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Miért éppen Jósvafő? 
 

 

A címadó rovat a tavalyi évben indult. Az idei számban a felelős szerkesztők 

legnagyobb örömére két embert, anyát és lányát is sikerült megnyerni, hogy 

emlékezzenek a „kezdetekre”. Így ők egymástól függetlenül, két nézőpontból is 

beszélnek arról, hogy 2002-ben miért éppen Jósvafőn vásárolt lakóházat a Schág 

család? Ezzel kapcsolatos gondolatait Éva „papírra vetette”, míg édesanyjával, az 

idén 91 esztendős Herta nénivel szomszédja, Kovács Katalin beszélgetett. 

 

Schág Éva gondolatai 

 

Szüleim, Schág Dániel és Herta néni 2002 tavaszán vették meg a Táncsics Mihály 

utcai kis házat. Hogy miért éppen Jósvafőn?  

Ennek története van. Én, a lányuk 1984 óta külföldön élek, és csak elég ritkán tudok 

hazalátogatni. A távolság felfokozza az együttléttel kapcsolatos érzelmeket. Az útra 

való készülődés teli van örömmel és várakozással. A búcsúzások pedig az ember 

szívét kettészakítják. Egy ilyen látogatás alkalmával, édesapám említette, hogy nem 

sokkal hazaérkezésem előtt egy Ragályból származó emberrel osztotta meg kórházi 

szobáját. Apám emlékezete szerint a szobatársát Bélának hívták, aki a ragályi Éva 

presszó tulajdonosa volt. Béla sokat mesélt neki az Aggteleki Nemzeti Parkról. 

Főképp azt ecsetelte, hogy most érdemes egy nyaralót venni a park területén, mivel a 

barlangokat beiktatták az UNESCO Világörökség tagjainak a sorába. Ezért a 

nemzeti parkra fokozott figyelmet fordítanak majd az illetékes hatóságok. 

Érdeklődve hallgattam édesapámat. A szabadságom lejárt, közeledett a búcsúzás 

pillanata. Este kellett visszaindulnom Pestre, hogy másnap felüljek a Los Angeles 

irányába tartó repülőgépre. Egész reggel a sírás fojtogatta a torkunkat, az idő nehéz 

gondolatokkal telt. Hogy megkönnyítsem az elválást az az ötletem támadt, hogy 

üljünk az autóba és menjünk ki Ragályba, keressük meg Bélát. Mondanom sem kell, 

hogy se Bélát, se az Éva presszót nem találtuk, így továbbmentünk Aggtelekre. Én 

megmondom őszintén, Jósvafőt nem ismertem, így utunkat folytattuk Aggtelek után. 

Ahogy beértünk az erdőbe, az autó utasai elhallgattak. Az őszi erdő a 

legcsodálatosabb színekben ragyogott a hűvös napsütésben. Enyhe szellő fújt, a 

levelek puhán hullottak az útra. És megláttuk a falut, ahogy a hajtűkanyart elhagyva 

ereszkedtünk le a völgybe. Lenyűgözött a látvány szépsége. Mi pedig elfelejtettük a 

közelgő elválás felett érzett félelmünket. Csodáltuk a természetet, az erdőt, a falu kis 

házait, a patakokat, és a lovakat. És megszületett a gondolat, hogy ezen a helyen kell 

vennünk egy kis házat. Közben a szüleim kibökték, hogy Jósvafőn voltak nászúton, 

amikor 1950-ben összeházasodtak. Itt kezdték az életüket, és itt is szeretnék 

befejezni. Bementünk az Önkormányzatra és érdeklődtünk eladó házak után. 

Megdöbbentett az emberek kedvessége, előzékenysége. Hazafelé az úton nem is volt 
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másról szó, csak arról, hogy ezt a tervet hogyan tudjuk majd kivitelezni. A terv 

hamarosan megvalósult és megvettük a házat a Táncsics Mihály utcában. Szüleim 

kiköltöztek a városból, és boldogok voltak. Hamarosan a legendás Frakk kutya is 

megunta az egyedüllétet és beköltözött hozzájuk harmadik lakónak. Bélát azóta sem 

találtuk meg, pedig meg szerettük volna neki köszönni a tanácsát, ami Jósvafőre 

elvezetett bennünket. Szüleim hamar megtalálták a helyüket, a falu közössége 

befogadta őket. Édesanyám erdész-családból származik, édesapám földrajz tanár és 

nagy természetbarát volt. És mi tagadás, én is fontolgatom annak a lehetőségét, hogy 

nyugdíjas koromban hazajövök. Mert most már, ha a messze távolból 

“hazagondolok” akkor Jósvafő jut eszembe. 

 

 
 

Az írás szerzője a házukkal szembeni hegyoldalon üldögél a szomszéd (Berecz Béla) 

és Tappancs társaságában, 2017-ben 
(Fotó: Istenes Judit) 

 

 

Beszélgetés múltról és jelenről  

(Schág Dánielné, Herta néni beszélgetőtársa Kovács Katalin) 

 

Kedves szomszédnőmről, Schág Dánielné, Kristen Hertáról szól az alábbi írás. Sok 

éve élünk már egymás mellett jó szomszédi viszonyban, mi csak időnként, 

nyaralónak használva a házunkat, ő állandó lakosként éli az életét Jósvafőn. 

Akaratlanul is rálátunk egymás életére, anélkül, hogy különösebben bizalmas 

viszonyban lennénk. Azonban mindig is érdekelt, hogy mi hozta őket pont ebbe a 

faluba?  
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Herta elmesélte nekem, hogy azonnal megragadta őket Jósvafő fekvése, az erdők 

közelsége. Gyermekkorára emlékeztette mindez. 1926-ban született, a mai Románia 

területén lévő Perlőn. Családjában nagyon sok erdész, erdőmérnök volt, édesapja 

Selmecbányán végzett a Bányászati és Erdőmérnöki Akadémián. Később 

Oravicabányán éltek, Herta ott kezdte az iskolát, de a felső tagozatot már 

Nagyszebenben folytatta. Jött 1945, a háború vége. A békeszerződés után Erdély 

Romániánál maradt, és Herta menekültként 18 évesen Ózdra költözött a 

rokonokhoz. 

 

 
 

Kristen Herta 20 évesen, miután Ózdra költözött a rokonokhoz 
(Fotó: Schág Dánielné archívumából) 

 

 

Aztán következtek a miskolci évek, a Tóth Pál Tanítóképző elvégzése. Itt találkozott 

későbbi férjével, Schág Dániellel, aki erre a környékre való volt. Szülei Diósgyőrben 

éltek, büszkék voltak fiukra, aki Debrecenben végezte el a Kossuth Lajos 

Tudományegyetem földrajz-biológia szakát, majd tanárként dolgozott. Hertával 

1950-ben házasodtak össze, aki férjével együtt költözött, mindig annak az éppen 

aktuális munkahelyére. Schág Dániel az ország több pontján volt oktatási intézmény 

vezetője, először Sztálinvárosban (ma Dunaújváros), majd Sárbogárdon, Putnokon, 

végül Kazincbarcikán a Ságvári Endre Gimnáziumban. Herta is pedagógusként 

dolgozott ezekben a városokban. A házaspárnak két leánya született, Judit és Éva. 

Ők is a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végeztek tanári szakokon.  

2002-ben Schágék végül is megvették a Táncsics Mihály utca 3. szám alatti házat. 

Megismerkedtünk az akkor már nyugdíjas házaspárral, úgy hallottuk tőlük, hogy 

nyáron szándékoznak Jósvafőn lakni, de télre valószínűleg visszatérnek 

Kazincbarcikára. Ez soha nem következett be, úgy tűnik, hogy ők is beleszerettek 

Jósvafőbe.  
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A Schág család nőtagjai, Judit, Herta néni és Éva jósvafői házuk udvarán 
(Fotó: Schág Dánielné archívumából) 

 

 

Akkoriban árvult el végleg Frakk, Bözsi néniék (Farkas Andrásné és Dely János) 

kutyája, aki Dely János halálával egyedül maradt a házban. Hiába etették a 

szomszédok, Frakk egyedül volt és Hertáék háza előtt elhaladva rendszeresen a 

temető felé vette az útját. Herta kutyaszerető emberként megsajnálta, élelemmel 

kínálta, amit Frakk elfogadott. Így kezdődött el egy barátság, ami Frakk kimúlásáig 

tartott. Herta elkérte Bözsi néni leányaitól a kutyát, akik örömmel látták, hogy Frakk 

új otthonra talált. Így aztán Frakk a Táncsics utcába költözött, minden nap elkísérte 

Dani bácsit erdei sétájára, és nagy szeretetben volt része. 

 

 
 

Schág Dániel (1914-2007) és Frakk közös falu környéki túrájukon 
 (Fotó: Schág Éva) 
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A megvásárolt háznak kiderültek hiányosságai, az idő is megviselte már. Schágék 

több lépcsőben felújítatták, kijavíttatták. Igazán komfortos otthonná vált. Herta 

gyümölcsöskertet és konyhakertet alakított ki. Ezelőtt nem volt soha kertje, a 

szükséges ismereteket könyvekből és az internetről tanulta meg. Sok örömét lelte 

benne. 

2007-ben Schág Dániel 93 éves korában meghalt, Herta egyedül maradt azzal a 

bánattal, amin minden együttérzés mellett sem segíthet senki. Minden tiszteletünket 

kivívta azzal, hogy felvette a sors által odadobott kesztyűt és télre sem költözött 

vissza városi lakásába. Az élet dolgait egyedül vitte tovább a Táncsics utcában. Úgy 

érzi, meg kell tudni küzdenie a családi ház adta teendőkkel, és a növekvő életkor 

adta nehézségekkel. Jósvafő megéri neki. 

Sokszor mesélte nekem, hogy a falu milyen szeretettel fordul felé, a szomszédok 

figyelnek rá. Ha éppen a kertben van, megállnak beszélgetni a kerítésnél, nem 

hagyják magára, mindenben segítséget ajánlanak. Nagyon jól esik neki, de amit 

maga el tud végezni, azzal nem szívesen terhel mást. Ma ő a falu legidősebb lakója. 

 

 
 

Schág Dánielné, Herta néni kertészkedik házuk előtt 
(Fotó: Berecz Béla) 

 

 

Vele beszélgetve megértettem, hogy őt is az tartja itt, ami mindnyájunkat, akik 

Jósvafőhöz kötődünk. A hegyek látványa, az erdő közelsége, az időjárás változása, 

amit már házunk küszöbére lépve megfigyelhetünk és megcsodálhatunk. Ehhez még 

hozzátesz az az öröm, amit napjainkban Tappancs nevű kutyájának vidámsága és 

ragaszkodása jelent számára. 

 


