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Szép gyermekkor térj vissza egy szóra! 

- Bodó Éva (született: Domján Éva) - 

 

Itt van az ősz. Sok év elszállt, mióta utoljára Jósvafőn jártam. Szomorú nap volt. 

A csendes lankás domboldalon, a temetőben utolsó búcsút vettünk unokatestvé-

remtől, Vostyár Lajostól, akit az élet egy szerencsétlen baleset után elragadt tő-

lünk. Utoljára akkor láttam nagyrészt együtt a családot. Ritkák, egyre ritkábbak 

azok az alkalmak, esküvő, temetés, hagyaték alkalmából, amikor szűk és tág ér-

telemben a család összejön. 

 

 Nem így volt ez régen. Gyermekkorom talán legszebb emlékeihez tartoznak, 

mikor Jósvafőn nyaraltunk, s mikor Jósvafőről jöttek a rokonok látogatóba, s az 

unokatestvéreim nyaralni.  

 

Édesapám Domján Gyula, a határvidéken szolgált, mint határőr, s ott ismerte 

meg édes jó anyámat, Dovola Margitot. Sajnos Ők, sem pedig a testvérek: 

Vostyár Istvánné (szül: Dovola Ilona) Dovola Béla, Bércfai Lajos (szül Dovola 

Lajos) nincsenek már az élők sorában. Gyermekeik, unokáik is felnőttek, sokan 

már családot alapítottak, elköltöztek, s már csak emlékeikben, hazalátogatásuk 

alkalmával érinti meg Őket a varázs, amit ez a csodálatos, tiszta levegőjű kis fa-

lu fekvésével, gazdag erdeivel, mezőivel, természeti csodájával: a cseppkőbar-

langgal nyújt.  

 

Kis hazánknak a Svájca. Sajnos nem kapta meg a múltban, s talán ma sem kapja 

meg azt a figyelmet, fejlesztést, megbecsülést, amit joggal megérdemelne. Va-

lamikor nagyapám: Dovola János visszafordult Fiuméből, a honvágy csak a ten-

gerig vitte, onnan visszatérve továbbra is Jósvafőn élt, ahol bár szegénységben, 

de végtelen nagy szeretetben nevelte fel gyermekeit. Többi testvére kivándorolt 

Amerikába, ahol kezdetben nehezen éltek, s ahol a későbbiek során boldogultak 

s szorgalmuk, tehetségüknek köszönhetően szép életet, s családot alapítottak, s 

karriert csináltak. Nem felejtették el soha az óhazát, s ahogy erejük engedte segí-

tették az itthon maradottakat.  

 

Édesanyám keresztanyja: Dovola Júlia, Ribár Lajosné unokájával tartom a kap-

csolatot, őt John Ribárnak hívják. Büszkén vallja magát magyar származásúnak, 

szinte magától tanult meg magyarul, a többi elsajátított nyelv mellett. Aktív éle-

te során orvosi diplomát szerzett, több egyetemet végzett, a mai napig ír társada-

lompolitikai esszéket, kiváló írói képességével reális képet festve a mai amerikai 

társadalomról. Négy gyermeket nevelt fel, akik sikeresek és boldogultak az élet-

ben…  

 

Mi a kis földes szobájú régi Dovola házban vendégeskedtünk anyám bátyjánál, 

na meg Ilonka néninél. A régi házat lebontották, nagy ház épült helyébe, már az 
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is el lett adva. Mikor ott voltunk, hiányzott a régi a léckerítéses nyári konyha, a 

csűr, ahol sokat játszottunk. Szerencsére a Vostyár ház megmaradt. Emlékszem, 

mikor összejöttek a testvérek asztalra kerültek a régi ízek. Ilonka néni olyan ha-

bart krumplilevest készített, amit az óta sem ettem. Malvinka néni kakaspörkölt-

je illata az egész udvart beterítette. Ahogy nézem a régi képeket, elfog a nosz-

talgia, a hiány a vágy, hogy újból lássam, átéljem a múltat. Ha csak morzsáiban 

is, de érezzem a tisztaságot: a tájat, a falu illatát, a hazatérő tehenek bőgését az 

erdő szépségét, a csodák barlangját. Sajnos már nincs kihez menni, akik önzet-

lenül szerettek meghaltak, nyugodjanak békében.  Talán már a falu sem a régi. 

Remélem, hogy azért az őszirózsa még ott virít az udvarokon, a magas növésű 

dáliák színes virágai még ontják az illatot. 

  

Bízom benne, hogy a patak még szabad medrében folyik s él még benne a rák a 

hal, terem még rókagomba az erdőben, lehet még mogyorót szedni. Bízom ben-

ne, hogy a régi varázs még nyomokban megmaradt.  

  

Kívánom, hogy legyen a falunak igazi mecénása, aki felfedi, megőrzi, fejleszti 

mindazt az értéket, amit magában rejt, s Jósvafő neve és ismertsége gazdagod-

jon, s tegye boldogabbá a falu életét.   

                                                                                                                                                                                

 
 

Balról jobbra: Dovola Margit (Domján Gyuláné), Dovola Béla, Dovola Éva 

(Bércfai Lajosné), Dovola Malvin, előtte Vostyár Katalin, Domján Éva, Vostyár 

Gyula, előtte Domján Gyula, Bércfai Lajos, guggol: Dovola Béla, Vostyár Lajos
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Fent balról jobbra: Vostyár István, Vostyár Gyula, Dovola Malvin, Domján Éva, 

Dovola Béla, Vostyár Katalin, Domján Gyula, Vostyár Lajos, Dovola Éva. 

 

 

       

Az USA-ban élő Glória Ribar festőművésznő két festménye Jósvafőről 


