

Éjjel a Hősségnek fáradott gondjában, 

Soha meg nem lankadt a terhes munkában. 
 

Nem mindenkor vágyott a bársony subára, 

Czifra és világi vont arany ruhára. 

Zsák ruhában borúlt az oltár szarvára, 

Honnan hittel bízott Egek Királlyára. 
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Meg alázta magát Népének ügyéért, 

Közben… lett szép békességéért. 

Buzgott Isten előtt a Keresztyénségért, 

Megnyerte mit kívánt…érdeméért. 

 

Illyen dicső sorsra talál a Kegyes Hív, 

Nagy jutalmat vészen az alázatos szív. 

Illyen boldog lészen az isteni Felség, 

Ha bátor éri is végre hatálos iv. 

 

Jutalmát is vette illy kegyességének, 

Szent István osztatlan példás életének. 

Mivel más korona Egekben Fejének, 

Készült és tartatott ez Isten hívének. 

 

Tsudával is tett földben tiszteltetett, 

Negyven esztendőkig meg nem senyvedhetett. 

Bátor az halottak közzé tétettetett, 

De drága illattal megélesíttetett. 

 

A drága szolgálat Ó áldott jutalom! 

A mellynek végén van tsendes nyugodalom. 

Ó erős reménység s’ isteni oltalom, 

Az hová a hi ér, nem lesz ott fájdalom. 

 

Azért akárki légy, úgy fujjad pállyáját, 

Rövid életednek, s kormányozd tsákjáját. 

Hogy előtted tartván Szent István példáját, 

Vehessed el te is élet koronáját.” 

 

Nyólczadik Királlya a Magyaroknak SZENT LÁSZLÓ 

Ismét Magyar Ország búbúl ki vetkezett, 

Hogy jámbor Attyafi után más erkezett. 

Erős Királly hellyett nagy Márs következett, 

Ki szeretetével mindent béfedezett. 

 

Akkor örvendetes napok felderülnek 

Az ország Fiai tapsolnak örülnek. 

Minden zenebonák múlnak csendesülnek, 

Ha királyi  székben Szent Királlyok űlnek. 
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Sok fejedelmeket László fellyül múla 

Szentséggel, virtussal másokat meg dúla. 

Ellenség előtte ezerenként hulla, 

A húnok serege tőlle el jajdula. 

 

Dalmatiát, Horváth, s más nyolcz országokat 

Húnokat bíztató Roxolánusokat. 

Gőgös lengyeleket, a durczás Tótokat, 

Kardja alá hajta minden pásztosokat. 

 

Németek és Szászok mind meghódolának, 

Bessusok Matzédók neki adózának. 

Még a Görögök is fel fúvalkodának, 

De ezek is László által meg rontának. 

 

Emellett úgy buzgott Istenéhez László, 

Hogy az Eclesia ne lenne panaszló. 

Fénylett adománya, mint valami zászló, 

A templomok ügye nem vala hanyatló. 

 

Váradon fundálá hatvan templomokkat, 

Szemessen vigyázó negyven Kánonokkat. 

Mint meg anyi erős vitéz bajnokokkat, 

És meg erősíte szép szabadságokkat. 

 

Ezen virtusait fellyebb emelgette, 

Hogy a Szent Had dolgát magára fel vette. 

Jerusálem felé útat készítette, 

Noha jó szándékát véghez nem vihette. 

 

Mert halál Dandári ellene állának, 

Szent földre vezető fel vállalt utának. 

Gyászos koporsóban hamar bé zárának, 

Kit a hazafiak soká siratának. 

 

Méltán is gyászoltad kegyes Királlyodat, 

Ó Magyar nemzettség illyen Szent Lászlódat. 

Kinek győzedelme hordozza zászlódat, 

És az ellenségtől ótta országodat.” 

 

 

 


