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Szablyár Péter a múzeumalapító 
 

Az ember 

 

1991. március 15-én, az ünnepi megemlékezés utáni fórumon és estebéden – ahová a 

település lakóin kívül a Jósvafőhöz kötődő emberek kaptak meghívást – ismertem 

meg személyesen az ún. barlangász körökbe tartozó embereket és családokat. 

Emlékszem, hogy a szülőfalujába 12 év távollét után visszaköltöző fiatal felnőttként 

és frissen megválasztott, lelkesen útkereső polgármesterként milyen jóleső érzéssel 

nyugtáztam aktív jelenlétüket. Ugyan Farkas Andrásné, Bözsi nénitől sokat 

hallottam róluk, sőt a szomszédomban az első hétvégi ház megvásárlójaként már 

érzékeltem Borzsákék jelenlétét, de igazán itt és ekkor ismertem meg őket. 

Meglepett és lenyűgözött Jósvafőhöz való kötődésük, a település jövőjébe vetett 

hitük, ami ebben az időben a faluban élőknek és nekem is sokat számított. 

Számomra kicsit később, új emberként kapcsolódott e körbe egy Kossuth 

fizimiskájú ember, aki keveset beszélt, kevés pálinkát ivott, de annál többet 

cselekedett. Ő volt Szablyár Péter, akivel az 1992-ben megrendezett Kossuth-napok 

előkészítése során kerültem munkakapcsolatba. A szervezés közben tőle látottak és 

tanultak hatására mélyült el bennem a települési szintű identitást adó közösségi 

ünneplés fontossága, a rendezvények megfontolt és alapos előkészítése, az írott és a 

szereplőkkel is egyeztetett forgatókönyv jelentősége. Ekkor találkoztam először az 

„azzal foglalkozzunk, amire ráhatásunk van” és a „várat csak rohammal lehet 

bevenni” gondolataival is. (A következő évben vette kezdetét a Jósvafői Falunapok 

rendezvénysorozata, amely 1993-2012 között összesen 20 alkalommal került 

megrendezésre.) 

 

A ház 

 

A település 1990 utáni történetének másik jelentős változása a korábbi „szocialista 

falurombolás” miatt elnéptelenedett lakóházak új gazdára találása, melynek 

következtében Jósvafőn elindult az üdülőfaluvá válás lassú folyamata. (Az új 

háztulajdonosok egy részét – köztük a múzeumalapító Szablyár Pétert is – a fent 

említett, a faluhoz több szállal kötődő, a karsztot és a helyieket jól ismerő ún. 

barlangász családok alkotják.) 

A II. világháború utáni társadalmi-gazdasági változások hatásaként az egykori 

Szakal-porta ugyanúgy „kihalt”, mint sok más család lakóháza a településen. A 

recept egyszerű volt. Az 1960-as években a Szakal-lányokat is (Szakal Erzsébet és 

Szakal Gizella) a borsodi iparvidékre repítette a „szocialista fényes szelek” fuvallata. 

Az unokák később még távolabbra kerültek, ezért az özvegyen maradt háziasszony 

(Szakal Lászlóné, szül. Dely Gizella) 1987-ben bekövetkezett halála után gazda és 

lakó nélkül maradt az épületegyüttes. 
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(Település szinten e tudatos ideológiai folyamat részeként számolódott fel a 

hagyományos paraszti gazdálkodás, így tűnt el a helyi kisipar. Ennek eredményeként 

szakadt meg az évszázadok alatt természetes úton letisztult tudás és kultúra 

generációk közötti öröklődésének és átadásának folyamata, ami a jelenleg is 

tapasztalható negatív folyamatokhoz – öregedő népesség, csökkenő lélekszám, 

birtok- és tulajdonviszonyok gyökeres átalakulása, helyi erőforrásokon alapuló 

gazdasági infrastruktúra és családi vállalkozások hiánya, megfelelő tudás, kreativitás 

és bátorság hiánya, egészséges identitás és jövőkép hiánya – vezetett.) 

A mai tájházat magába foglaló épületegyüttes 1890-ben épült. A lakóház az e 

vidékre jellemző egyszobasoros, nyeregtetős, oromfalas épület, udvara felől faosz-

lopos tornáccal. Jellegzetes melléképületei a porta bejárata melletti pinceház, a 

nyárikonyha, az istálló, a csűr, a kocsiszín és a különböző ólak. Az ingatlan Jósvafő 

település műemléki jelentőségű ófalui részében, a Dózsa Gy. u. 3. alatt található, 

lakó és melléképületeit 1989-ben védetté nyilvánították. 

 

„Jósvafő jövője – Jósvafő múltja” 

 

Amikor Szablyár Péter 1994-ben megvásárolta az egykori Szakal-portát, 

mindannyian azt gondoltuk, hogy egy újabb üdülőházzal bővül Jósvafő 

ingatlanállománya. Ő azonban egy gyerekkori álmát megvalósítva tájházat alapított 

az épületegyüttesben. 

Azóta persze kiderült, hogy ez nem volt véletlen, hiszen a felmenők között többen is 

múzeumalapítók voltak. 2013-ban Péter így vallott erről (HAJNAL 2013): „A múlt 

emlékeinek megőrzése mindig mániám volt. Ebben valószínűleg genetikailag is 

kódolva vagyok. Dédapám, Berkeszi István a Temesvári Múzeum egyik alapítója, 

nagyapám Banner Benedek pedig az alföldi régészet- és múzeumügy egyik 

meghatározó alakja volt.” 

A másik fontos szál, amit a helytörténeti kutatásokból utólag tudhatunk, hogy már 

1968-ban született egy tanulmány, melyben Vargha László számba vette Jósvafő 

népi építészeti emlékeit, s egyben javaslatot is tett azok hasznosítására, 

fenntarthatóságuk hosszú távú biztosítására (VARGHA 1985). A dokumentum a 

Szakal-portával kapcsolatban a következő javaslatot teszi: „Műemléki helyreállítás 

keretében helytörténeti gyűjtemény elhelyezésére, az egykori jósvafői paraszti 

életforma bemutatására alkalmas: jósvafői falumúzeum”. 

Ilyen előzmények után – bár a Vargha-féle tanulmányról a ház megvásárlásakor 

Péter még nem tudott – talán okkal lett egy klasszikus parasztportából tájház, ahol 

együtt van minden, ami a Gömör-Tornai-karsztra egykoron jellemző, több száz év 

alatt letisztult földművelő- és állattartó életforma XX. századi színtereit és eszközeit 

képes bemutatni a látogatóknak. 

A Szakal-porta mellett az ófalui főtéren található másik két meghatározó épülettel 

kapcsolatos Vargha-javaslat is találkozott az új tulajdonosok elképzelésével, akik 
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Szablyár Péter legfontosabb jósvafői alkotása a Szakal-portából lett Tájház 

(bal oldalt az irodaként szolgáló pinceházzal) 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

 
 

Jósvafő, Ófalui-főtér 

(Középső-malom, Kisház, Harangtorony, Tájház) 
(Berecz Béla archívumából) 
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persze e tanulmány létezéséről szintén csak jóval később szereztek tudomást. Így a 

torony alatti, ún. Bartkó-féle népi lakóház jövőjét, mely 1996 óta Kisház néven, 

vendégházként működik, Vargha László is „Idegenforgalmi szálláshely. Családi 

nyaraló.”-ként jelölte meg. Az egykori középső vízimalom romos épületére pedig, 

mely 2002 óta Öreg Malom Fogadó, a szerző már 1968-ban a következőket 

javasolta: „A kétszintes, nagyméretű malomház újjáépítésével hozzávetőleg 50 fős – 

nemek szerint is elkülöníthető – turistaszálló létesíthető.” 

Mindezek után az 1990-es években teremtődtek meg azok a külső és belső feltételek, 

melyek alapján a szóban forgó épületek műemlékvédelmi szempontokat figyelembe 

vevő újjáépítése és vendégforgalmi hasznosítása kezdetét vette. Ezáltal Jósvafő 

ténylegesen is bekapcsolódott a karszt turisztikai vérkeringésébe, a „Jósvafő jövője – 

Jósvafő múltja” Szablyári gondolat pedig, azóta a tájház kertjében kőbe is vésődött. 

 

Ház és ember 

 

Szablyár Péter az 1994-ben megvásárolt egykori Szakal-portából a szükséges 

helyreállítási munkákat követően, hivatalosan SZINLŐ Barlangi-vendégforgalmi 

Kft.-ként alapított falumúzeumot. A múzeumalapítás folyamatában az évek során az 

alábbi főbb építési és felújítási munkákra került sor az épületegyüttesben: 

 

 Földkábeles bekötéssel és szabványos 

érintésvédelemmel ellátva újult meg az 

objektum komplett villamos hálózata, 

melynek keretében a harangtorony dísz-

világítása is kiépült. 

 Megtörtént az épület települési gáz-

hálózatba való bekötése. 

 Kiépült a belső víz- és csatornarend-

szer, az ingatlan a települési szennyvíz-

rendszerre csatlakozott. 

 Minden építmény (lakóház, pinceház, 

csűr, istálló) tetőszerkezete újjáépült. 

 Évről-évre – a kiállítások megnyitásá-

nak ütemében – valamennyi épületrész 

külső-belső felújítása megtörtént. 

 A tájházban folyó szakmai munka 

helyszíneként a pinceház tetőterében 

kialakult egy irodát is magába foglaló 

lakórész. 

 A lakóház és a pinceház téli tempe-

rálásához kazán és hő ellátó rendszer 

épült. 

 
 

A házigazda kantáros nadrágban, 

ahogyan a Tájház kertjében 

dolgozni szokott 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 
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 A csűrben kamaraszínpad és 50 fő befogadására alkalmas nézőtér jött létre. 

 A felső kertben nyitott színek épültek a mezőgazdasági gépek (cséplőgép, járgány, 

elevátor, kendertörő, méhes) és a temetőből kikerült fejfák szakszerű tárolására és 

bemutatására. 

 

Az évek alatt – adományokból, vásárlásokból és letétbe helyezett tárgyak révén – 

gazdag, helyi eredetű, ma már gondosan leltározott, 2500 tételt magába foglaló 

gyűjtemény jött létre. Ebben a munkában a helyieken kívül a Rudabányán működő 

Bányászattörténeti Múzeum munkatársai voltak Péter segítségére. A telekhatárra 

épült oromfalas, nyeregtetős, tornácos, egyszobasoros, háromosztatú népi lakó-

házban a hagyományos lakótér (tisztaszoba, konyha) élethű bemutatása mellett az 

„utószobában” a háziipar kimeríthetetlen eszköztárával (kenderfeldolgozás, disznó-

ölés, kenyérsütés) találkozhatunk. Az épület utolsó, szintén a tornácról meg-

közelíthető negyedik helyiségében – melyet eredetileg kamrának használtak – 

tekinthető meg a környék nagy barlangjait és megismerésük történetét bemutató 

kiállítás. Itt látható továbbá a házigazda „kisplasztika-gyűjteménye” is, amely nem 

más, mint a karsztvidék területéről gyűjtött, különleges formájú, karrosodott 

mészkődarabok serege. A lakóépület mögött néhány kisebb gazdasági melléképület 

(disznó- és tyúkól) és a település egykori tűzoltó fecskendője kapott helyet. A portát 

északról lezáró nagy melléképület régi kocsiszín részében közösségi- és nézőtér, a 

csűrfiókban pedig kamaraszínpad és az egykori paraszti gazdálkodás tárgyi 

eszközeit bemutató kiállítás jött létre. Az istálló épületében a helyi kisipar 

(kovácsműhely, cipészműhely, szikvízgyártás) emlékei mellett iskolatörténeti 

kiállítás is megtekinthető. A nyárikonyhában az ajándékbolt és a jegypénztár került 

elhelyezésre. A lakóházzal szemben, az udvar első részében található pinceház nem 

látogatható, mivel az irodát is magába foglaló lakórész itt talált otthonra. A pinceház 

melletti lépcsőn juthatunk a felső kertbe, ahol mezőgazdasági gépeket (cséplőgép, 

kazalrakó elevátor, járgány), a hajdani bódvarákói kendertörőt és egy méhest 

találunk. Végül a csűr mögötti felső úton az egykoron nevezetes jósvafői fejfás 

temetőből kikerült faragott sírjelek jellegzetes darabjaiban gyönyörködhetünk. 

A Jósvafői Tájház 2006 óta muzeális működési engedéllyel rendelkezik. 2007-ben 

az „Év múzeuma” kitüntető címet nyerte el. Kiállításait az 1994-es nyitás óta több 

mint 40 ezer látogató tekintette meg. 2002-2010 között a Jósvafői Tájházban 

működött a Magyarországi Tájházak Szövetsége központja, a szövetség ügyvezető 

elnöke Szablyár Péter volt. 2013-ig a hajdani pinceházban volt a Jósvafői 

Helytörténeti Füzetek egyszemélyes szerkesztősége is. Az évente két alkalommal 

kiadott helytörténeti kiadvány 1-38. füzetét itt készítette elő a házigazda. 

Az alapítónak köszönhetően az elmúlt több mint két évtizedben a Jósvafői Tájház az 

alig 300 lelkes település egyik szellemi-közéleti központjává vált, melyet a 2007-es 

„Év múzeuma” elismerő cím és a Szablyár Péternek ítélt „Kós Károly díj” is 

maradandóvá tett. 
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A település egyik szellemi-közéleti központjává vált Tájházban az alapítás 10 éves 

évfordulóján népes vendégsereg gyűlt össze (2003) 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

 
 

A 2007. évi „Év Múzeuma” díjat a Jósvafői Tájház kapta 
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Távozás a földi világból 

 

2013 nyarán Péter hirtelen jött betegsége szerencsétlen módon Jósvafőn éppen 

egybeesett az önkormányzatok közigazgatási átalakításának és az állami finan-

szírozás csökkenésének hatására bekövetkezett bizonytalansággal. Ennek hatására a 

helyi közösségben kialakuló perpatvar és bizalmatlan légkör – a helyi hivatal 

szervezeti átalakítása és az óvoda megszűnése mellett – sajnos elérte a tájházat is, 

amit ő nagyon rosszul élt meg. Nem értette, hogy a falusiak körében miért olyan 

alacsony a tájház – Pogány-féle ház tervezett cseréjének támogatottsága, hiszen 

ezáltal a falumúzeum önkormányzati tulajdonba és fenntartásba kerülhetett volna.  

Gyógyulásba vetett hite ellenére, 2013 végén olyan gyorsan távozott a földi világból, 

amilyen ritmusban létezett és munkálkodott. 

Amint az élete, úgy a temetése is emlékezetes és tanulságos marad az utókornak. Az 

általa alapított Tájház tisztaszobájában került ravatalra koporsója, mindeközben a 

helyi gyülekezeti közösség tagjai a pinceházban virrasztással emlékeztek alakjára. A 

csűrben zajló egyházi búcsúszertartás után a temetőben kiásott sírgödörig asztal-

társai, barátai és egykori kollégái vitték koporsóját. A dombtetőn lévő, a falura és 

tájházra néző, hagyományos faragott fejfával ellátott sírhelye azóta helyi zarándok-

hely lett. Halálával Jósvafő ófalui részében végleg lezárult egy mozgalmas és 

izgalmas időszak … 

Tájházi bemutatások, közösségi összejövetelek és baráti beszélgetések alkalmával 

azóta is többször szóba kerül életútja. Talán remélhetjük, hogy a sok-sok szubjektív 

emlékből és történetből egyszer majd összeáll egy olyan objektív kép, melynek 

segítségével megérthetjük és elfogadhatjuk a földi világból korán és hirtelen távozott 

barátunk sorsát és alkotó, lokálpatrióta szellemiségét. 

De addig is némi adalék. Az alapító halála után egy vörös fiú cica költözött a 

tájházba. Láthatóan jól érzi magát, szabadon mozog, egerészik, barátkozik a 

látogatókkal, néha a temetőben lévő sírnál is megjelenik. Ő is otthonra talált 

Jósvafőn, a tájházban. 

 

Örökség 

 

A 2014-ben húsz éves Jósvafői Tájház alapítójának halála miatt házigazda és 

fenntartó nélkül maradt. Mivel Szablyár Péter örökösei Budapestről nem tudják 

vállalni a falumúzeum működtetését, ezért az eladás mellett döntöttek. 

Jósvafő életében a helyi szellemi és tárgyi kultúra bemutatása miatt stratégiai 

szerepet betöltő falumúzeum megvásárlását, valamint az alapító által megkezdett út 

méltó folytatásaként a múzeumi működés biztosítását a Jósva Erdei Iskolai 

Bázishelyet és Református Oktatási Centrumot működtető, továbbá a településen 

hitéleti, nevelési, oktatási, ismeretterjesztési, hagyományőrző és kulturális 

tevékenységet végző Abaúji Református Ifjúságért Alapítvány vállalta föl. 
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A Jósvafői Tájház és gyűjteményeinek – a remélt minisztériumi segítséggel történő 

– megvásárlása után az alapító által megkezdett út méltó folytatásaként az ARI 

Alapítvány vállalja a megfelelő múzeumi működés biztosítását, melyben 

együttműködő partnerként eddig is részt vállalt. 

(Péter halálával és a 2014-es őszi helyi önkormányzati választás eredményeképpen a 

tervezett házcsere és a tájház önkormányzati tulajdonba vétele is lekerült a 

napirendről.) 

 

Búcsúgondolatok 

 

E sorok írójának a Jósvafőn múzeumot alapító Szablyár Péter hagyományőrző, 

értékteremtő és közösségépítő tevékenysége, makacs elszántsága, kitartó 

optimizmusa, szelíd és bölcs mosolya, humorérzéke és objektív nézőpontjából 

fakadó gondolatai hiányoznak a legjobban. A tájház létrehozása mellett ezzel az 

örökséggel is segít(ett) számunkra a jósvafői lét értelmes megélésében és a jövőbe 

vetett hit megerősítésében. 

 

Béke legyen Veled Péter Bácsi! 

 

Berecz Béla 
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