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„Kitekintő” 
 

 

Amikor a Jósvafői Helytörténeti Füzetek szerkesztői új szerzőket kerestek a 

Szablyár Péter hagyatékaként folytatott kiadványba, akkor elgondolkodtam azon, 

hogy mit is tehetnénk mi hozzá. Nem vagyunk jósvafőiek. Nem ott élünk, nem 

ismerünk csupán néhány embert a lakosok közül, de őket is csak felületesen. Meg 

aztán Péter már annyi mindent felkutatott, ami Jósvafővel kapcsolatos. Az öregek 

közül, akiket csak lehetett szóra bírt, elbeszélgetett velük a régmúlt időkről, a 

szokásokról, vonatkozzon az munkára, szórakozásra, jeles eseményekre vagy csupán 

a csendes hétköznapokra. Az ily módon elmulatott idők eszközeit is leporolta, 

összegyűjtötte, és egy általa megújított parasztház helyiségeiben elrendezgette csak 

azért, hogy az itt élt ősöknek emléket állíthasson. Mindezt a nyilvánosság elé is 

tárta, hogy az idelátogatókat visszavigye egy eltűnt világba. Tiszteletből tette. Az 

Isten áldja meg odafönt is érte.  

 

 
 

Mindössze tizenöt hónap telt el… 

 

 

Mit is tehetnék én még ehhez? Azt tudom, hogy Péter azt szeretné, ha Jósvafő 

malomkerekei lassan, de tovább őrölnének. Lehet, hogy másként, lehet, hogy egy 

másik malomban, lehet, hogy ez az őrlemény más lesz, de a kerekeknek tovább kell 

forogniuk. Ezért gondoltuk mi azt Égerszögön, hogy egy új témakört indítunk. 

Kicsit kitekintünk, körbenézünk, bekukkantunk más falvak életébe, meglessük, 

vajon vannak-e ott is malmok? És, ha vannak, vajon őrölnek-e? És ha őrölnek, akkor 

mit?  Ennek tükrében, de a teljesség igénye nélkül mutatunk be néhány figyelemre 

méltó eseményt szűkebb pátriánkból, a Gömör-Tornai-karsztról. 
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Gömöri Gyümölcsfesztivál  

 

A Gömöri Gyümölcsfesztivál a trizsi „Telekamra Ünnephez” hasonlóan kilenc éves 

múltra tekint vissza. Az első fesztivált 2008-ban az Ökológiai Intézet Gömörszőlősi 

Oktatóközpontja és a Gömöri Környezet és Tájfejlesztő Egyesület közösen rendezte. 

A rendezvényt azért szervezték, hogy felhívják a figyelmet a tájjellegű gyümölcsök 

értékére és főleg arra, hogy az „utolsó órákat” élik ezek az eltűnőben lévő fajták. 

Hiszen a környező településeken élő emberek, akik ezeket a gyümölcsösöket 

gondozták megöregedtek, vagy már nem is élnek. A szőlőhegyek, ahol a szőlőket 

határolták ezek a gyümölcsfák elgazosodtak, a fákat megölte a moha, vagy 

kiszáradtak. Ahol e vidéken egy-egy gyümölcsfát még meg lehet találni, ott 

szükségesnek látta az Intézet és az Egyesület is, hogy felhívják erre minden 

gazdálkodó és természetszerető helyi ember figyelmét. Nagyon jól emlékszem erre 

az első rendezvényre, hiszen mi is részt vettünk rajta, mint vendégek. Minden 

előadásra, amire csak módunkban állt befurakodtunk és tátott szájjal 

végighallgattuk, miközben csendesen bólogattunk, és magunkban folyamatosan azt 

ismételgettük, de jó, hogy vannak, akik felhívják ezekre a tűnőben lévő értékekre a 

figyelmet. Kezdetben öt település vett részt a fesztiválon Alsószuha, Ragály, Trizs, 

Szuhafő és Aggtelek. Bár a kitűzött célt kilenc év alatt sem sikerült maradéktalanul 

megvalósítani, de a rendezvény keretein belül létrejött egy összetartó közösség. A 

rendezvény minden résztvevője magáénak és fontosnak érzi a gyümölcsfesztivált, 

ezért van az, hogy pályázati támogatás nélkül, már három alkalommal is 

megrendezésre kerülhetett a program. A rendezvényt településenként 10-15 

önkéntes segíti. 

 

 

 

 
 

 

 

A Gyümölcsfesztivál, 2013-ban 

 

 
 

A Gyümölcsfesztivál, 2017-ben 
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Amikor csak tehetjük, mindig elmegyünk a fesztiválra. Az elmúlt év kimaradt, ezért 

az ideit már alig vártuk. Kora délután érkeztünk és amint kocsinkkal 

bekanyarodtunk az aggteleki barlangbejárathoz tartozó parkoló felé, azonnal feltűnt, 

hogy már a benzinkúttal szemben is motorok sorakoznak és előttük a személykocsik 

sokasága látható mindkét oldalon. „Mi történik itt”? Kérdezgettük egymástól. Ilyen 

még soha nem volt! Nem bizony! Embertömeg hömpölygött a barlangbejárathoz 

vezető út két odalán felállított rendezvénytér felé. A kézművesek sátrai előtt is 

nézelődők ácsorogtak. Nagyon jólesett ezt látni. Ismét eszembe jutott, hogy húszon 

évvel ezelőtt, amikor ezen a vidéken letelepedtünk, mennyire nem történt semmi. A 

pesti rohanó világ elől menekültünk, de ez a csönd ez a „Pató Pálos életvitel”, ez az 

állóvíz dühített bennünket. Most pedig emberek százai kíváncsiskodnak, be-

betekintenek egy-egy sátorba. Fiatal házaspárok gyermekei versenyeznek 

facsigákkal, igyekeznek túljárni a lassú csiga eszén és gyerekes gyorsasággal 

beérkezni az első helyre.  

A nézelődők között sietősen törtünk magunknak utat és szemünkkel legelőször a 

régen nem látott, távolban lakó barátokat kerestük. Amikor az elsőt megláttuk, 

mosolygósan öleltük meg egymást és egymás szavába vágva igyekeztünk elmondani 

az elmúlt év történéseit, miközben annak örültünk, hogy nyílván jól van, mert akkor 

nem lenne itt. És sorra-sorra megkerültek a rég nem látott barátok. Órák múlva azon 

tűnődtünk, hogy volt-e valaki, akivel nem találkoztunk, és amikor megállapítottuk, 

hogy nem, akkor megnyugodtunk.  

 

 
 

Az elégedettség pillanatai 

 

 

A mi lelkesedésünk azt gondolom, nem egyedi eset. Láttam csendesen beszélgetni 

félrehúzódva kisebb csoportokat, akik éppen úgy örültek egymásnak, mint ahogyan 

mi. Láttam sátrak előtt ácsorogni másokat, akik a kínált portékákat próbálgatták és 
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igyekeztek egymást rábeszélni a vásárlásra, vagy ételeket kóstolgattak és annak 

ízéről beszélgettek egymás között, vagy kisebb társaság egymás mellett ülve a 

padokon éppen az edelényi Mangalica zenekarnak csápolt és közben be-bekiabálva 

bíztatták őket. Aztán sor kerül a kóstolgatásra is. Megízlelhettem a fügelekvárt, de a 

bio főtt kukoricáról lemaradtam. Nem baj! Majd jövőre! Hát ezért érdemes a Gömöri 

Gyümölcsfesztiválra ellátogatni! Jöjjenek Önök is gyertek ti is, hogy még többen 

legyünk!  

 

 Tele Kamra Ünnepe Trizsben 

 

A trizsi Tele Kamra Ünnepe immár kilenc éve, minden év októberének második 

szombatján kínálja portékáit. Az első Gömöri Gyümölcsfesztivál adta az ötletet, 

hogy a zöldségeknek és a tájjellegű ételeknek is legyen egy népszerűsítő napja, ahol 

valamilyen néphagyomány is bemutatásra kerülhet. Kilenc év hosszú idő, mégis 

pillanatok alatt elmúlt. 2018-ban jubilálnak, hiszen akkor lesz tíz éve, hogy a trizsi 

asszonyok nem üres kamrával, kamrájuk üres polcaival vágnak neki a télnek. 

Emlékszem milyen sok vád érte egyes önkormányzatokat kilenc évvel ezelőtt, hogy 

a közmunkások a semmiért kapják a fizetésüket. Ez a vád szinte minden 

önkormányzat ellen elhangzott és persze ez a vád manapság sem fehér holló. Az 

önkormányzatok vezetése nyilván nem egyszerű feladat. A közmunkásoknak 

értelmes, önbecsülésüket fejlesztő munkát adni, azt kitalálni és azt megszervezni 

pedig azt gondolom sziszifuszi feladat. Mácsi Istvánné, Marica volt az első 

polgármester, akire felfigyeltem. Adva volt neki egy csokorra való asszony, akivel 

kezdeni kellett valamit. Felmerülhetett benne a kérdés, hogy mihez is értenek ezek 

az asszonyok? Egyszerű, hétköznapi emberek, nem rendelkeznek szakmával, nincs 

egyetemi végzettségük, sokuk még a középiskolát sem végezte el, de akkor mit 

kezdjen velük. Maricát azért becsülöm, mert mindenkiben meglátta az embert. 

Tudta, hogy mindenki értékes, csak azt a tevékenységet kell megtalálni, amihez ért, 

amit szeret csinálni, ami sikerélményt jelent a számára. Az elfeledett szokásokat 

onnan a mélyből képes előkotorni és ennek felelevenítésével öregbítheti a falu 

hírnevét. Rájött, hogy ezek az asszonyok női munkához értenek igazán. Így 

kezdődött a közmunka. Mindenki elővette azt, amihez ért. Az egyik a szörpök 

készítéséhez, a másik a lekvárok főzéséhez, míg megint mások a zöldségek vagy a 

kompótok elrakásához. Persze ez így banális lett volna. Marica képes volt 

gondolkodásra ösztönözni őket, hogy találjanak ki valami egyedit. Minden egyes 

termékbe legyen benne a környező dombok, rétek füveinek íze, a virágok illata, a 

vadon termő fák terméseinek ízvilága. Így lassan az asszonyok rájöttek, hogy milyen 

kincset rejtenek a környező dombok, rétek, füvek és fák. De, ha nincs elegendő, 

akkor, nosza rajta ültessünk belőlük és adott időben arassuk le a termést és tegyük 

üvegekbe. Nagyon gyorsan kiderült, hogy több üveg lett tele, mint amit el tudtak 

volna fogyasztani. Ezek feleslegessé váltak és el lehetett adni őket. Így jött létre az 

őszi tele kamra nap, amikor sok sátor megtelt a trizsi ízekkel. 
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A pultra lekvárok, szörpök, tájjellegű ételek, sütemények kerültek. Azután a saját 

termékeik mellett megjelentek más települések sátrai is. Bánhorváti, Cigánd, 

Borsodnádasd, Mezőkövesd, Hét, Szuhafő, Múcsony, Vizsoly, Sajógalgóc, 

Tiszagyaluháza mellett segítőként mindig jelen volt a Gömöri Környezet és 

Tájfejlesztő Egyesület és csatlakozott a Gömöri Ökológiai Intézet is. A felsorolt 

települések portékái kiegészítik és színesítik a trizsi termékeket. Füstölt áruk, 

zöldség-gyümölcs, kézimunkák, hímzések, horgolások, méz, mézeskalács, 

fűzfakosarak, fafaragások, patchwork, ékszerek, ajándéktárgyak, házi tészták, chili-

szószok, káposzta, helyben pirított tökmag, krumplilángos, molnárkalács, 

matyóságok, gőzgombóc, cigándi apróbéles és még ki tudja mi minden érték lát 

évről évre itt napvilágot. A jeles napra jönnek az elszármazottak és jönnek más 

községekből is a látogatók, akik régen feledett ételeket, ízeket szeretnének felidézni, 

vagy újakat felfedezni. Jönnek, akik szeretik a forgatagot, akikben van kíváncsiság, 

akik fogékonyak az új dolgok megismerésére, de becsülik a múlt értékeit is. Évről 

évre bővül a résztvevők száma úgy is, mint magukat termékeik által bemutatók és 

úgy is, mint a termékeket megvásárlók. De ez a nap nem csupán az eladásról és 

vásárlásról szól, hanem néphagyományok felelevenítéséről is. Úgy, mint 

kukoricatörés és fosztás, cirokseprű készítés, káposztataposás, lekvár főzés. 

A Tele Kamra Ünnepe Trizsben jeles eseménnyé nőtte ki magát. Értéktáras 

pályázatuk olyan jól sikerült, hogy 2016-ban B-A-Z Megyei Értéknapot is 

szerveztek ezen a napon. 2017-ben pedig a Gömörszőlősi Ökológiai Intézet 

Alapítvánnyal együttműködve Gyulai Iván előadását hallgathatták, ill. gomba-túrán 

vehettek részt az érdeklődők. A trizsi tele kamra rendezvény eljutott kilenc év alatt 

odáig, hogy Trizsben épül egy gyümölcsfeldolgozó üzem. Ha ez elkészül és 

üzemelni kezd, talán sikerül egy piacot is majd felépíteni. Gondolom ez a 

polgármester asszonyban is felmerült már, és ahogy én őt ismerem, ezt meg is fogja 

valósítani. Sok sikert kívánunk hozzá! 

 

 
 

A Tele Kamra Ünnepe Trizsben 
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A Bódvaszilasi Színjátszó Kör (BOSZI) tevékenysége 

 

A bódvaszilasi Petőfi Sándor Művelődési Ház programjait feltétlenül meg kell 

említenem. A programok közül elsősorban a Bódvaszilasi Színjátszó Kör (BOSZI) 

előadásairól kell beszélnem. 

2016 decemberében meghívást kaptunk Bódvaszilasra, a Művelődési Házba. Illyés 

Gyula Tűvé-tevők c. parasztkomédiáját mutatták be. A nézőtér zsúfolásig megtelt és 

itt is meghatározó volt az az élmény, amikor a rég nem látott barátokkal válthattunk 

néhány mondatot. A közönség egy részét a más településekről érkezők tették ki, de 

amit jó volt látni, hogy helyi lakosok is ültek a székeken és sok általános iskolás 

gyermeket is láthattunk a nézők között. Jelenlétük kiemelt hangsúlyt kapott a 

komédia során. A gazda szerepét Sziráczki Gyula, a Művelődési Ház igazgatója 

játszotta, akinek valamikori tanítványai ültek a nézőtéren. Mi lehet nagyobb öröm 

egy diák számára, mint az, amikor egykori tanítója, aki őt megfedte rosszaságaiért, 

vagy éppen rossz jegyet adott neki az órára való készületlensége miatt, most itt áll a 

színpadon és ezt a tanító bácsit a szerepéből adódóan rendreutasítják, folyamatosan 

kényelmetlen, komikus helyzetekbe hozzák. A gyerekek végighahotázták a darabot 

és kurjongatva tapsoltak a komédia végén. Persze ez csupán egyetlen, de nagyon 

lényeges momentum volt, mely ötletért zseniálisnak tartottam a darab bemutatását. 

De lássuk a többi okot is. A környező településeken sajnos ritkán láthatunk 

színvonalas, élményt nyújtó programokat, természetesen tisztelet a kivételnek. 

Amatőr színjátszással Sajókazán kívül még Jósvafőn találkoztam, de sajnálatos 

módon itt különböző okok miatt szétesett ez a közösség. Sajókazán pedig az vetett 

véget a csoportnak, hogy a fiatalok családot alapítottak, máshová költöztek, máshol 

kaptak munkát. Keletkezett egy hatalmas űr, amit most a bódvaszilasiak kitölteni 

látszanak. Remek dolog benne az, hogy Sziráczki Gyula maga köré gyűjtötte azokat 

a fiatalokat, akik irodalom és zenekedvelők, akik fogékonyak az esztétikum iránt, 

akik meglátják a szó nemes értelmében vett értékeket és szeretnék ezt át is adni. 

Fontos, hogy ő képes közösséget létrehozni és azt egybe is tartani. Nem volt véletlen 

az, hogy a színpadon az általa megformált Gazda feleségének szerepét, a valódi 

feleség, Sziráczkiné Jaskó Ildikó játszotta. Rajtuk kívül közreműködtek szilasi 

diákok, helyi lakosok, a könyvtár és a művelődési ház dolgozói, sőt maga a 

polgármester is. A darab választása is találó, hiszen a főszereplőjének, a Gazdánénak 

a fösvénysége már-már Moliére-i méreteket ölt. A falusi, paraszti környezetben 

játszódó bohózatba az író a falu társadalmának rétegződését, a népi irodalomban 

gyakran felbukkanó konfliktust, a gazdag legényhez kényszerített, de a szegény 

legényhez húzó lány drámáját is belekombinálja. 

Végezetül, de nem utolsó sorban a társulat létrejöttéről, eredményéről és terveiről 

néhány gondolat. A színjátszókör 2015-ben 12 fővel alakult, jelenleg 16-an 

játszanak. Első darabjuk a Hamupipőke volt, ezt követte a Tűvé-tevők c. 

parasztkomédia, amivel 2017-ben az országosan meghirdetett Pajta Színházi 
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programok között első helyezést értek el, így Budapesten a Nemzeti Színházban is 

megmutathatták magukat. 

 

 
 

A BOSZI Tűvé-tevők c. darabjának előadása Hétben 

 

 

A darabot Bódvaszilason kívül Szepsiben, Tornagörgőn, Hétben és 

Bódvavendégiben is bemutatták. Jelenleg nincs kapacitásuk arra, hogy a többi 

meghívásnak is eleget tudjanak tenni. Szólnunk kell arról is, hogy a színjátszó 

körnek nagy segítséget nyújtanak a helyi lakosok, és ami a leglényegesebb, hogy 

igénylik is az újabb színművek bemutatását. Terveik között szerepel, hogy ez év 

decemberében az „Indul a bakterház” című bohózattal szeretnének kedveskedni a 

nagyérdeműnek. Nagyon sok sikert kívánunk ehhez a munkához! 

 

Árva Bethlen Kata monodráma az Égerszögi Református Templomban 

 

A Reformáció 500. évfordulója alkalmából az Égerszögi Református Templomban 

mutatták be Kocsis István monodrámáját, Pozsgai Zsolt rendezésében, Kökényessy 

Ágnes és Incze Máté színművészek előadásában. Örömmel töltött el, hogy az 

előadásra megtelt a templom. Kökényessy Ágnes csodálatosan személyesítette meg 

Árva Bethlen Katát. Nem egy hétköznapi darabot láthattunk. Szükséges volt hozzá 

némi történelmi ismeret, de aki ezzel nem rendelkezett az is átélhette ennek az 

erdélyi nemes asszonynak a tragédiáját. Érthette azt az ellentétet, ami a református 

és a katolikus vallás között feszült. Bethlen Kata (1700-1759) református volt, de 

férjhez adták egy katolikus nemes férfihez. Férje szülei arra akarták kényszeríteni, 

hogy vegye fel a katolikus vallást. Nem tette meg. Árva Bethlen Kata egész életében 

kézen fogva járt a halállal. Mindkét férjét elvesztette, 13 gyermekéből csak ketten 

maradtak, de őket is elvették tőle, nehogy reformátust neveljen belőlük. Iskolákat 
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építtetett, hatalmas könyvtárat hozott létre és tehetséges gyermekeket taníttatott 

Nagyenyeden. De azok közül is a legtehetségesebb meghalt. 

 

 
 

Kökényessy Ágnes 

Könyvtára, gazdasága leégett, vagyonát 

elkobozták. Egyetlen dolog volt, ami 

mindvégig megmaradt számára, a hite. 

Hihetetlen mélységeket járt meg és emelkedett 

fel onnan. Egész élete tragédiák sorozatával 

telt el. Olykor pörölt Istennel, de aztán 

felülemelkedett fájdalmán és oltalomért, 

segítségért ismét Istenhez fordult. Éppen olyan 

emberi volt, mint amilyenek mi vagyunk, csak 

talán mi kevesebb hittel, reménnyel 

rendelkezünk. Talán többször és többet 

lázadozunk, többször és többet perlekedünk 

Istennel, és kevesebb jó tevésre vagyunk csak 

képesek. Árva Bethlen Katának megrázó volt 

ez a mély kapcsolata Istennel. 

 

 

Ami különösen elgondolkodtatott, hogy az utolsó jelenetben, amikor mindenéből 

kifosztva, pőrén magányosan áll Isten előtt, akkor sem fordít hátat. Nem! 

Kapaszkodik Istenbe és lázadásából egyetlen dolog maradt meg, amit meg is vall 

Istennek, hogy szíve szabadságát nem adja fel soha. Sokat gondolkodtam azóta is 

ezen. Végül is szabadságot kaptunk mindannyian Istentől. A döntés szabadságát. 

Mindig minden az egyéntől függ. Magától az embertől. Mi választjuk az utunkat. 

Isten mindig velünk van, még a rosszul választott úton is. Rajtunk múlik, hogy 

meglátjuk őt és visszafordulunk, vagy haladunk tovább.  

Az előadás végén Tóth György megrázó portré fotóit láthattuk a templom falára 

kifüggesztve Kökényessy Ágnes művésznőről, melyeket korábban a Szögligeti 

előadáson készített.  

 

Tóth György fotókiállítása Miskolcon 

 

Miskolcon, a Vörösmarty Művelődési házban 2017. december 5-én nyitotta meg 

Máger Ágnes festőművész Tóth György fotókiállítását. Portréi az idő múlását 

ábrázolják kendőzetlenül, megdöbbentő őszinteséggel, melyet mi magunk is hajlott 

korúak az arcunkon hordozunk, ha sokszor nem is akarunk róla tudomást venni. A 

fekete-fehér portrék egy fél évszázadot ölelnek fel munkásságából, hiszen az 1970-

es évektől mintegy húsz éven át fotóriporterként dolgozott Budapesten. A 2000-es 

évektől életvitelszerűen Égerszögön él feleségével, ahol újra elkezdte kutatni az itt 
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élő emberek arcainak érzelmi titkait. Kiállított képein nagy részben felvidéki 

embereket mutat be. 

 

 
 

A fotókiállítás plakátján, Tóth György a fotográfus 
 
 

Több könyv szerzője, melyekben fotói segítségével adja közre barátai munkásságát, 

köztük a gömörszőlősi házaspár Babus Éva népi iparművész és É. Kovács László 

festőművész életútját A kiállítás 2018. január végéig tekinthető meg Miskolcon, a 

Vörösmarty Művelődési Házban (3530 Miskolc, Lenke út 14.) 

 

 
 

A fotókiállításon Leskó István prímás fotója képviseli Jósvafőt 
 

 

Írta: Tóth Györgyné, Marika  

A fotókat készítette: Tóth György 

Égerszög 


