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Jósvafőjövője - Jósvafő múltja

A hosszú és kemény tél egy kicsit visszavetette a tájházban télen is 
végezhető munkálatokat Az állandó fagy miatt gyakorlatilag csak 
az istálló padlás végleges kialakításán dolgozhattunk egészen 
tavaszig. E  hosszú kényszerszünetnek köszönhetően készülhetett el 
a pinceház padlásán lakó- és irodahelyiségünk. Az önálló lakóhely 
elkészültét azzal tettem magam számára is emlékezetessé, hogy 
ideiglenesen bejelentkeztem Jósvafőre. Az első idei jelentősebb 
fejlemény a barlangkutatás történeti kiállítás padozatának 
burkolása volt Mivel ez volt korábban a lakóház kamarája, a sok itt 
tárolt szalonnából kicsepegett zsírtól hatalmas foltok éktelenkedtek 
a beton padozaton. Az új BRAMAG lap burkolat méltó alapot 
teremteti a kiállított anyaghoz. A kemény fagyoktól és a téli 
csapadékvíz elvezetési munkák következtében a lakóház 
homlokzatán egy nagy repedés keletkezett Ezt a falunapokra 
kijavítottuk és a homlokzatot az Országos Műemlékvédelmi Hivatal 
ajánlásai szerint átfestettük, hasonlóan a pinceház homlokzatát is. 
Az Aggteleki Nemzeti Park két lelkes munkatársa - Domán Edit és 
Tóth Erika -  tavasszal nekilátott a régi ígéret megvalósításának, 
így a falunapokra elkészülhetett a "Karszt botanikus kertecske", 
amely az esztétikai élményen túl a karsztok jellegzetes flórájába is 
bepillantást enged. Köszönet érte! A kertecske leírását e füzet 
későbbi lapjai tartalmazzák. Az 1997-es falunapok péntek 
délutánján tehát több kis előrelépést tudtunk bemutatni a portán 
összegyűlt nagyszámú vendégnek, akik már-már úgy tűntek 
számomra, hogy nem is vendégek itt, hanem egy nagy család tagjai.

Budapest-Jósvafő, I997.augusztus

Szablyár Péter
Ez a kiadvány bolti terjesztésre nem kerül. Másolása nem tilos,

inkább megtisztelő!

Készült 60 számozott példányban. Ez a . példányi



Részletek Kis Dániel XlX.századi jósvafői református lelkész és tanító
naplójából ftttödik rész)

A most közreadott első naplórészletnek csak annyi köze van Jósvafőhöz, 
hogy Kis Dániel jósvafői lelkész és tanító 1811-ben Pest-Budára tett 
látogatását írja le. Kis Dániel azt íija, hogy "egy nagy utat vettem a 
nyakamba". Sárospatakról indulva Mezőkövesd, Gyöngyös, Hort, Hatvan, 
Hévízgyörk, Bag, Gödöllő ("a hol láttam a Herczegh Grassalkovits roppant 
híres palotáját, mellyben 365 szoba van"), Kerepes érintésével jutott el a 
fó városba:

"onnan olyan délután 2 órákkor Pestre, a melly nap be is jártam 
valamennyire az egész várost - más nap ladikon másokkal együtt 
általmenvén a Dunán Budára, itt is meg nézegettem a várost, mellynek a 
hossza egy mérföld, délre értem Szent-Endrére, melly igen szép rácz város,
onnan fel a Duna mellett, a falunak által ellenében a Dunán, h aza .... vitt
egy ember csónakon Pótsmegyerre, melly van nagy falukkal együtt 
Szt András szigettyében. Itt innepeitem tehát Pótsmegyeren Karácsonykor 
1811 *  évben.”

Kis Dániel 1820 április 12-én elveszítette feleségét, a2 akkor 22 esztendős 
Csiszár Máriát. Naplójában részletesen leúja a gyászidő leteltével tett 
párkeresési kísérleteit, viszontagságait:

"Máj. \ \ dtíév js tsak nem bódult lévén a nagy szomorúságban, házassági 
törekedésben elmentem Agtelekre, háltam T. Balog István Úrnál,, már itt 
beszélgettünk egy oda valószemélyről, de minden tekintetben a dolgot nem 
lehetett eligazítani, I2dfk Máj. vissza jöttem egészen bánatban elmerülten 
Jósvafőre, melly bánatomnak most is ugyanaz volt, hogy 12diL Áprilisban 
eltemettem summásan össze foglalva minden világi örömömet, 
gyönyörűségemet és boldogságomat, ti. Csiszár Mária kedves feleségemet, 
amivel ha tsak az Isten valamely szerentsétlenség által meg nem háborított 
volna, soha szegény nem lettem volna"'

11 Májusnak 18Ul1 voltam a vásáron, ahol némely esmerős T.Urak, Rectorok 
mindenképen commendáltak nekem leányokat, de én egészen össze lévén 
zavarodva, velem semmire sem mentek, mivel féltem régen a jövendő rossz 
házas-társtól
A helységben lévő Elöljáróknak, egyszersmint gazdagnak szegénynek, 
egyszóval mindennek, a ki tsak velem beszélt, sokszori unszolások, s 
commendálások után Májusnak 25dikAfl 1820-ban, egy igen rövid jelentést 
tétettem Ns. Perlyés (?) Klára Ns. Deli Péter uram felesége által, Nemesek
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hadnagya Ns. Deli József uramékhoz házasság dolgában Mária leányokra 
nézve, mely személyt azonnal feleségemnek eltemettetésétől fogva 
mindenek commendáltak - tsak röviden tett jelentésemnek ellenére sem 
mondván sem a Szülék, sem a szóba lévő leányzó, 26dík Máj* estve egyedül 
magam elmentem, és meg is kértem, mellyben mindnyájan megállapodván,
27dib Máj............  a kéz fogásról, mely akkor 29dik májusnak estvéjére
határoztatott - Én 28dlk Máj, igen sírtam, igen keseregtem, nagy bánatba 
merülvén mindig az egész nap szomorú voltam.1'

"Májusnak 29dik*n estve 1820-ban T. Vatay György Uram lévén a kérő, 
Ns. Deli Ferenc eurátor uram is jelen lévén, kézbe adás és jegy váltás által 
Ns. Deli József uram hajadon leányát Máriát elvettem jövendőbeli 
házastársnak, azaz: másodszor megházasodtam.... "

“E tájba folyvást magánosságban lévén, a közelgető Examenre készítgettem 
a tanítványaimat, egyszer-másszor az eljegyzett mátkámhoz is elmenvén, kit 
én ha jó lesz, szintúgy szeretni fogok, de hogy örökre elfelejtsem kedves jó 
feleségemet, ezt tőllem senki senki sem kívánhattya,"

Júl 1B napján volt itt (Jósvafon) oskolát vizitálni Szili Úr és T. Szarka 
János Úr"

"Ezen 1820d,k esztendő.... azon fekete gyásszal volt mellyet énrám nézve ,
mivel Júl. 64,kÉm vettem Ger....  János Sógor Uramnak Miskolzról azon
levelét, a mellyben nékem Szabó Sára Kedves édes Anyámnak Jün, 17kél1 
történt halálát értésemre adta. Kettős gyász volt ez énrám nézve, mert sem 
az édes Anyámnak még tsak hideg tetemeket sem láttam, ez évi 1820, 
április I2dlk̂ n eltemettem kedves jó feleségemet, 19dlk Júniusban pedig 
kedves jó Anyámat tették a gyászos sírba, mind a két tekintetben nagy 
szívbéli fájdalmam volt, egy esztendőben tsak hamar egy más után, először 
az igen jó feleséget, utánna kevéssel egy igen jó édes Anyát elveszteni, 
nyugodjanak mindketten tsendesen, legyenek áldottak poraik, szívesen 
kívánom,"

' Csak nem minden tekintetben, házasságom dolgában, és annak végre
hajtásában is egyedül az ................ Curátorával, Ns Deli Ferencz Uramat
JÚL 23dlk és 24d,k napjain együtt értekezvén, 25ülk Juh tsak rövid ebédbéli 
készület eligazodván, dél előtt tsak egynéhány betsületes emberek és 
asszonyok előtt a hitnek lánczaival összeköttettem T. Vatay György Uram 
által Ns. Deli Máriával, többeket nem is említvén az ebéden jelen voltak; T, 
Vatay György Úr feleségével Lakatos Márta asszonnyal, Vitéz Hadnagy 
Lakatos Úr, Deák Vatay Sándor és Vatay Mária a Tiszteletes ftja és leánya. 
Szügyi (?) Dániel Borzavai R.Úr, Adorján Szívós János és Lovas



Sámuel Deákok, Curátor Ns. Deli Ferencz Uram feleségestül, Egyházfi Oláh 
Úr feleségestül, és még mások is egynehányan, t.L özvegy Martonyiné 
asszonyom és Koto Györgyné asszony - e szerint házasodtam én meg 
másodszor - az egész lakodalmi vigasság nem egyébből állott, hanem a 
Deákok ebéd után folyvást danolgattak, - ezen rövidesen véghez ment
lakodalomra. A z ......is adott valamit, de nagyobb részint magam tettem reá
a költést.

Júl. 26*,k*n reggel 4 szekéren én és a feleségem, egész lakodalmi
........+*++.....seregestől előrementünk a feleségem testvér báttyának Ns* Deli
Jánosnak feleségéért Ns. Lenkei Zsuzsannáért Zádorfalvába, azon nap hétfő 
estve visszajöttünk, 27dilt Júl. és folyvást egéssz nap tartott a lakodalom."

" Aug, eleitől fogva, 20dflde folyvást igen nagy rekkenö melegek jártak, s úgy 
tetszett mintha az egész világot be fűtötték volna, még az árnyék is égetett"

"Febr. n * 11̂  1821, jöttem el Görgőríil Nagy János Komám Uram 
feleségével, I3díklli mentek el- e tájba folyvást minden hó nélkül való száraz 
téli napok voltak -........"

"Febr, 19“° Petiibe voltam - e tájba olly száraz tél vólt, még pedig nem 
hideg nélkül való, hogy hírrel sem lehetett havat látni. 24dUc Febr. Mátyás 
napján virradóra küldöttek Sibériából nagy havat, a melly nap Borzován 
voltam,M

"Jun. 2 1 1 8 2 1  - virradóra ollyan hideg dér volt, hogy itt Jósvafón bab, 
kukoricza rakásra fagyott/'

"Augusztusnak 9kÉn reggeli 6 órákkor 1821dik évben szülte az én feleségem
az én igen kedves leányomat Máriát, ....Kereszt Attya volt .......Ns. Deli
István, Kereszt Anyja a felesége Ns. Bokros Erzsébeth."

"így múlt el az 1821dUt esztendő ezen a vidéken igen sok gyümölts volt, itten 
személlyeknek 40, 50, sőt 60 zsákkal, mások , szilva is 10, 15, 20, sőt 30
hordóval is, bor kevés volt, ........................................, hanem a tiszta búza
sok meg-fagy ott."


