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Miért éppen Jósvafő? 

 

 

A címadó rovat a 2016-ban megújult Jósvafői Helytörténeti Füzetekben indult. Az 

idei számban Sohár Istvánt sikerült megnyerni az emlékezésre. Így az alábbiakban 

egy Jósvafőhöz ezer szállal kötődő „öreg barlangász” gondolatai olvashatóak. 

 

Sohár István gondolatai 

 

Sosem merült fel bennem ez a kérdés. A hegyek, a völgyek, a patakok, a barlangok 

olyan varázslatos hangulatot árasztanak, amelyben első perctől kezdve otthon 

éreztem magam. 

Kis-gimnazistaként, a 60-as évek elején, dr. Leél-Őssy Sándor tanárom jóvoltából 

jutottam el először Jósvafőre. A Kutatóban laktunk és bejártuk a legtöbb barlangot a 

környéken, megmásztuk a Szádvárat, meglátogattuk a mesebeli haragistyai 

erdészházat. Ez a pár nap meghatározóvá vált az életemben. Érettségit követően volt 

osztálytársamtól kaptam egy karácsonyi üdvözlőlapot, amelyben azt írta, hogy a 

Műegyetemen van egy vidám társaság, akik minden héten barlangba járnak, 

mindenféle műszereket cipelnek magukkal, de folyton énekelnek, és ha van kedvem, 

csatlakozzak hozzájuk. Volt. Húsvétkor a társaság néhány tagja – Cser Ferenc, 

Bognár Gyula, Csekő Árpád, az ő Macskája – Jósvafőre utazott, barlangi fotózás 

céljából. Csatlakozhattam. A kis csapat – Magyari Gáborral kiegészülve – napi 12-

14 órán át fotózta a környék barlangjait, Macskának és nekem a szerelés cipelése 

jutott osztályrészül. Azon a télen igen nagy hó volt. Húsvét előtt kezdődött meg az 

olvadás, kisebb-nagyobb esők tették érdekesebbé a napjainkat, így aztán a 

barlangokban meglehetősen nagy víz volt, aminek a hőmérséklete elérte a három 

fokot is. Nem hiszem, hogy bármikor jobban fáztam volna, mint az akkori 

várakozásoknál, amikor fentnevezett Barátaim a kor magas technikai színvonalán 

egy-egy kompozíciót beállítottak, majd lefényképeztek. Persze a „munka” közben 

sokat beszélgettünk és Cser Feri vezényletével megkezdtem az ismerkedést a 

barlangos, geológus dalokkal. Ez a pár nap is felejthetetlen. Ettől kezdve az ÉKME 

(későbbi nevén Papp Ferenc) Barlangkutató Csoport tagja lettem, és mint ilyen – 

közel húsz évig – minden évben többször jártam Jósvafőn, hol csak egy rövid 

hétvégére, hol hosszabb táborban. 

Első feleségemmel a nászutunk is Jósvafőre vezetett. Itt kell megjegyeznem, hogy 

második házasságomat Mező Arnold tiszteletes úr celebrálta a gyönyörű 

templomunkban. Nagyobbik lányom 1977-ben született, az első születésnapját Izápy 

Gábriséval együtt a Vass Imre-barlangban ünnepeltük. 1981-től jó néhány éven át 

csak egy-egy jeles alkalommal jutottunk el Jósvafőre, betegségek és munkahelyi 

elfoglaltságom következtében. 
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A 90-es évek elején aztán újra gyakrabban töltöttük itt a szabadságunkat. Eleinte 

sátorban, majd Bözsi néni kedvességéből náluk lakhattunk. Bözsi nénit már évek óta 

ismertem, azt hiszem igazi barátság alakult ki köztünk. Gyermekeimmel 

kölcsönösen imádták egymást, Bözsi néni nagy családjának lehettünk részei. 

Jánoskám, Irénke, Erzsike, Kriszti, Andor, Pityu szintén nagy szeretettel fogadtak be 

minket. 

Meg kell vallanom, a falu lakóival hosszú ideig szinte semmi kapcsolatom nem volt. 

Jósvafői útjaink azonnal a Kutatóhoz vezettek, onnan le a Vass Imre-barlangba, ott 

dolgoztunk, azután rohanás a buszhoz és kezdődött újra a tanulás, majd a munka. 

Így aztán Bözsi nénin, Obbágy Jánoson és Bak Pistán kívül nemigen ismertem mást. 

Ez a három ember azonban igen nagy hatással volt rám. Természetes kedvességük, 

egyszerű bölcsességük tiszteletet parancsolt. 

A 90-es évektől két kislányommal minden nyáron egy-két hetet Jósvafőn töltöttünk. 

Belecsöppentünk az első Falunap előkészítésébe és attól kezdve – amíg volt – 

valamennyin részt vettünk. A falunapok nem elhanyagolható hozadéka, hogy 

összemelegedtünk Izápy Zsóka nővérével, Valival, akivel – kellően megfontolva – 

össze is házasodtunk. 

A gyakori látogatások aztán lehetővé tették, hogy egyre több embert ismerhettem 

meg. Emlékezetesek számomra a hosszú beszélgetések a Fecskéék előtti padnál 

Pogány Laci bácsival, az élcelődések Fecske Gusztival, a tépelődések a falu sorsáról 

Berecz Bélával, a kölcsönös ugratások Bak Lacival és sorolhatnám tovább. A 

legkedvesebb emlékem egy végig énekelt éjszaka (én inkább hallgattam) Bözsi 

néniéknél, Jánoskámmal, Gereguly Feri bácsival, Erzsi nénivel, valamint Bözsi néni 

testvérével. Soha nem hallott gyönyörű dalokat énekeltek, az amerikásokról, a múlt 

század eleji nehéz sorsról és persze a szerelemről. Talán vannak még néhányan, akik 

ismerhetik ezeket, nagy kár lenne, ha feledésbe merülnének. 

Időközben jó barátaim egymás után vásároltak házat Jósvafőn. Persze nekünk kitűnő 

helyünk volt Bözsi néniéknél, de közbeszólt a sors. Gyorsan egymásután elment 

Bözsi néni és Jánoskám is, hihetetlen űrt hagyva maguk mögött. Irénkéék ugyan 

nagyon kedvesen felajánlották, hogy továbbra is bármikor lakhatunk náluk, de az 

üres ház nyomasztó volt. Nézelődni kezdtünk, hol rakhatnánk fészket. Kutas Tamás 

egy rossz pillanatában úgy döntött (hála Istennek), hogy eladja a házát. Felrobbant a 

telefonom. Barátaim sorban hívtak, hogy használjam ki ezt a lehetőséget. Nem sokat 

töprengtem. A ház elhelyezkedése csodálatos. Előttünk a falu, szemben a gyönyörű 

domboldalak, mögöttünk az erdő, rálátunk a templomra és a temetőre. Gyakran 

ülünk ki a szaletlibe és csak nézünk ki a fejünkből, ezzel a látvánnyal nem lehet 

betelni. Persze még vonzóbbá teszi a helyet, hogy közvetlen szomszédaim jó 

barátok. A „birtok” felügyeletét távollétünkben (meg ha itt vagyunk, akkor is) Bak 

Gyula látja el, az ő családjával is baráti kapcsolatunk alakult ki. Ica már-már zavarba 

ejtően kényeztet bennünket. 
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A 2005-ben megvásárolt Kossuth utcai ház 

(Fotó: Sohár István) 

 

 

2009-től jog szerint is jósvafői lakos vagyok, nyolc éve nyugger. Azóta az év 

nagyobb részében Jósvafőn lakunk. Kirándulgatunk, (ha van) gombát szedünk, 

kaparászunk a kertben, igyekszünk részt venni a falu életében, a rendezvényeken. 

Nyaranta egy-két hetet nálunk nyaralnak unokáink (elég sok munkát adva Valinak). 

Ilyenkor kísérőként fel-fel tűnik valamelyik gyermekünk is, mindegyik nagyon 

szeret itt lenni. 

Barátainkkal bejárjuk a távolkörnyéket is. Szinte napi rendszerességgel múlatjuk 

együtt az időt hol egyikünk, hol másikunk tanyáján. Sokat beszélgetünk, s persze 

nem maradhat el a finom kaja és a bor sem. Gyakran látogat meg egy-egy régi 

barátunk, aki épp úgy szereti Jósvafőt, mint mi, csak nem volt olyan szerencséjük, 

mint nekünk. 
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Kis-Tohonya-völgye 

(Fotó: Sohár István) 
 

 

Aki a fentieket elolvasta, láthatja, hogy ezer szállal kötődünk Jósvafőhöz. Számomra 

a Kis-Tohonya-völgye a világ közepe. Itt vagyok honn, itt az én világom. 

 

 

Sohár István 

 

 


