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Miért éppen Jósvafő? 
 
A címadó rovat a 2016-ban megújult Jósvafői Helytörténeti Füzetekben indult. Az 

idei számban Kovács Katalint és Borzsák Pétert kértük a címben szereplő kérdés 
megválaszolására, akik több mint 50 éve jártak először az akkori Kutatóállomáson. 

A házaspár közös gondolatait Kati foglalta írásba, mely az alábbiakban olvasható. 
 

Magunkról 

 

Budapestiek vagyunk, de 10 éve kiköltöztünk Nagykovácsiba. Mindketten 1946-ban 
születtünk és 1970-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen, építőmérnökként is együtt 

szereztünk diplomát. 1973-ban kötöttünk házasságot, három leányunk született.  
 

Először: a Kutatóállomás 
 

1967-ben, 52 éve jártam először Jósvafőn, az akkori Kutatóállomáson, ami ebben az 
időben a Budapesti Műszaki Egyetemhez tartozott. Néhány évfolyamtársammal 

arról szereztünk tudomást, hogy lehetőség van ide utazni. A geológia tanszék akkori 
professzorát, dr. Papp Ferencet arra kértük, hogy néhány napra felmehessünk a 

barlangokat megismerni. Így jártam ekkor a Baradlában és a Vass Imre-barlangban. 
Maucha László, a Kutatóállomás akkori vezetője az éppen ott tartózkodó 

barlangászokra bízott minket, akik vittek magukkal, ha barlangba mentek. Ekkor 
ismertem meg pl. Szabó Gézát, Gádoros Miklóst és Kutas Tamást. Nekem akkor ez 

egy futó találkozás volt a barlangok világával, de évek múlva, amikor Péter 
Jósvafőre kezdett járni, nagy nehezen rávettem, hogy én is vele jöhessek.  

Péter is dr. Papp Ferenc hatására kezdett el barlangászni. Professzorunk 
vasárnaponként geológiai túrákat vezetett, ennek keretében egyik alkalommal a 

Budai Vár-barlangba látogattak. Itt derült ki, hogy szívesen látnának új embereket 
járatokat kutatni, illetve túrákat vezetni. Péternek ez tetszett, így beállt a csapatba. Itt 

ismerkedett meg pl. Szilvay Péterrel és Szablyár Péterrel. Érdeklődése ekkoriban a 
fényképezés felé fordult és mivel barlangokban is szívesen fotózott volna, egy 

évfolyamtársunkra hallgatva, 1970-ben csatlakozott a VITUKI csoporthoz. Ekkor 
már a VITUKI-hoz tartozott a Jósvafői Kutatóállomás, de továbbra is Maucha 

László vezette.  

Péter elmesélte nekem, hogy első jósvafői útja milyen varázslatos volt. A péntek esti 
vonattal utazott, amihez már nem volt buszcsatlakozás. Viszont Miskolcon Kutas 

Tamás is felszállt hozzá egy nagy guriga PVC padlóval, amit a Kutatóba kellett 
feljuttatni, ezért a vasútállomáson Bak Pista lovas szekérrel várta őket. Így a 

holdfényes Jósva-völgyön lovaskocsival utaztak, majd a fiúk gyalog mentek tovább 

a Kutatóállomásra. Úgy gondolom, hogy Péter ekkor véglegesen beleszeretett 
Jósvafőbe.  
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Ekkoriban kezdődött a Nagyoldali-zsomboly kutatása és egy alkalommal, amikor 
Péter a fotófelszerelését rakta össze, Maucha László megállt mellette és 

megjegyezte, hogy nagyon jó fotóstáskája van, ugyan honnan szerezte? Péter 
megmondta, hogy saját maga készítette. Laci válasza az volt, hogy nem akar-e a 

Kutatóállomáson dolgozni? Mivel Péter nagyon is akart, ezért otthagyta budapesti 
tervező irodai állását, és felköltözött Jósvafőre. Laci kívánsága az volt, hogy amíg ő 

a doktori disszertációján dolgozik, a napi üzemeltetési feladatok alól Péter 
tehermentesítse őt. Így helyettes vezetőként Péter feladata lett „a Kutatóállomás 

üzeme és fenntartása”. 
 

 

Kutatóállomás az 1970-es években 
(Fotó: Borzsák Péter) 

 
Péter két és fél évig maradt a Kutatóban. Mindenfélét csinált, a meteorológiai 

észleléstől az elektromos mérések eszközeinek összeállításán keresztül, a fürdőszoba 
javításáig. Mivel itt határterületen dolgozott (anyagvizsgálat és minőségbiztosítás), 

az ezekhez szükséges ismereteket csak érintették az építőmérnöki tanulmányok. 
Sokszor mondta nekem, hogy annyi mindent megtanult a Kutatóban, hogy későbbi 

szakmai életében rengeteget tudott használni az itt szerzett tudásból.  

Kívülről szemlélve úgy láttam, rendkívül vidám élet folyt a Kutatóban. Ha néha 
meglátogattam Pétert, itt mindig találkozott az ember olyanokkal, akikkel Pesten 

soha. Mindig összeállt egy-egy jó túra, vagy barlangi fényképezés, kutatás (pl. 
Nagyoldali-zsomboly, Musztáng-barlang), és persze rengeteg tréfa és kacagás a 

vidám és fiatal társaságban. Nekem is szép évek voltak ezek, bár én Pesten 
maradtam, de barlangokba vasárnaponként én is jártam a VITUKI csoporttal. 

Aztán 1973-ban Péter visszajött Budapestre, és ekkor összeházasodtunk. 
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Másodszor: a barlangi fényképezés 

 
Szinte kezdettől fogva a barlangi fényképezés mozgatta Péter barlangász 

tevékenységét. Ez nem egyszemélyes műfaj, több ember szükséges hozzá. A 
fényképész állványra állítja gépét, majd elhelyezi a szükséges vakukat sziklák, vagy 

emberek takarásában. Teljes sötétségben kinyitja a gép blendéjét, a segítők pedig 
elvillantják a vakukat. Ha a téma már elég fényt kapott, a fényképezőgépet bezárva 

lehet világosságot gyújtani (legalábbis a filmre fényképezés korában így volt).  
 

 

„Rokokó-kapu” a Vass Imre-barlangban, az 1970-es években 
(Fotó: Borzsák Péter) 

 
Ezért mindig kisebb-nagyobb társaságban történtek a fotótúrák, leginkább olyan 

emberekkel, akik maguk is fotóztak, mint Szilvay Péter, Csekő Árpád, vagy éppen 
Kunkovács László. A fényképezésben Péter első állandó társa éveken keresztül 

Prágai Albert volt, akit szintén a Kutatóban ismert meg. Képeiket közösen 
jegyezték. Fotó: Borzsák-Prágai. Tréfásan úgy is hívták őket, hogy Borzsák-Prágai 

házaspár. Egy idő után Albertnak a barlangi fényképezéstől eltérő érdeklődési köre 
lett, ezért teljesen fel is hagyott vele.  

A 70-es, 80-as és 90-es években elég sok kiadvány, ismertető füzet jelent meg 
Magyarország barlangjairól, a nemzeti parkok és az akkori természetvédelmi 

hatóságok kiadásában. Sok könyv is készült barlangos témákban, különböző szerzők 
tollából. Ezeknek a barlangokban készült fotóanyagát szinte kizárólag Péter 

készítette, először Prágai Alberttal együtt, majd később egyedül. 
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„Spongya” a Vass Imre-barlangban, az 1970-es években 
(Fotó: Borzsák Péter) 

 

1981-ben Péter és Szablyár Péter többedmagukkal egy három hónapos líbiai 
barlangkutató expedícióban vettek részt, ezáltal barátságuk szorosabbra fonódott. 

Többször voltak együtt jósvafői barlangász táborokban, ahol Péter leginkább a 
fényképezés miatt volt jelen. Szablyár Péter gyakran tartott vele, és kialakult egy 

együttműködés, ami odáig vezetett, hogy ambíciójuk lett a jósvafői képeslapkészlet 
megújítása. Ennek érdekében megalapították a Színlő Kft.-t, ami aztán a 

képeslapokon kívül sok mással is foglalkozott.  

A barlangi fényképezés évtizedekig elfoglalta életünk egy részét. Amikor 
gyermekeink már felnőttek, ismét be tudtam szállni a csapatba. A fotózás valamikor 

50 és 60 éves korunk között maradt abba, de akkor már évek óta csak ketten jártunk 
felvételeket készíteni, én voltam a segítője, a többieket más irányba vitte az élet. 

 

Harmadszor: a baráti társaság 
 

A Kutatóállomás elhagyása után sokáig visszajártunk, egészen addig, amíg ott 
barátokat találtunk. Ebben az időszakban előbb Szilvay Péter, később Izápy Gábor 

volt a vezető. Mindkét családdal jóbaráti viszonyba kerültünk. Sok régi barlangos 
csoporttársunk is gyakran feljött családostól, sok közös kirándulásunk volt, felszínen 

és barlangban is. Gyermekeink kb. azonos korúak, a túrákon szinte húzták egymást, 
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sose kellett őket haladásra ösztökélni Ezek a barátságok máig élnek, ma is 
összejárunk, leginkább itt Jósvafőn. Sokan vettek maguknak itt házat, és mi sem 

jobb annál, hogy esténként valamelyik háznál egy pohár jó bor mellett összejövünk 
egy kis beszélgetésre. Szerencsénkre a gyerekek barátai is ebben a társaságban 

szereztek barátokat, így később a barlangászatot is együtt folytatták a Papp Ferenc 
csoportban. 

 

 

Cseppköves részlet a Vass Imre-barlang fő-ágában az 1970-es években 
(Fotó: Borzsák Péter)  

 

Nagyon kedves barátaink voltak Jósvafőn Bözsi néni (Farkas Andrásné) és Deli 
János. Bözsi néni sokáig dolgozott a Kutatóállomáson, ahol a barlangászok körében 

nagy tiszteletnek és szeretetnek örvendett. Ha megérkeztünk Jósvafőre, vagy 
elutaztunk innen, pár percre mindig bementünk hozzájuk. Bözsi néni volt a központ, 

mindig tudta, ki van itt, meddig marad, és mik a tervei. Bözsi néni minden évben 
várta a társaságot szüretre. Boldogan jöttünk, Bözsi néni és János rokonsága is itt 

volt, mindenki vágta a fürtöket, hordta a puttonyt. János préselte a szőlőt, Bözsi néni 
gulyást főzött és „vakarót” sütött.  

Estefelé felszedelőzködtünk, Berczik Pál beültette az idősebbeket az UAZ-ba, hogy 
hazavigye őket. Egy alkalommal úgy történt, hogy nem jutott messzire, mert egy 
falubeli ember, bizonyos Béla bácsi keresztben feküdt az úton és jóízűen aludt. Egy 

darabig próbáltuk ébresztgetni, nem sok sikerrel. Végül Pali betolta az UAZ 

padlójára, az asszonyok lába elé és elindult lefelé. Mi Szabó Gézáékkal együtt 
gyalogoltunk tovább. Akkoriban szüretkor tele volt a szőlőhegy, minden pincében 

volt valaki és invitált minket egy pohár borra. Péter és Géza becsülettel helyt is 
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álltak, mondván nem lehet a szíves kínálást visszautasítani. Mi Andreával jobbnak 
láttuk, ha a gyerekekkel hazaindulunk és a férfiakat sorsukra hagyjuk. Ez a 

megoldás helyesnek bizonyult, mert este 10 óra tájban Pali bekopogott hozzánk, rám 
bízta Pétert és annyit mondott: szólíthatod akár Béla bácsinak is. 
 

 

Szüret a Jósvafői Szőlőhegyen 1996 őszén 
(Fotó: Borzsák Péter) 

 

 

„Baráti társalgás” Bözsi néni konyhájában 1992-ben 
(Borzsák Péter archívumából) 
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Nagyon kedves emlékeink a Jósvafői Falunapok, ahol egy évben egyszer az ember 
bizonyosan találkozott az összes régi barátjával és ismerősével, aki valami módon 

kötődött Jósvafőhöz. A falun nem tudtunk úgy végigmenni, hogy pár percenként ne 
kezdtünk volna beszélgetésbe valakivel. Egyszer Péter tréfásan meg is jegyezte, 

hogy ha majd sietnie kell valahova, vödröt húz a fejére, hogy ne ismerjék meg. A 
Parókia udvaron esténként összegyűlt mindenki, hogy megnézze az aznapi 

programot. A gyerekek a kőkerítésen ültek végig, mint a verebek, hogy jobban 
lássanak. Nagy volt a hangulat, a Miskolc Dixieland Band koncertjein táncolt a 

közönség. Máig úgy gondolom, hogy ebben nagy része volt a mi társaságunk 
gyerekeinek, akik amikor már tetőfokra hágott a jókedv, barlangász barátaikkal 

minden teketória nélkül a közönség elé penderültek és elkezdték a táncot. Fénypont 
volt mindig az utolsó este, a Jósvafői Színjátszókör fellépése. Ebben a legjobb az 

volt, hogy az összes szereplő személyes ismerősünk volt és egészen új oldalát 
mutatta be, mint pl. parádés szerepekben az akkori nemzeti parki igazgató, Salamon 

Gábor. Minden más szereplő is bizonyította, hogy micsoda komikus tehetség búvik 
meg benne, a közönség nagy örömére. Az előadások után várt minket az Öreg 

Malom Fogadó, ahol a barátainkkal a kertben elhelyezett, mécsesekkel kivilágított 
asztaloknál folytathattuk a tréfálkozást és a nevetést. Mai napig nagyon sok jó 

barátunk van Jósvafőn, mind a betelepültek, mind a Jósvafőiek körében. Nem is 
tudnék neveket sorolni, mert reménytelen lenne mindenkit számba venni. 

 

Negyedszer: a jósvafői ház 
 

A Kutatóállomáson egy idő után kezdtük magunkat idegenül érezni. Ismerős már 
nem dolgozott ott, a barlangászok is ritkán látogattak oda. Jósvafőre azért továbbra 

is jártunk, Bözsi néni adott szállást, de soha egy fillért nem fogadott el érte. Egy túra 
után, amikor beértünk a faluba, éppen ismerősök dolgoztak az egyik ház felújításán. 

Beszélgetésünkből kiderült, hogy a házat el akarják adni. Amikor meghallottuk a 
házért remélt árat, rájöttünk, hogy ilyen összegért nekünk sem lenne reménytelen 

Jósvafőn házat keresni. Elmeséltük Bözsi néninek, aki rögtön mondta, hogy tud két 
régi eladó házat is. Még aznap meg is néztük ezeket, az egyik meg is tetszett. Elég 

rossz állapotban volt, már évek óta nem lakták. Viszont reméltük, így talán kisebb 
összegért lesz megvehető. Bözsi néni beszélt a tulajdonossal, úgy tűnt, hogy meg is 

tudunk egyezni.  

Meglepetés akkor ért mindenkit, amikor megszereztük a telekkönyvi kivonatot, 
amiből kiderült, hogy a háznak 23 tulajdonosa van és az Aggteleki Tanácsé a 

legnagyobb ingatlanrész. Jogi tanácsot kértünk, hogy tudjuk így megvenni? 
Megtudtuk, semmi akadálya, amennyiben mindenki el akarja adni. Szerencsére így 

volt, 23 szerződést kellett csinálni, kb. egy évig tartott, de 1989-ben mienk lett a ház. 
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Az egykori Tarjányi-porta (Jósvafő, Táncsics u. 2.) az 1989-es „birtokbavételkor” 
(Fotó: Borzsák Péter) 

 
Amikor először léptünk be tulajdonosként, azzal a szándékkal, hogy lakhatóvá 

tesszük, elképzelésünk sem volt, hogyan kezdjünk hozzá. Minden tele volt lim-
lommal. 
 

 

„Rendrakás” Bözsi néni vezetésével a régi-új portán, 1989-ben 
(Fotó: Borzsák Péter) 
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Bözsi néni kézbe vette az irányítást: mindent vigyünk ki az udvarra, súroljuk le a 
patakban és csak azt vigyük vissza, ami kell. Míg ezt mi megtettük, ő kimeszelte a 

konyhát, lett egy tiszta helyiség, amit már használhattunk. A kint maradt holminak 
aztán Bözsi néni megtalálta a hasznosítását. 1990 nyarán rendbe hoztuk a házat, 

sokat dolgoztunk magunk is, de rengeteg segítséget is kaptunk a faluban. A munka 
oroszlánrészét Bözsi néni rábeszélésére Gereguly Feri bácsi végezte, míg Bözsi néni 

valóságos építésvezetőként működött. Most is őrizzük levelezőlapjait, amiket a ház 
ügyeiben küldött. 

A kezdeti renoválás eredményeként éveken keresztül használtuk nyaralónak a házat. 
A víz nem lett bevezetve, gázunk sem volt. Úgy laktuk, ahogy a régi öregek is 

használták. Amit lehetett, igyekeztünk eredeti formában megőrizni. Nagyon 
romantikus volt és nagyon szerettük. Az összedőlt istálló helyén, a ház 

folytatásában, új „rakodót” építettünk, ez sok vidám nyári este helyszíne lett. Kb. tíz 
évvel ezelőtt kissé kényelmesebbre alakítottuk át a házat. Úgy éreztük, hogy 

öregedésünkkel együtt erre szükség lesz. Bevezettük a vizet, fürdőszobát építettünk, 
villanybojlert és fürdőkályhát állítottunk be. Legnagyobb segítségünk Berczik Pali 

volt, aki közbenjárt a vállalkozók megkeresésében, de ha arra volt szükség, 
ténylegesen is megfogta a lapát nyelét és rengeteg jó ötlete következtében 

számunkra szinte tökéletes házat sikerült alkotni. Amióta nyugdíjban vagyunk, 
télen-nyáron minden hónapban igyekszünk egy hetet benne tölteni. 

 

 

Az elkészült új rakodó épületrész 1993-ban 
(Fotó: Borzsák Péter) 
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Mit jelent számunkra Jósvafő? 
 

A fiatalságunkat, a gyermekeink fiatalságát, és most már az unokáink 
gyermekkorából is azt az időt, amit módunk van itt velük eltölteni. A barlangokat, a 

barátokat, a természet csodáit, szeretett házunkat. Szerencsénk van, hogy rátaláltunk. 
 

 

Kovács Katalin és Borzsák Péter jósvafői házuk tornácán 1996-ban 
(Borzsák Péter archívumából) 

 

 

Kovács Katalin és Borzsák Péter 


