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JósvafSjövője -  Jósvafő múltja

A Falu napokat megelőző héten, július 26-án adott otthont a Tájház 
a megyei tájházi találkozónak. Annak ellenére, hogy a megyei 
tájházak (35 ilyen van) mindössze 1/3-a képviseltette magát, a 
színvonalas szakmai program és az esti -  fehér asztal melletti - 
beszélgetés (Kontra Laci kitűnő ellátásának köszönhetően is), majd 
a másnapi kirándulás jó alkalmat teremtett egymás és közös 
problémáink megismeréséhez, megvitatásához. A lebonyolításban és 
a közős „Ajánlás" megfogalmazásában nagy segítséget nyújtott Dr. 
Veres László megyei múzeumigazgató és dr. T. Bereczki Ibolya, a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettese.
Az idei év és így az idei Falunapok számunkra leg-szívet-melen- 
getőbb eseménye a JósvafS monográfia („Jósvafő -  település a 
források és barlangok völgyében") megjelenése volt Még a 
Falunapok hivatalos megnyitója előtt -  a Tájház udvarán -  szól
hattam néhány szót a nagyszámú egybegyűlthöz régi vágyunk 
beteljesüléséről, körülöttem tudva a népes szerzőgárda döntő 
többségét Már a helyszínen is több pozitív visszajelzést kaptunk és 
azóta is érkeznek, így Dr. Jakucs László professzor elismerő, de 
néhány korrigálandó pontra is felhívó levele, vagy Ráday Mihály 
lakonikus, de elismerő sorai („Azt hiszem igen jó l sikerült Nyilván 
hamar elfogy majd az ezer példány. ”).
Szeptember 19-én egy másik -  régóta dédelgetett -  vágyam is 
teljesült Sikerült Vásárhelyi Jenő Bácsit elhoznunk Jósvafőre, 
hajdani jegyzői tevékenységének helyszínére, ahol a település vezetői 
és idős(ebb) polgárai nagy szeretettel fogadták. Minden résztvevőt 
lenyűgözött Jenő Bácsi fantasztikus memóriája, fürge mozgása és 
azok a gondolatok, amelyeket látogatása során megosztott velünk. 
Reméljük, még sokáig köszönthetjük körünkben!
Október 30-án szomorú hírt kaptam telefonon, az elmúlt éjjel Bözsi 
Néni (Farkas Andrásné) meghalt. Még azon a héten, szerdán el is 
temettük Nyugodjék békében!
Budapest -  Jósvafő, 2000. december

Szablyár Péter

Ez a kiadvány bolti teljesítésre nem kerül. Másolása nem tilos, inkább 
megtisztelő. Készült 100 számozott példányban, ez a(z) . példány.
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November 1-jén -  Minden szentek napján -  több százan állták körül azt a virá
gokkal, koszorúkkal borított sírhantot, ahol akkor már Bözsi Néni nyugodott. 
Valószínűleg „elintézte” fenn, az égiekkel, hogy csak a temetés után* a tájház 
udvarán tartott „emlékező-találkozó” után kezdjen el zuhogni az eső. Én attól 
kezdve, hogy halálhírét meghallottam, próbáltam rendezni a gondolataimat, 
amelyeket majd búcsúzóul mondani fogok. Éreztem, hogy nehéz lesz, ezért le is 
írtam azokat, majd sokszor elolvastam, hogy a szavakká - betűkké forgácsolt 
gondolatok, érzések ne akadályozzanak azok elmondásában, így is alig sikerült:

Tisztelt Gyászoló Közönség, Jósva főiek, Kedves Barátai ml

Nehéz szavakkal olyan érzésekről beszélni, amelyek szavakkal nem 
kifej ezhetők, így vagyok most én is, amikor itt állok Farkas Andrásné, Bözsi 
Néni sírjánál.

Nem véletlen, hogy egy idős falusi asszonyt ilyen sokan kisérték el utolsó útjára, 
bár szűk családja is igen szép számú, testvérei, gyermekei, unokái, dédunokái.

De ennél is sokszorta többen voltak, akik szerették, tisztelték, Gyermekkori 
meséink jutnak eszünkbe, a „szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottár 
fordulata. Mert a mi szerencsénk az volt, hogy Bözsi Nénit a barlangászok 
öreganyjának szólíthattuk.

Többségünk gyerekként ismerte meg a Kutatóálíomáson, a hatvanas-hetvenes 
években, ahol akkor mindenesként dolgozott. Hátán batyuval érkezett, sokszor 
még egy kapa is volt nála, hogy felfelé jövet a Ke csőben a kertet is rendezze. 
Néhány ellentmondást nem tűrő vezényszóval rendet teremtett közöttünk, majd 
munkához látott, A „kötelező gyakorlatok” között mindig szakított időt, hogy 
nekünk, az állandóan éhes kamaszoknak valami tartalmas ebédet készítsen, ha 
nem volt miből, egy nagy vájdlinggal a közeli erdőbe küldött egy kis róka
gombáért* amiből felséges gombapaprikást, vagy tojásos gombát varázsolt. A 
forgalom növekedésével becsületkasszás -  önkiszolgáló - büfét működtetett az 
Állomáson, akkor szerencsére még nem volt ÁFA, számlaadási kötelezettség, 
annál több jóakarat, szeretet.

Miután Ö volt a házban a rendteremtö, aki az általa megengedettnél többet tett a 
rendetlenség irányába, azt könyörtelenül lekapta a tíz körméről, legyen az 
tudományok doktora, vagy kandidátus. Olyan természetességgel tárgyalt 
bárkivel, hogy azt néhány mai TV riporter is megirigyelhetné.

Most, hogy mi barlangászok, fogadott gyermekei itt állunk sírja körül, most 
értettük meg azt a nagy igazságot, hogy addig gyerek valaki, ameddig élnek a 
szülei. Szomorú felismerési
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Egyszerű falusi asszonyként lakóházuk egyik szobáját feláldozva létrehozta ma 
már országos hírű italmúzeumát, amit büszkén mutatott meg bárkinek, több
kevesebb magyarázatot fűzve az üveg- és italkülönlegességekhez. Ebben a kis 
gyűjteményben számára az volt a lényeg, hogy tárgyiasult formában tudta 
megmutatni azt a szeretetett ami vísszasugárzott rá abból a szeretettől, amiben 
Ő tudta részesíteni környezetét» olykor akár ismeretlen embereket. És ennek az 
őszinte szeretetnek nem volt határai

Házában mindenki otthonra talált, egy tál forró leves, egy stampedli pálinka, 
vagy pohár bor mindig jutott, bármikor toppant be a hívatlan látogató. Bözsi 
Néni sztrapacskái, sparherden sütött lángosai, diós-szilvalekváros derelyéi 
fogalommá váltak a mindig éhes barlangászok között.

Már legendaként kering az a történet, amikor a táj ház istállóját és csűrét 
cserepeztük egy esős tavaszi vasárnapon. Ahogy távolodtunk a cserépkupactól, 
kevésnek bizonyult a létszám. Bözsi Néni, aki a kaláka egyik fő szervezője volt» 
kiszaladt az utcára, elkapott négy holland fiatalt, és addig magyarázta nekik a 
halaszthatatlan cserép-adogatást, hogy azok végül bejöttek vele, és a délelőtt 
további részét ott töltötték társadalmi munkában. Alapél ve volt, hogy nincs 
lehetetlen, csak tehetetlen. Saját élete tapasztalata alapján tudta, hogy minden 
helyzetben meg kell találni a megoldást, de ez csak úgy lehetséges, ha teszünk is 
érte, sokszor nem is keveset!

Nekem mérhetetlenül sokat segített a jósvaföi táj ház létrehozásában, hiszen a 
zökkenőkkel haladó felújítás, berendezés évei alatt Náluk lakhattam. Dely 
Jánossal együtt -  azon túl, hogy a helytörténeti kutatások mindig kéznél lévő élő 
adatközlői voltak -  bármikor készen álltak az éppen felmerült probléma meg
oldásában, legyen az egy eszköz neve, vagy használatának célja, módja. Az, 
hogy abban a házban úgy érezheti magát a látogató* mintha csak éppen elmentek 
volna a háziak otthonról -  ahog^y a vendégkönyvben jegyezte be valaki 
nemrégiben -  döntő szerepe volt. O vetette be az első kenyeret az újra rakott 
sparherdben, Ő kente meg utánozhatatlan szilva lekvárjával a frissen sült 
kenyérszeleteket, amit mi ugyan olyan mohón faltunk fel, mint annak idején a 
Kutatóállomáson.

Hogy ez a mai szomorú emlékezés némi megnyugvással fejeződhessen be, 
magam és a gyászoló család nevében megköszönöm azt, hogy ilyen sokat 
eljöttek erre az utolsó útra. Kérem, jöjjenek le a táj házba, és ott -  ebben az általa 
is oly szeretett környezetben - folytassuk a mai délutántí

* Az első oldalon lévő fényképfelvétel Cser Ferenctől érkezett, Ausztráliából!

2000. december -  a Millennium évében


