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A közösségteremtő ember 
 

 

„Nesztelenül sodorta tova az idő kerekét a Jósva, s mellette nyurga lépteimmel a 

Tájház legénylakása felé igyekeztem. A Szakal-porta – mint mindig – visszafogott 

falusi renddel fogadott (a rend Péter távollétében is példásan hirdette gazdája 

gondosságát). A padlásszobában már égett a villany, hívogatva a kvintett tagjait. 

Alacsony pinceajtó, aztán csigalépcső következett, majd Péter a padlásszobában 

felkészülten fogadott. Beköszöntem: 

– Szervusz Péter! 

– Szervusz Béla bácsi … mit önthetek ? – vette kezdetét a próba és tartott néha 

éjszakába nyúlóan a nótázás és az adomázás a Jósva-kvintett tagjaival.” 

 

 

A fenti kis történet e sorok írói egyikének röviden felvillantott emlékképe a Tájház 

körüli hangulatról és eseményekről. Onnan és arról, ami ma már más, mint 

egykoron: halk és talán élettelen is, hiszen az események mozgatórúgója már nincs 

ott, csak messziről figyeli a történéseket. Pedig a Tájház és környéke maga volt az 

élet, a mozgalmasság, a munka és a visszafogott csinnadratta helyszíne. Létrehozása 

után hamar a helyi közösség rendezvény-helyszínévé lépett elő, az év különböző 

időszakaiban ünnepségek, falunapi rendezvények, dinnyepartik, énekpróbák és 

spontán sörözések sorakoztak a képzeletbeli műsornaptárban. 

S hogy miért volt ilyen gazdagok a mindennapok a Tájház környékén? 

Azért mert a Gazda – tudják, aki a fenti történetben a pálinkát kínálja – egy rend-

kívül energikus, fáradhatatlan és sok szempontból konok ember volt. Fejébe vette, 

hogy összegyűjti a múlt emlékeit, életet lehel a csendes patakparti portába, s tudását-

tehetségét a kicsiny Jósva-parti település szolgálatába állítja. Hogy maga köré gyűjti 

a hasonszőrű fiatalokat és kevésbé fiatalokat azért, mert együtt minden könnyebben, 

gyorsabban, s nem mellesleg vidámabban megy. Hogy közösséget szervez, hogy 

közösséget teremt. 

Mi magunk – lévén nem tősgyökeres jósvafőiek, hanem az ország különböző pont-

jairól (Nógrád, Alföld) érkezett „gyüttmentek” – Péternek ezt a közösségi lét iránti 

vágyakozását és tenni akarását közelebbről elsősorban a Jósva-kvintett megszerve-

zésén keresztül tapasztaltuk meg. A szervezési folyamat egyes lépéseit viszonylag 

pontosan lehet rekonstruálni (a JHF 34. számában is olvasható erről egy kis 

összeállítás): Péter megszólított bennünket, lenne-e kedvünk betársulni egy erősen 

kötetlen határok között mozgó énekegyüttesbe. Így jött létre aztán 2001-ben a 

kvintett, amelynek kohómérnök (Szablyár Péter), pedagógus (Berecz Béla), 

vendéglős (Kontra László), erdőmérnök (Szmorad Ferenc) és erdész (Váczi Béla) 

tagjai voltak, s amely énekegyüttes több mint 10 éven keresztül a jósvafői falusi 

rendezvények (farsang, falunapok, szüret) viszonylag állandó szereplőjévé vált. 
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A Jósva-kvintett tagjai a Jósvafői Falunapok egyik rendezvényén 

(lépcsőavatás a Középső-malom mellett, 2006) 
(Fotó: Sz. Tóth Erika) 

 

 

Hajdanán Jósvafőn – mint kicsiny országunk legtöbb településén – az éneklésnek is 

megvolt a maga hagyománya és megbecsülése. Péter szeretett énekelni (ifjúkorában 

hegedülni is tanult), ezért gondolhatta, hogy a Tájház élettel való megtöltésének 

egyik módja és lehetősége, hogy énekegyletet szervez. A kísérlet utólag sikeresnek 

mondható, a saját magunk és lelkes közönségünk szórakoztatására megalakult 

énekkarunk – talán szerénytelenség nélkül mondhatjuk – tényleg új színt hozott a 

Szakal-porta és a falu életébe. Bár Péter sokak által ismert értékmentő küldetésének 

csak egy parányi szelete volt ezen öttagú amatőr férfikar életre hívása és működ-

tetése, a hagyományok őrzése és az ünnepi alkalmak méltó megülése terén ezzel is 

maradandót alkotott. 

Ami a Jósva-kvintett működését illeti, a műsor tartalmi összeállításában leginkább 

Péter jeleskedett, a dalszövegeket ő válogatta, az átiratokat szinte kizárólag ő 

készítette. A többi kvintett-tag általában csak a „színpadra állítás” részletkérdéseinek 

fejlesztésében, a bohózati elemek kimunkálásában és a Péter által megálmodott 

forgatókönyv egy-egy vadhajtásának óvatos visszametszésében fejtette ki előkészítő 

tevékenységét. Péter volt az „agytröszt”, ő talált ki szinte mindent: az ő kezdemé-

nyezésére varrattunk parasztgúnyát a bódvaszilasi Kosik Dénes szabómesternél, ő 

szerezte be a szalmakalapokat, a gospelhez az alufólia-csíkokból készített parókát, ő 
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találta ki a három évadot megért 

„Pajzán Históriák” című (szigorúan 18 

éven felülieknek címzett) műsorunk te-

matikáját, és mindig ő mondta a kö-

szöntőt a Tájházi Találkák alkalmával. 

A közönség elé többféle formációban és 

stílusban álltunk, az együttléthez foly-

tonos motivációt a közös éneklés és 

ezen keresztül a vidám hangulatú sze-

repléseink öröme adott. Péter fárad-

hatatlanul kutatta fel az újabbnál újabb 

műveket és tett próbára minket külön-

féle műfajokban. Kezdetben – a Jósva-

fői Népdalkör repertoárjából – tradici-

onális jósvafői népdalokat énekeltünk, 

de a későbbiekben (esetenként a kö-

zönség megrökönyödésére) mindenféle 

egyéb stílussal is felléptünk. A kevésbé 

komoly produkciók mellett ugyanakkor 

bátran kiemelhetjük a jósvafői refor-

mátus templomban 2008-ban tartott gre-  

 
 

Fellépés a martonyi kolostorban (2009) 
(Fotó: Székely Kinga) 

gorián „koncertünket” (Péter nagyon szerette a gregoriánt), illetve a martonyi pálos 

kolostor megújított, tetővel fedett templomában 2009-ben, szentmise keretében 

végzett szolgálatunkat. Utóbbi fellépés – amellett, hogy ez alkalommal nem énekel-

tünk hamisan – már csak azért is említésre méltó, mert közel 500 évvel (!) a kolostor 

pusztulása után a Péter által szervezett csapat közvetítésével csendült fel ismét 

gregorián dallam a templomban. 

A kvintett apropóján tartott ún. próbák és a fellépések sok vidámságot hoztak 

mindannyiunk életébe, de a mókázás mellett természetesen kemény munka is folyt a 

Tájházban. A próbákhoz kapcsolódva vagy azoktól függetlenül rendszeresen 

bevetettük magunkat a tájházi fejlesztések támogatására, a nagyobb feladatokhoz – 

legyen szó disznóól cipeléséről, méhes áttelepítéséről, fejfák felszereléséről, 

pihenőpad állításáról, vagy más hasonló feladatról – jó szervezőkészséggel Péter 

mindig „előállította” a megfelelő számú segéderőt. Ő maga, ha nyáron megérkezett 

Budapestről, azonnal fűnyírót ragadott és pár óra alatt rendbe szedte a Tájház kertjét. 

Gyakran láthattuk kantáros nadrágjában ténykedni, szerelni, faragni, s ő maga is 

szívesen ment másokhoz segíteni, ha kérték. 

Péter közösségi tevékenysége természetesen nem korlátozódott a kvintett 

környékére. Támogatta és rendszeresen ötletekkel és fejlesztési javaslatokkal 

„bombázta” a helyi önkormányzatot, részt vett a települési rendezvények 

előkészítésében, szervezésében. Ha kellett, széket is cipelt, krumplilángost is sütött, 

bor- vagy pálinka-zsüriben is tevékenykedett. Az újralakult Jósvafői Színjátszókörben 
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Péter egy szlovákiai kiránduláson (2011) és a jósvafői farsang felvonulásán (2013) 
(Fotók: Szmorad Ferenc) 

 

 

feledhetetlen alakításokat nyújtott, részt vett Jósvafői Református Gyülekezet 

alkalmi rendezvényein, oszlopos tagja volt a Karácsonykor kántálásra induló 

csapatnak, s állandó résztvevője a gyülekezeti énekkar helyi és környékbeli 

(Aggtelek, Szinpetri, Szin, Perkupa, Szilice, Szalóc) fellépéseinek. A farsangi 

felvonulásokon alig vártuk, hogy láthassuk legújabb – határtalan kreativitásról 

tanúskodó – jelmezét. Éveken keresztül ő volt a gyerekek kedvence, a falu nagy-

szakállú Mikulása. Aktív volt mindig és minden téren, a szó legszorosabb 

értelmében. 

Péter jelleméhez szorosan hozzátartozott a mozgás, a sport szeretete. Ez nyilván 

ifjúkora barlangi felfedezései tájékán gyökerezett, s ezzel az életmóddal a 

későbbiekben sem hagyott fel. Mindig emlegette, hogy egyetemista korában 

mennyire nem szerette Miskolcot, s ha csak tehette, rögvest a Bükk-fennsík felé 

vette az irányt. A barlangi feltárások, a Magas-Tátra és a Bihar területén tett 

hosszabb túrák az 1990-es évekre elmaradtak ugyan, Péter jósvafői létformájához 

azonban továbbra is hozzátartoztak a kisebb-nagyobb kirándulások. A kiszemelt 

helyszínekre meglehetősen pontos tervekkel indult, s az akciókhoz mindig társakat is 

toborzott. A kvintett tagjaiként volt szerencsénk vele tartani például egy Szlovák 

Turistaparadicsomba szervezett szurdoktúrán, de túrabotjával – többedmagával – 

rendszeresen megfordult az Aggteleki-karszt érdekes (főleg Jósvafő környéki) 

helyszínein is. 
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Külföldi élményei és tapasztalatai nyomán Péternek vesszőparipája volt (és ezt 

Berecz Béla barátunk is mindig szorgalmazta), hogy kellene valami olyan helyi 

fórum, ahol az életről és a település dolgairól közel hasonlóan – de korántsem 

azonosan! – gondolkodó emberek összeülhetnének és egy tea vagy egy sör mellett 

megvitathatnák az éppen aktuális kérdéseiket. Péter kezdeményezésére e gondolat 

jegyében született meg a Jósvafőért Asztaltársaság, mely a kvintett „alapjain”, Garan 

Béla polgármester és Mező Arnold református lelkipásztor csatlakozásával kelt 

életre. A megalakuláshoz (2013) Péter rövid alapszabályt állított össze (mint 

mondta: nem lehet több mint egy oldal), melynek eszenciája az alábbiakban 

idézhető: „Felismerve Jósvafő település jövőjéért érzett felelősségünket és az ehhez 

szükséges összefogás és egyetértés szükségességét, úgy határoztunk, hogy 

asztaltársaságot hozunk létre, mely rendszeres alkalmat és helyet biztosít a nézetek 

és álláspontok megvitatására, egymás véleményének megismerésére és az általunk 

időszerűnek vagy érdeklődésre számot tartó témák megismerésére.” A társasági 

életet – bár az évente cserélődő háznagyok sorában már nem került sorra – itt is 

szervezte, támogatta. Az alakuláskor monogramokkal díszített söröskorsókat 

készíttetett, s a jövőre – a társaság esetleges bővülésére gondolva – tartalék korsókat 

is hozott. A Malom Fogadóban tartott összejöveteleken, a Tájház kertjében 

szervezett bográcsozásokon, a téli szőlő-hegyi kiruccanások, szánozások alkalmával 

mindig aktív és fürge volt – egészen betegsége felbukkanásáig. 

Visszagondolva a közösen töltött évekre, azt kell mondanunk, hogy nagy ajándék 

volt számunkra – jósvafőiek számára – Szablyár Péter. Az alkotásai és tettei mellett 

atyai türelemmel és szerény mosollyal buzdított bennünket (de másokat is!) a nehéz-

kesen vett akadályok idején. Kitartását, fogyni nem akaró energiáját csodáltuk, 

fiatalos lendületét, terveinek megfontolt kidolgozását irigyeltük. Élő példaként állt 

előttünk, távozása nagy űrt hagyott maga után. 

És hát halálával feladta a leckét nekünk, az utókornak: tessék folytatni … 

 

 

Szmorad Ferenc – Váczi Béla 

 


