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EMLÉKEK JÓSVAFÖ MÚLTJÁRÓL I.
(Beszélgetés Farkas Andrásnéval - Bözsi Nénivel)

- Bözsi Néni, meséljen arról, hogy milyen volt Jósvafo, amikor életében először 
járt itt? Hogy emlékszik vissza?

- Hát életemben Jósvafon ezerkilencszázharmincnyolcban gyöttem ide, 
november, november elsején valahogy, ... Kleiitékhez az akkori 
malomtulajdonoshoz. Övé volt akkor már csak a malom, ott lent az alsó malom. 
Én mint cseléd gyöttem ide. Úgyhogy, először eljöttem ide beszegődni, akkor élt 
a fiatalúr, Karcsi; akkor élt még az öreganyja. Rezsi néni, akkor volt a felesége, 
a felesége sajókazai volt, meg volt két jánykájuk. Oszt így volt egy család. Oszt 
akkor, akkor én őhozzájuk jöttem cselédnek. Úgyhogy tehen volt, no disznó nem 
volt, mert az nem minden zsidó családnál volt, meg aprólék volt, meg földjük ott 
lent, ahol Ráki Jani lakik, ottan volt a malomkert, a két víz közt, az volt az Övék, 
hát aztat kapálgattuk, meg még akkor volt a szőlőben is nekik szép 
gyümölcsösük, oszt hát ez volt a dolog.
Meg ugye vendégek gyöttek, és sokszor aztán avval is volt dolog. Volt itt 
szobajány, meg voltam én, a kinti cseléd. Hát nekem az volt a dolgom, hogy a 
konyhában ugye reggeltől estig, reggel elvégezkedni az aprólék között, fejni a 
tehenet, akkor még volt egy kocsis is, Béres János bácsi, ő hordta az urakat 
kocsival, mert még akkor nem járt busz. Oszt hordta az urakat az állomásra, fel 
meg le, volt azt hiszem két tehen, meg két ló, oszt hát János Bácsinak kellett 
volna tulajdonképpen az ólba is úgy elvégeszkedni, de az sokszor a késő éjféli 
vonattól is gyött a kocsival, oszt ugye, akkor, hát volt időm, míg elvégeszkedtem.

- Maga a falu hogy nézett ki, amikor Bözsi Néni először járt benne?

- Itten?

- Itt Jósvafon. Mi volt különböző a mostani állapothoz képest?

- Jaj, hát Péterkém még akkor, akkor csak itt ezek a rom házacskák voltak. 
Egyszóval itt az ódalba is, no ott ahol kimegyünk, Fuckóéktól, a 
kutatóállomásra, ott is volt két rom ház, az egyikben Balog Károly bácsi lakott, 
a másikba a Pisák János bácsi. Akkor, mikor legelőször ide gyöttem, olyan 
furcsa volt, tudod-e hát, még fiatal is voltam, oszt úgyhogy, nem voltam vele 
tisztába, hogy sokszor ha kigyöttem ottan, a régi ház,., vagyis a mostani 
kultúrház - az volt a Klein háza, ahová én mentem cselédnek, oszt hát sokszor



ahogy kigyöttem a kapun, hát úgy nem tudtam, hogy no merre menjek, olyan 
furcsa volt nekem, no mert Trizs. ahol születtem, hát azt látod, ahogy végig 
gyössz...

- Egy utca..

- ... ott csak egy utca az egész, oszt itt meg erre, arra, amarra. No de azt csak 
muszáj volt megszokni. 

* * * * * * *

A jósvafői nyelvjárásról
(a fenti beszélgetés nyelvészeti elemzése)

"Jósvafo nyelvjárási határvonalon fekszik: egyaránt hordozza az északkeleti és a palóc 
nyelvjárás sajátosságait. Jellegzetesen magán hordozza a "területi elzártságból'' adódó 
sajátosságokat, amely e hegyvidék völgyvégi településeit jellemzi. Ennek ellenére nyelvjárási 
szigetről ebben az esetben sem beszélhetünk, mert számos jel mégis a nyelvi "külvilággal" való 
kapcsolatfelvételre utal. Az ilyen hatások az utóbbi évtizedekben megerősödtek, Ezek közül 
legjelentősebbek: beházasodás, idegeníorgalom, gyermekek távolabbi területek iskoláiban 
tanulnak, ingázás, végleges elköltözés - hazalátogatás, utazás - ország-világjárás, külföldi 
munkavállalás.

Fő nyelvjárási jelenségek:

* Hangszín

Nagyon jellemző az illabiális á használata, szinte minden a-ra érvényes. Ez a palóc 
nyelvjárás egyértelmű sajátossága (p l valahogy)* E hang hosszú páija a labiális hosszú á (pl, 
ma). Rövid nyflt e-je néha kissé zártabb (p l eljöttem).

Fonémarendszer

Legjellemzőbb az é használata (p l életemben, november).

• Magánhangzók

- Az á utáni szótag a-ja nem zártabb ejtésü, s ebben eltér a dunántúli nyelvjárástól (pl.
Mámará),

- Zárt szótagban 1, r, j előtt nem nyúlik meg a magánhangzó.
- A rövid magánhangzójú alapalakok általánosak (pl. tehen).


