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A jósvafői jós 
 

 

Pár évvel ezelőtt, egy szőlő-hegyi, vidám hangulatú, pincemélyi beszélgetés során 

Berecz Béla említette nekem, hogy emlékei szerint az 1960-as években született egy 

táncdal, amelyben egy bizonyos jósvafői jósról énekel az előadó. Később egyszer 

eszembe jutott ez a felvetés, végül rákerestem az interneten és sikerrel jártam, 

megtaláltam. A dalszöveg áttanulmányozása során persze kiderült, hogy az egész 

csak játék, valódi jósról szó sincs és a szövegben a „jósvafői” szó inkább csak a 

hangzás (jós-jósvafői, jóslat-jósvafői), illetve az alliteráció miatt jelenik meg. 

Emellett a barlangról van nyilvánvaló badarság is a szövegben, merthogy annak 

levegője még véletlenül sem sós. A „minden, ami Jósvafő” gondolat jegyében, 

egyfajta kordokumentumként a következőkben mégis közreadjuk ezt a remekművet, 

jó szórakozást kívánva a nagyérdeműnek. A párválasztás, illetve családalapítás előtt 

álló olvasók figyelmébe pedig jó szívvel ajánljuk az elbeszélő lelkesedését… 

A dal egyébként hivatalosan a „Nem kell ahhoz csillagjósnak lenni” címet viseli, 

előadója Poór Péter, az 1960-as évek ismert táncdalénekese. A szövegíró Aldobolyi 

Nagy György és Szenes Iván, s ugyanők a zeneszerzők is. A dal a Hungaroton által 

kiadott „Táncdalfesztivál 1969” című lemezen jelent meg, hossza 3:29. 
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Nem kell ahhoz csillagjósnak lenni 

 

Kedvesemmel Jósvafőre mentünk, 

Ott lakott a jósvafői jós, 

Jósvafőn a jóslat mindig édes, 

Csak a barlang levegője sós. 

 

Kristálygömb, pici jósnő ül a széken, 

Rám bámul, idemondja a jövőt. 

Asszonyság, én e szakmát jobban értem, 

Bizonyítom azzal is, hogy megtaláltam őt. 

 

Nem kell ahhoz csillagjósnak lenni, 

Anélkül is megmondom, mi van? 

Feleségül foglak téged venni, 

S élünk együtt vígan, boldogan. 

Gyerekünk is lesz vagy tizenhárom, 

Játszanak majd kinn a kapunál, 

És ha majd túl szigorú az anyjuk, 

Védelmet találnak apunál. 

Te leszel majd hazánkban a legszebb nagymama, 

Elkísér a piacra egy század unoka. 

Nem kell ehhez csillagjósnak lenni, 

Anélkül is fog a dolog menni. 

Mondj igent egy pillanatnyi töprengés után, 

És a többit aztán bízzad csak reám! 

 

Kristálygömb, és a jósnő szól szerényen: 

Egy százas! Ugye nem kértem sokat? 

Asszonyság, én e szakmát jobban értem, 

Megmondhattam volna azt, hogy egy vasat sem kap! 

 

[:Nem kell ahhoz csillagjósnak lenni,... 

...És a többit aztán bízzad csak reám!:] 

És a többit aztán bízzad énreám! 

 

Szmorad Ferenc 

 
Irodalom: 
 

http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/ 

 


