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Jósvafő jövője – Jósvafő múltja 

Tisztelt Olvasók! 

Régebben a beköszöntő megírásához kellett egy ihletett óra, és gyorsan 
összejött egy oldalnyi, lejegyzésre érdemes kulturális esemény. A falu 

népe rohamosan öregszik, sajnos fogy is, és el is csendesedett, így 

kevesebb az alkalom, amiről írhatnánk.  

Visszatekintve azért adódik említésre méltó program, mert idén nyáron is 
eljött hozzánk egy debreceni amatőr színjátszó csapat, két lelkes tanár 

sok gyerekkel. Már másodszor lepték meg a falut egy előadással, amit itt 
a tábor ideje alatt írtak meg, és betanulták a hét végére. Természetesen 

nem profik, inkább nagyon is amatőrök, de jó a hangjuk, jó zenékre jó a 

mozgásuk, szórakoztató kis semmi a történet, és mi boldogan ünnepeltük 
őket! Volt még egy másik szép program, Bódvaszilasról jött egy kórus és 

megajándékoztak minket egy ünnepi estével. Mostanában fogyatkoznak 

az ilyen és ehhez hasonló alkalmak, ezért szeretnénk kezdeményezni, 

hogy találjunk egy napot a nyár közepén, mondjuk július végén legyen 
egy új hagyományteremtő ünnepnap. Összejöhetnének mindazok, akik 

szeretnek együtt lenni, és pl. felolvasni valami saját gondolatot, 

élménybeszámolót tartani, vagy műkedvelő festők állíthatnának ki az 
alkotásaikból, stb. Jó lehetőség lehet egy kis beszélgetésre, és nem csak a 

temetéseken találkoznánk a tájház udvarán! 

Idén ősszel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület 
felkérte a szerkesztőket, hogy tartsanak egy összefoglalást a JHF 

történetéről, és céljairól. Szmorad Ferenc szerkesztőtársunk nagyon 

alapos összefoglalást adott elő az érdeklődőknek Miskolcon. Impozáns 
volt így egyben látni, hogy milyen sok kutató- és gyűjtőmunka eredménye 

jelent meg eddig, csupán a szerzők és főleg Péter lelkesedéséből 

indíttatva. Bízunk benne, hogy a mi lelkesedésünk sem múlik és újabb 
szerzők is csatlakoznak, hogy ne tűnjenek el az értékek, olvashassanak a 

most felcseperedő gyerekek is a falu közel- és régmúltjáról. 

A jelen fontos állomása, hogy idén átadták az önkormányzat több szobás 
vendégházát a régi óvoda épületében. 

2019. december 

Izápy Zsóka szerkesztő 
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Az 1964–65-ös tanév a Jósvafői Általános Iskolában 
(Eszterhás István visszaemlékezése) 

 

 

Első közös munkaévünket feleségemmel együtt Jósvafőn töltöttük.  1964-ben 

végeztem az egri Tanárképző Főiskolán. A főiskolai évek alatt mind egyénileg, mind 
főiskolai szervezésben többször jártam Jósvafőn. A fő vonzerőt a barlangjárás 

jelentette, oly annyira, hogy diplomamunkámat is a környék barlangjairól 
készítettem, „A Szilicei-plátó szpeleológiája” címmel. Aki Jósvafőn barlangokkal 

kíván foglalkozni, nem kerülheti meg a Barlangkutató Állomást, amelynek akkor a 
budapesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Ásvány- és Földtani 

Tanszéke volt a gazdája, a tanszék élén dr. Papp Ferenc professzor úrral. 

Papp Feri bácsi (mi csak így hívtuk) más egyebek mellett arról volt nevezetes, hogy 
minden rászorulónak segített. Látván addigi barlangkutató tevékenységemet, azon 

volt, hogy Jósvafőn legyünk állandó jelleggel. Ennek érdekében közbenjárt az 
Edelényi Járási Tanács Művelődési Osztályán, hogy a megüresedett jósvafői 

pedagógus státuszra engem és a feleségemet nevezzék ki. Beadtuk a kinevezés iránti 
kérelmünket, és ki is neveztek 1964. augusztus elsejétől engem, mint tagiskola-

vezetőt, a feleségemet pedig beosztott tanárnak. A jósvafői általános iskola abban az 
időben a Színi Általános Iskolához tartozott, annak része, úgynevezett tagiskolája 

volt. 

 

 

Eszterhás István és felesége Zdeborszky Mária 1964-ben Jósvafőn 
(Fotó: Séra László) 
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1964 nyarán érkeztünk letelepedési szándékkal Jósvafőre, de hogy konkrétan, hol 
fogunk lakni arról fogalmunk sem volt. Így a már jól ismert kutatóállomásra 

mentünk. Ott kaptunk egy katonai parancsnoki sátrat. Abban rendezkedtünk be 
ideiglenesen. Volt benne egy asztal, két szék és három vaságy, egy-egy fekhely, a 

harmadik pedig szekrényként lett használva. Innen intéztük ügyes-bajos dolgainkat. 
Papp Feri bácsi azt javasolta, hogy keressünk a faluban albérletet. Ez nekünk nem 

igazán tetszett. Magyari Gábor barlangigazgató viszont felajánlotta a hatáskörébe 
tartozó, használaton kívüli Zsilipházat ott tartózkodásra. Ezt persze lakhatóvá kellett 

tenni. Volt benne egy néhány mázsás lerobbant szivattyú és mindenféle lim-lom. A 
kitakarításra, felújításra ráment a nászajándékba kapott pénzünk. Építőanyagokat 

kellett vásárolni és azokat beépítetni, melyet ki kellett fizetni, de rengeteg önzetlen 
segítséget is kaptunk, különösen az akkor a Kutatóállomáson tevékenykedő Kutas 

Tamástól. 
 

 
Eszterhásék lakása a jósvafői „Zsilipház” 1965-ben 

(Fotó: Eszterhás István) 

 

Az 1964–65-ös tanévben 80 tanulója volt a Jósvafői Általános Iskolának, 70 
gyermekkorú, ők két tanulócsoportba voltak sorolva, 10 esti tagozatos felnőtt pedig 
heti két alkalommal vett részt a tanításokon. Az egyik tanulócsoportban voltak az 

alsósok (az 1-4. osztályosok) – az ő vezetőjük a feleségem volt, a másikban a 
felsősök (az 5-8. osztályosok), kiket én tanítottam, neveltem (ESZTERHÁS I. 2016). 

Több mint 50 év távlatából már nem tudnám mindegyik volt jósvafői tanítványunkat 
felsorolni. Voltam ugyan néhányszor Jósvafőn azóta is, de ezen alkalmakkor nem 
találkoztam valamennyi ismerősömmel, így lassan elhalványodtak emlékeim. 
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(Kérésünkre a szerző megküldte az 1965-ös évfolyamokról készült osztály 
fényképeket, és azokat a cikk után, a nevek beazonosításával közlünk. A szerk.) 

A Jósvafőn is létezett iskolai rendszert nevezik összevont tanulócsoportosnak, 
melyekben egy osztállyal közvetlenül foglalkozik a nevelő, a másik három osztály 
tanulói pedig önállóan oldanak meg feladatokat, majd a tanóra utolsó perceiben 

beszámolnak róla (JAKUCS L.-NÉ 2009). Ez alól kivétel volt a rajz, az ének és a 
testnevelés, mely tantárgyak valamennyi osztály számára közvetlen foglalkozásokat 

jelentettek, az óraközi szünetek után pedig cserélődött a közvetlen és önálló 
foglalkozások rendje. A tanulók egyszerűen csak „hangos” és „csendes” óráknak 

nevezték e foglalkozásokat. Akik nem ismerik az összevont tanulócsoportos 

oktatást, úgy vélik, hogy az valami szükségmegoldás. A gyakorlat viszont azt 
mutatja, hogy az eredmények nagyon is jók. Bukások szinte nincsenek. Az önálló 

foglalkozásokon a magasabb évfolyam tanulói segítik a kicsiket, maguk pedig ez 
által állandóan ismételnek. Volt még egy ún. esti tagozat is, ők tízen tanulták a 

felnőtteknek szóló nyolcadikos tananyagot az én irányításom alatt, mert korábban ők 
csak hat osztályos (elemi) iskolába járhattak. Az előző tanéven szintén esti tagozaton 

már elvégezték a hetedik osztályt. 

Az iskola (ma Községháza) a falu közepén, a Petőfi úton volt, csaknem szemközt az 
italbolttal. Egyetlen tanteremből és mellette egy szertárnak, raktárnak és nevelői 

szobának használt helyiségből, valamint egy kis előtérből állt. Vele egybeépítve volt 
a tanítói szolgálati lakás, de abban elődöm, Körtvély Kálmán lakott feleségével, így 

azt én nem tudtam igénybe venni. 

A tanítási rend szerint délelőtt a felsősök kezdték a tanulást, délután az alsó 

tagozatosok tanultak, este pedig a felnőttek. Ha valamelyik tanár hiányzott, mert 
beteg lett, vagy hivatalos ügyben el kellett mennie, akkor a másik 50 %-nyi tanerő 

helyettesítette. Előfordult egyszer, hogy a feleségem egy hónapon át hiányzott. No, 
ekkor én fárasztó beosztásba kerültem. Délelőtt elvégeztem a tanítást a saját, felsős 

tagozatomban. Egy óra alatt kellett felmennem a Tengerszem Szállóba ebédelni, 
majd vissza a faluba (összesen mintegy 2,5 km), aztán helyettesítettem az alsó 

tagozatban és estére megjöttek a dolgozó felnőtt tagozat tanuló is. 

Mondhatnám, élénk társadalmi életet éltünk. Havonta 1-2 alkalommal összejártunk a 
helyi ismerősökkel, barátokkal. Már Jósvafőre való költözésünk előtt jó 

ismeretségben voltunk Magyari Gábor barlangigazgatóval, Maucha László 
kutatóház-vezetővel és munkatársával, Gádoros Miklóssal. Aztán megismertünk 

több jósvafői családot, többek között Garam Lajost, Berecz Lajost, Stubner Barnát, a 
haragistyai Balázs Laci bácsit és családját, de jóformán mindenkivel köszönő, 

beszélő viszonyban voltunk. 

Ezért aztán nagyon kellemetlenül érintett, amikor a járási művelődési osztályról 

közölték, hogy munkaviszonyunk Jósvafőn megszűnt és „népgazdasági érdekből” 
Rakacára neveznek ki minket pedagógusnak. Megkértem Leskó Pista 

szomszédunkat, kinek volt egy saját motorkerékpárja, hogy vigyen már el Rakacára, 
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megnézni, hova kívánnak helyezni. Leskó Pista, aki mindig készséges volt, most 
elutasított, mondván, ő nem megy abba a faluba, ahol már annyi kellemetlensége 

volt a cigányokkal, akik a lakosság kb. 60 %-át teszik ki. A cigánygyerekek aránya 
pedig nyilván nagyobb az iskolában. Ezek után nem fogadtuk el a kinevezést. Szinte 

mindent megpróbáltunk a Jósvafőn maradás érdekében. E törekvésünkben 
támogatott a Községi Tanács, a Szülői Munkaközösség, a falu pártalapszervezete, a 

megyei sajtó és természetesen Papp Feri bácsi is. Sajnos nem sikerült a helyben 
maradást elérni. A járási művelődési osztály második ajánlatát, mármint, hogy 

menjünk Szuhogyra, a tanévkezdés sürgető volta miatt elfogadtuk. Két tanévet 
tevékenykedtünk Szuhogyon, aztán a Dunántúlon telepedtünk le, de Jósvafőre 

mindig szívesen emlékezünk. 
 

Irodalom:  

  

ESZTERHÁS I. (2016): A barlangok szolgálatában – kézirat a szerző tulajdonában, Isztimér, 1-115 pp. 

JAKUCS L.-NÉ (2009): Falu – család – iskola – gyerekek kapcsolata az 50-es 60-as években – 

Jósvafői Helytörténeti Füzetek 30: 28-30. 

 

      Eszterhás István 

 

 
Az egykori iskola ma Községháza 

(Fotó: Izápy Zsóka 2004) 

A következő négy oldalon az 1964-65-ben a jósvafői iskolába járó 8 évfolyam 

fényképét mutatjuk meg. A képeket az Eszterhás házaspár készítette 1965 tavaszán. A 

gyerekkori képek beazonosításában a legtöbb segítséget Silye Istvántól kaptuk. 
Köszönet érte! (A szerk.) 
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1. osztály 

Felső sor balról jobbra: Garan Margó, Szajkó Pista, Győri Zsuzsa, Garan Marika, 

Eszterhás Istvánné (Babi néni), Magyari Gábor, Bak Jutka, Tóth József / Alsó sor: Szajkó Jutka, 

Szajkó Sándor, Botló Piri, Maurnyi Klárika, Fuszkó Józsi, Garan Erzsi  

 

 

2. osztály 

Felső sor balról jobbra: Obbágy Ilonka, Eszterhás Istvánné (Babi néni), Bak Laci, Garan Ibolya / 

Alsó sor: Garam Lajcsi, Dávid Ica, Ardai Bandi, Silye Erzsi, Garan Lajos  
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3. osztály 

Felső sor balról jobbra: Szajkó Marika, Garan Zoltán, Eszterhás Istvánné (Babi néni), 

Ráki Erzsi, Horvát Béla, Pogány Józsi / Alsó sor: Lázók János, Vostyár Kati, 

Boros János, Tóth Erzsébet, Gál Jani 

 

 

4. osztály 

Felső sor balról jobbra: Varga László, Dovola Malvin, Eszterhás Istvánné (Babi néni), 

Drótos Edit, Lázók Ferenc / Alsó sor: Ardai László, Gál Erzsike, Dovola Béla, 

Vostyár Margit, Dely Tibor 
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5. osztály 

Felső sor balról jobbra: Maurnyi István, Farkas Irén, Hegedűs Mária, Eszterhás István, 

Tarjányi Lajos / Alsó sor: Jóna László, Tóth Ilona, Pogány Erzsébet, Garan Olga, 

Vostyár Lajos / Hiányzott a fényképezés napján: Győri Zsuzsa 

 

 

6. osztály 

Hátul fent: Eszterhás István / Felső sor balról jobbra:Parajdi Ferenc, Dely Károly, Tarjányi Béla 

(a két lány mögött középen, alig láthatóak) és Maurnyi József / Alsó sor: Gáti Kálmán, Dovola Éva, 

Palcsó Erzsébet, Silye Pisti, Pogány Lajos / Hiányzott a fényképezés napján: Garam György 
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7. osztály 

Felső sor balról jobbra: Horvát Laci, Eszterhás István, Dely Árpád, Ruszó Béla  / 

Alsó sor: Lázók István, Vostyár Ica, Bak Józsi 
 

 

8. osztály 

Felső sor balról jobbra: Garan Béni, Bak István, Bak Feri, mögöttük Eszterhás István 

tanár úr, Pogány Laci, Botló Lajos, Lakatos Jenő, Silye Lajos / Alsó sor: 

Bak Kati, Gereguly Erzsébet, Dely Rózsika 
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Jósvafői mozaik, beszélgetések a falu idős lakóival 
 
 

Bak Albertné - gyerekkori emlékek 

Bak Albert bácsit 2009 októberében kerestem meg, hogy meséljen a levente 

időszakról, a sorkatonaként töltött időről, katonai élményeiről, illetve a fronton 
töltött mindennapokról. Miután fentiek felidézésének a végére ért, felesége, Bak 

Albertné (születési neve: Szász Irma) - Irma néni - mesélt gyerekkora háborús 
élményeiről. Irma néni visszaemlékezésének egyes részeit idézzük most fel: 

„Édesapám is volt Huszton katona, 1938-körül. Akkor építkeztünk Szinben, én 
Szinből jöttem ide”. 

 

 

Irma néni fiatalasszonyként, a Jósva-patakban ruhát mos 
(Bak Albert és Bak Albertné archívumából) 

„1944. december 17-én jöttek be az oroszok Jósvafőre is meg Szinbe is, mert egy 
vonalban voltunk. Amikor bejöttek ide, hat hétig állt itt a front. Ilyen utánpótlás jött 

Perkupa felől, de rettenetes sok, szekerek meg ágyúk. Szinbe a keresztútnál, ott 
bombázták őket meg. Annyi sebesült, meg annyi halott volt. Meg olyan gödrök 

voltak, a bombának a helye, hogy közlekedni sem lehetett. Itt ebbe a partba 
megvetették a lábukat, itt meg Szögligetnél is. Itt, hogy tél volt, nem tudtak kimenni. 
Felélték itt a népet, már a csűrkapukat is meg Szinbe is rakodókat égettek fel, 
tüzelőnek. Szinbe az volt a szerencse, hogy volt ott egy zsidó ember, aki botokat 

szedetett, rengeteg bot volt, főzték is a botot, ilyen kampósbotnak, hajalták le, 
amikor megfőtt a nagy üstben. Rengeteg bot volt. Az volt az isteni szerencse, hogy 
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több csűrt nem bontottak le, hogy nem égettek fel, mert ez sok fát pótolt. Enyhe tél 
volt, nem volt nagy hideg. A hó esett, de szinte olvadt el. De olyan esős ősz volt, 

hogy nem lehetett vetni. Nem volt 1945-ben mit aratni, mert nem volt vetés. 
Minekünk annyi volt a szerencsénk Szinben, hogy előttünk volt a zsidó templom, az 

volt a kenyérraktár. Kemencéket raktak bele, és ott sütöttek az idős bácsik. Nálunk 
voltak elszállásolva, az első szobába, meg volt egy nagy konyha, meg egy hátsó 

szoba. Nálunk őr állt a kapuba, oda nem jöhetett be senki, mert éjjel dolgoztak a 
bácsik, nappal aludtak. Felváltva sütötték a kenyeret. Ott volt a kenyérraktár. Én is 

még fiatalka voltam, tizenhat éves csöpp lányka, meg egy csöpp fiúcska volt, az 
öcsém, 1944-ben született, hat hónapos volt. Hát egy szem cukrot adtak neki, meg a 

kenyeret adták az ablakon. Nem is tudom, mit ettünk volna.  
 

 

A kép jobb oldalán Bak Albertné (sz.: Szász Irma) látható, aki a ruhát csavarja ki 
a Jósva-patakban, míg mellette balra anyósa, Bak Józsefné (sz.: Pozsgai Amália) 

a mosáshoz készülődik éppen 
(Bak Albert és Bak Albertné archívumából) 

Hiába volt kemence, nem volt liszt, kovász. Szerencse volt, nekünk megmaradt a 

búza, meg a termény, azért, hogy nem jöhetett be oda senki, nálunk a hátsó szobába 
az ágy alatt, meg a földön. Minden lány ott aludt, és ott biztonságban érezték 

magukat a felnőtt lányok. Mondjuk meg az igazat, akit tudtak, megkergettek. Olyan 
idős bácsik voltak, szerettük is őket, mert tényleg gondunkat viselték a kenyér által. 

Énekeltek minden este, imádkoztak. Apánk járt a kenyeret hordani, segíteni, mert 
menni kellett oda dolgozni. Számolták a kenyeret, mint a gyerekek számológépen. 

Ránézett, mondta, hogy kilencvenöt, negyvenöt - írta nekik, kérdezték, hogy honnan 



 JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 44.  

12 

tudod - szóval volt ilyen is. De volt olyan, akit a frontról hazahoztak, egy háznál volt 
ott nagy üst, abba főzték a véres ruhákat, ilyen vashordókba. Abba kellett beáztatni, 

onnan tették bele az üstbe, öblítették, főzték, ott is őr állt, úgyhogy nem mehetett be 
oda olyan, aki nem volt ott alkalmazva. Az asszonyokat hajtották oda mosni, 

öblíteni, a ruhákat tisztítani. Tudták, hogy hová kell menni. A testvérem már 
nagyobbacska volt, a véres ruháktól már irtózott, nálunk sok ló volt bekötve az ólba, 

hát a jászolba befeküdt, amikor jöttek volna reggel, hogy elhajtsák, mondtuk, hogy 
nincs itthon, elment már. Akkor nem keresték ott. Hat hét után, amikor elmentek, 

sokan még visszajöttek elköszönni. Mondta az egyik, hogy „vissza, Vaszij vissza”, 
hogy háború után visszajön. Bizony nem jöttek már ők vissza. Utána jöttek a 

románok, amit tudtak zabráltak. A kútba engedték le a vödörbe a zsírt. Mikor 
elmentek, apukám láncra horgot kötött és úgy maradt meg a zsír”. 

 

Beszélgetés Ráki Jánossal és Ráki Jánosné - Piroska nénivel 

Ráki János bácsit és Ráki Jánosné (születési neve: Bak Piroska) - Piroska nénit - 
2009 szeptemberében kerestem meg, hogy meséljenek gyerekkorukról, a település 

második világháborús időszakáról. Visszaemlékezéseik egyes részeit idézzük most 
fel. 

Részletek Ráki Jánosné visszaemlékezéseiből: 
„Erdésznek édesapám - Bak László - a Haragistyára került. Ő neki építették azt a 
lakást. 1934-ben születtem a Haragistyán, apu már akkor ott volt erdész. Az 1930-as 

évek elején ment ki apu a Haragistyára. Mikor én négy éves voltam, elmentünk 
Vidomájra, 1938-ban. „Az első két osztályt ott jártam Derenken iskolába, a többit 

meg Szögligeten”. 

„Itt is volt olyan, hogy idejött Jósvafőre Horthy, a tanácsos kísérte. Erre mentek ki a 
Szelcére a Szelce-völgyön. Deli Lajos bácsinak a szekerére felültek. Azt mondta 

nekik Lajos bácsi, hogy az úr - a tanácsosnak - üljön ide mellém, az úr meg üljön 
oda hátra. Horthyt oda ültette a derék oldalába. Ő le is ült oda, nem mondtak semmit 

az öregnek. Mikor felvitette magát a kastélyig, a kastély kapuba megállt. Adott öt 
pengőt Horthy neki. Azt mondja neki Horthy - ismeri-e ezt az embert? Hogyne 

ismerném. Mondta az öreg, hogy ő főméltóságos… Hát azt mondja, ez meg én 

vagyok. Az öreg akkor sopánkodott, hogy Horthyt ültette a ganajos derék oldalára, a 
tanácsost meg ültette maga mellé. A tanácsos urat ismerte, de Horthyt nem. Ezt így 

elbeszélés alapján tudjuk”.     

„A derenki tótokat még Horthy telepítette ki az 1940-es években. Őket szétszórták 
mindenfelé, Sajószentpéterre, Múcsonyba, Ládbesenyőre, Vattára is kerültek”. 
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A képen balról Bak László erdész, mellette négy német vadász, míg jobbról Smalkó 

Géza szögligeti vadász látható. Smalkó Géza édesapja, Smalkó József vadász volt. A 
fénykép 1954-1957 között készült, amikor apu (Bak László) lőtte a szarvast 

(dr. Nahaj Balázs Ferenc archívumából) 

 

„Mikor Horthy érkezett Szinbe 10 óra előtt egy pár perccel, vagonnal jött a lova, 
meg a másik három ló is. A menye fekete kocsival közlekedett, ilyen hosszú orrú, 

ilyen sötétített üvege volt. A vasútállomástól (Szinből) ment a Szelcepusztára 
lóháton. Meg onnan jött is be. Megint bevagonírozták a lovát. De, hogy mikor jön 

vissza, azt már nem tudta a nép. Még talán azok se tudták, akik vele voltak”. 

„Sziniek voltak vagy hárman csendőrök, Varga Lacinak az apja is csendőrgyakornok 
volt… Fecske Gusztávnak is az apja csendőr volt. Ott is volt vagy három-négy 

csendőr, Szinbe volt a csendőrőrs”.  

„Jósvafőn nem voltak csendőrök, itt ezek a határcsendőrök voltak. Határcsendőr volt 
itt is”. 

„Horthy Miklós lóháton jött. Vonattal hozták a szini állomásig. Onnan meg lóháton 
jött. A menye, talán Istvánnak volt a felesége. Ő kocsival jött. Őt három lovas 

kísérte. Ő pej lovon jött az élen. Jött, mint gyerek úgy emlékszem rá. Álltunk a 
kapuba. Vártuk, hogy mikor fog megjönni. Ez Szinbe volt. Akkor a falu körülbelül 

kilencven százaléka nem látta még személyesen Horthyt. Mindenki ott állt. Vártuk. 
Én, mint gyerek négy vagy öt éves voltam. Én is ott ácsorogtam. Soha nem fogom 

elfelejteni, hogy amikor ő jött lóháton, egy fehér lovon. A három kísérőnek talán 
ilyen barna lovai voltak. Akkor lőtték ki talán a Kázmért, a medvét. Mert utána 

hallottam én, hogy vagy két hétig állandóan étették a medvét, lóval. Minden nap egy 
lovat evett meg. A kerítéstől húzták a lócombot, hogy a vérnyomon majd odamenjen 
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ahhoz a kosárhoz, ahol a menye volt Horthynak. Beszélték a régi öregek, hogy ők 
voltak ott, amikor etették be a medvét. Annak idején nem ilyen magas lesek voltak, 

hanem ilyen kosarak voltak fonva, amibe állt a vadász. Olyan magas volt, hogy a 
puskát rá tudta rögzíteni. A kosár lent volt a földön, ilyen 120 centiméter magas volt. 

Az átmérője olyan nagy volt, hogy két-három ember bele tudott menni, csak egy 
olyan nyílás volt hagyva, ahol bement az ember”. 

„Neki be volt étetve a medve. Az volt a legnagyobb medve, amit kilövetett annak 
idején. A lovak voltak a másik oldalon, a medvék meg voltak ebbe a hűvös oldalba. 
Még lehet, hogy bükkfák is élnek olyanok, melyekre jártak fel a medvék, a fára. 

Körbe így leszedte a héját”. 

„A medvét Horthy menye, Erzsébet lőtte ki, Istvánnak a felesége. Volt ott sok 
medve. A Ménes-völgyön, ahogy a csemetekerttől mentünk fel, bal kézre voltak a 

medvék, jobbra pedig a lovak. Volt vagy három-négy dolgozó, aki etette őket. Ilyen 
elhullott lovakat vittek ki nekik, meg leroggyant lovakat. A lovaknak meg főztek is. 

Üstökbe készítették az ennivalót nekik”. 

„Amikor Horthy jött, a falu között az út szélén lehetett állni. Ő a csendőrökre 
haragudott. Ha a csendőröket észrevette, hogy valahonnan a gazból figyeli, akkor azt 

meg is rótta. Mert ő nem félt. Nem szerette, ha őt a csendőrök kísérgették. Mikor 
jött, akkor is a csendőrök imitt-amott a gazba voltak elállva. Végig ki a 

Szelcepusztáig. Mert neki nem mutatkozhattak. Volt csendőr, mert beszélték, hogy 
voltak vagy harmincan, csendőrök, de a gazba kellett nekik állni”. 

„A Haragistyán csak az erdész családja lakott. Balázsék 1955-56 tájékán mentek ki a 
Haragistyára. Ott Borsodi volt, utána Pipás volt a Szelcén. Balázs István a 

Szelcepusztán született. A kisebb lányom is ott született a Szelcepusztán”.  

„Amikor a háború volt Vidomájon, Derenken voltunk. Ott volt apu akkor erdész”. 

„Vidomájon három szoba volt. Egyik szobába volt a főparancsnok. A másikba egy 
kisebb volt. A harmadik meg a kamra volt nekik a telefonközpont. Mi a család a 

konyhába voltunk. Kaját nekik hoztak Szögligetről. Mi se főzni, semmit sem 
tudtunk, a főparancsnok Erdélybe valami főispán volt, rendesen tudott magyarul. Ők 

nekünk is adtak ételt. Az ő ételükön éltünk. Nekünk le kellett ülni. Ők odajöttek és 

örültek, hogy mi eszünk. Nem is volt semmi probléma, amíg ott voltak. De utána a 
csavargók fogtak mindent. A főparancsnokék elvitték a hegedűt, írógépet, meg a 

rekaménak az aljából, az ágyneműtartóból is vittek el dolgokat, megtalálták”.  

„Egy teherautó dolgot, amit ők tudtak fogni, vitte haza Romániába, Kolozsvárra, 

vagy hová. A családjának. El is vitte haza, jött. Még anyukának kellett készítenie 
vaddisznó kolbászt, meg szelíd disznóét. Anyu összedolgozta nekik, vitte haza azt is 

a családjának. Rendes teherautó volt. Talán valami Demeternek hívták. A 
kiskapitány mindig sírt. Emlékszem, hozták nekem a cukorkát, mert, hogy neki ilyen 

kis testvérkéje van Romániában, ki tudja, mi van vele. Az nem tudott magyarul a kis 
kapitány, aki telefonált mindig. Ilyen telefonközpont volt ott. Beszéltek ők”.  
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„Akkor arra jöttek fel ők Rozsnyónak, a Szoroskőnek. Ott volt tizennyolc magyar 
állítólag, ahogy halljuk és visszaszorították őket vagy háromszor visszajöttek oda 

Vidomájra. Volt olyan, hogy az oroszok Körtvélyesnél ott volt beszaladva egy 
csomó román. Ezek a katyusával mind lelőtték őket. Jaj de haragudtak utána a 

románok az oroszokra. Mert azt hitték, hogy magyarok. Rozsnyó felé, ahogy van az 
a part, ott voltak ezek a magyar katonák. Azok visszaszorították mind a románokat. 

Mindig visszajöttek. Ott esett el Obbágy József”. 

„Vidomájon vagy két hétig voltak a románok, vagy tovább. Az volt az érdekes, hogy 

ott az erdészetnek volt sok ló, meg szénakazal. Mikor elmentek, mind felgyújtották, 
mikor visszajöttek, akkor meg szedték ki a hamuból és azzal etették a lovakat. 

Nekünk, ami ott volt tehén, volt ott egy öreg bácsi, aki mohát, meg szénát szedett 
össze neki és azzal étettük”. 

„Ott is jött a repülő. A sok ló megdöglött. A románoknak szétvágta a hasát. Volt egy 
pár, aki meg is halt”. 

„Utána jöttek a csavargók. Vittek szalonnát, zsírt, meg amit értek. A csendőrök 
szedték össze a szökevényeket. Azok még sokáig, hetekig itt tanyáztak”. 

 „Vidomájon voltunk 1950-ig”. „1950-ben elvitték aput a szendrei erdészethez, mert 
már akkor ilyen kis üzemegységek voltak. 1950-ben mentünk oda. 1950-1954 között 

Martonyiban voltunk. 1954-ben mentünk el a Szelcepusztára”. 

 

A szelcepusztai épület, ebben lakott Bak László és családja 1954-1957 között. 
Az első két ablak közötti részen volt a pince bejárata. Az épület előtt két kutyaól 

látható, míg a ház háta mögötti részen volt a vadászkastély. 

A fénykép 1955. február 2. napján készült. 
(dr. Nahaj Balázs Ferenc archívumából) 
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„A szelcei-kastélyt is átépítették. Még akkor a Balázs-féle lakás sem úgy volt. Mikor 
mi oda mentünk 1954-ben, csak nekünk volt ott egy hosszú épület.… Amikor mi 

oda kerültünk, Balázs László volt a vadász, apu - Bak László - volt az erdész. Meg 
Tóth Pista bácsi volt a fővadász a kastélyban. Csak a Balázs-féle lakás volt még 

akkor. A két erdészház újonnan lett építve”.  

„Az épületben itt hátul volt a munkásoknak meg a kocsisoknak egy szoba, ahol 

pihenőjük volt. Ez itt elől, ez a kettő volt szoba. Itt ahol bemenni, itt volt a konyha, 
mellette volt a spajz. Itt meg hátul ott voltak a munkások. Erre kellett eljönni, ott 

volt istálló. Az az épület már utána épült, ahol a vendéglő van”. 

 

Kilátás az előző oldali fényképen szereplő szelcei épület udvaráról 
az 1950-es évek elején 

(dr. Nahaj Balázs Ferenc archívumából) 

 

„A Horthy-kastély igen szép volt. Be volt folyatva ilyen borostyánnal. Fából volt az 
erkély… A vadászkastély nagyon szép volt, voltak mindenfelé ezek a futó, fehér 

virágok. Voltak gyönyörű szép rózsafák. Akkor rendbe volt tartva. Egy ember 
állandóan azon dolgozott. Nagyon szép erkély volt. Kívülről ezzel a gömbölyű 

fenyőfával volt csinálva. Szép volt. Tiszta virág volt minden. Ha a kutya megkaparta 
a tövét, az öreg morgott mindjárt, Pista bácsi. Ő ott lakott. Elölről meg ezek a nagy 

agancsok voltak. A régi kastély kétszintes volt. Volt egy alsó része és egy ilyen 

csigalépcső vezetett fel”. 

„Horthy, amikor ott volt talán az erkélyesbe, a hármas szobában lehetett. Három 

szoba volt tulajdonképpen az emeleten. Úgy emlékszek rá, hogy olyanokat meséltek, 
hogy az volt a Horthy szobája. Azt csak takarítani szabad volt, minden nap. Más 

nem mehetett bele senki. A szobája középen volt, annak volt kilátása jó. Mindenfelé 
lehetett látni, a völgy felé. Van ott egy forrás, Horthy-kútnak nevezték el. A két 

szoba azért volt, hogy ha jöttek vele, hát akkor úgy lett elkészítve, valami testőrje 
biztos, hogy volt. A kastély alsó szintjén iroda - amikor mi voltunk ott egy fiatal 

lelkész lakott ott -, konyha volt (Horthynak ott főztek)”. 
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„1957-ig ott volt a család. Apuék még ott maradtak, de nemsokára elvitték őt 
Herbolyára, a bánhorváti erdészethez tartozott. Ő ott volt a nyugdíjig… 1957-ben 

már mi bejöttünk ide, Jósvafőre”. „Ez a ház - ahol most lakunk - egy zsidó templom 
volt. Mi azt azóta mindig fúrjuk-faragjuk, csinálgassuk”. 

„Majd a Ménes-völgyön a csemetekert is az apu keze alatt volt. Itt vannak a 
munkások, itt ültették a palántákat. Ez a kis épület, ott ahol jönni fel, ahol a Ménes-
tó van. Itt volt a csemetekert. A csemetekert az épülettől jobbra is, meg balra is. 

Ettől az épülettől felfelé volt. Ahol a halastó van, attól feljebb volt a csemetekert, 
talán még mindig be van kerítve. Fákat ültettek, iskoláztattak oda. Aztán elvitték a 

fákat máshová, meg abból ültettek”. „A németek jártak vadászni ide”. 

 

 

A Ménes-völgyi csemetekert épülete az 1950-es évek elején 
(dr. Nahaj Balázs Ferenc archívumából) 

 

 

Csemeteültetés a Ménes-völgyben az 1950-es évek elején 
(dr. Nahaj Balázs Ferenc archívumából) 
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Részletek Ráki János visszaemlékezéseiből: 

„Én a Martonyi életről tudnék mesélni. A németek jóformán csak három napig 

voltak. Vagy háromszor visszaverték őket, az oroszokat. Akkor egy hajnalkor 
elindultak, mire kivirradt, el is mentek a németek. Egyszer hallottuk, hogy el volt ott 

fészkelve vagy három német. Az lőtt az oroszokra. Akkor megint visszavonultak. 
Megint, mikor kimentünk a tanyára, ott voltak a tótok. Ott bántották a nőket, bent a 

faluba. Meggondolták anyuék magukat, hogy pakoljunk, fel a szekérre. A két ló 
megvolt, gyerünk ki a tanyára. Olyan esős ősz volt. Kimentünk a tanyára, a tótok ott 

voltak a kastélypincébe, ők tudtak velük beszélni. A pincébe is öltöztek 
vénasszonynak, meg mindennek. Még a tanyán ott vagy három-négy német 

csévelgett, ott fásított rész volt, a kastély környékén. Ott ők meg tudtak húzódni. 
Egy párszor ők rálőttek az oroszokra, a domboldalon, ahogy jöttek befelé, elkezdték 

sorozatlövő fegyverrel három-négyen is. Akkor visszavonultak a hegynek a másik 
oldalára. Akkor az egyik német ott maradt, fent a fán. A többiek elmentek. Még ő 

akkor rájuk tüzelt, amikor el akart menekülni. A németek voltak hárman-négyen, az 
oroszok meg ötszázan. Úgy jöttek, mint az eső befelé. Az a három-négy német 

megfogta azt a sok embert”.  

„Apám három és fél évig volt hadifogságban a Szovjetúnióban”. 

 

Beszélgetés Jóna Alberttal 

Jóna Albert bácsit (anyja neve: Bak Margit) 2009 augusztusában kerestem meg, 
hogy meséljen a település második világháborús időszakáról, az egykori 

szelcepusztai vadászkastélyról, illetve a település történetéről. Visszaemlékezésének 
egyes részeit idézzük most fel: 

„Az erdőn ilyen hüvelyeket, élestöltényt azt hagytak ott a Mészhegy tájékán is, mert 
még az 1970-es években is felrobbantottak a tűzben különféle lövedékeket. Raktak 

ilyen nagy tüzeket, beletették a lövedékeket, s felrobbantották. Én ezeket nem 
láttam. Nem tudom Szögligeten él-e olyan, aki erre emlékszik. Mészhegyen 

termeltek, Ruszó József volt robbantómester. Nagy lövedéknek kellett lennie, mert 
elég nagy tölcsért csinált. Ezt télen csinálták, így szerencsére erdőtűz nem lett 

belőle. Én vagy három-négyet tudok, amit felrobbantottak”. 

„Itt mondják a fennsíkon, a százholdas tájékán, hogy egy gombázó ember látott egy 
nagy halom hüvelyt. Izsó Zolival próbáltuk is keresni, de nem találtuk meg. Itt a 

Lófej-tetőnél mondták ezt. Mi vagy négy-öt éve kerestük itt. Állítólag valaki 
mondta, hogy rézhüvely volt”. 

„Albert bátyám nemzetőr parancsnok volt. Itt 56-ban nem volt semmiféle harc. 
Néhány orosz tank eljött erre. Talán Szinpetriben éjszakáztak. Úgy jöttek, hogy 

Aggtelektől ahol lejöttek, s belátni Jósvafőre, ott megálltak, egy bejött a faluba. 
Ahol most az étterem van, ott volt a fűszerbolt, oda bejöttek a tankok”. 



 JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 44.  

19 

 

Jósvafő és közvetlen környéke egy 1944-es katonai térképen. 
A térképen jól látható az Aggtelek felé vezető műút eredeti, 

1960-as években történt átépítés előtti nyomvonala 
(dr. Nahaj Balázs Ferenc archívumából) 

 

„Az Aggtelekről jövő műutat az 1960-as években építették. Nem pont ott van most 
az út, ahol volt. Süllyesztették is az utat, meg a régi út ott jött le, ahol most a Béke-

barlangnak van a bejárója. A régi út ott jött le, az utat 1960 tájékán felújították, még 
kézi munkával csinálták. Sok helyen a nyomvonalat átvágták. A Vörös-tóhoz, ahogy 

megy az út Jósvafő felől, ott is átvágták a nyomvonalat. Ott még az útnak a kövezet 
is ott van, a lápának a jobb oldalán ment valamikor az út, most meg a másikon. Meg 

is szélesítették. Arra Trizs felé vágtak új nyomvonalat”. 

„A szelcepusztai vadászházat az 1960-as évek elején, 1962 táján újjáépítették. Meg 

van ott az az ikerlakás, azt utána építették. A jobb oldali ikerlakásban a konyha 
küszöbén van egy betoncsík, s bele van írva, hogy mikor építették. Az útról nézve a 

jobb oldaliba. Talán 1964 van bele írva. Horthy kastélyát teljesen lebontották, csak a 
parkja maradt meg belőle. Lebontották, s teljesen újat építettek. Előtte olyan volt, 

mint az Andrássy-grófoké, a Betlérihez hasonló. Az alsó szint kőből volt, a felső 
szint meg fából, ilyen rönkfából. De ezt lebontották teljesen. Lebontották, mert nem 

volt korszerű. Víz nem volt belevezetve, belevezették a vizet, szobákat másképp 
alakították ki, parkettát csináltak. Úgy tudom, hogy lebontották, a fejlesztési banktól 

kérték a pénzt, eljöttek megnézni, látták, hogy itt egy új épületről van szó. Még nem 
engedélyeztették le, addig állt az építkezés. Szinből voltak építeni, meg monoki 

kőművesek építették ezeket a házakat is. Volt az erdőgazdaságnak egy ácsbrigádja, 
meg egy kőműves brigádja. A miskolci erdészethez tartozott. Ezek a monoki 

kőművesek nagyon jól tudtak kőből dolgozni, ezek a kőművesek híres emberek 
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voltak nagyon. Egy Kuruc nevű volt a munkavezető, nagyon értették ezt a 
kőfaragást. A vadászháznak az alsó része az bodrogkeresztúri kő. A többi az 

mészkő. A bodrogkeresztúri követ ki kellett sarkosan faragni. A berendezés teljesen 
új. Majláton a műszaki erdészetnél csinálták vörösfenyőből a berendezést. A többi 

szobából a szekrényeket meg ágyakat már kicserélték”. 

„Bak László volt erdész háború előtt is, ő Vidomájon is lakott, Haragistyán is 
lakott… A Haragistyán az erdészház elég nagy lakóépület volt. Lent két szoba, egy 

konyha, egy kamra, a felső szinten volt két szoba. Az egyik része volt kétszintes. A 
felső szint csakis ilyen gömbfákból volt megcsinálva. A Haragistyán Balázs Laciék 

vagy tíz évig lakhattak. Az 1960-as években jöhettek el onnét. Azóta nem lakik ott 

senki. Ők voltak az utolsó lakosok. Laci bácsi erdész volt, a feleségével lakott ott, 
meg három gyermekével (László, István, Erzsébet), ők ott nőttek fel”. 

„A Szelcepusztán volt egy fogatos is. Béres János bácsi, ő is már régen meghalt. 
Talán Farkas András is ott volt fogatos”. 

„Szelcepusztára a háború után már Szintől jártak fel. Azt az utat a két háború között 
csinálták, csak fel lett újítva. Azt a nyomvonalat a két háború között csinálták”. 

 

dr. Nahaj Balázs Ferenc 

 

 

A szelcepusztai Horthy kastély, ma szálláshely 
(Fotó: magyarmezogazdasag.hu/szallashelyek/szelcepusztai-kastelyszallo) 
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Falubeli történet Adamkó Péter visszaemlékezéséből 
Zöldre van a - zöldre van a patak vize festve… 

 

 
A hetvenes évek elején, az anyagbeszerzést a Kutatóállomáson a „főnök”, Maucha 

Laci általában rám bízta. Fel kellett menni Budapestre, a kisebb dolgokat megvenni, 
de nagy általánosságban, majdnem mindent a VITUKI Kvassay-zsilipnél lévő 

központi raktárából kellett vételezni.  

Egy ilyen beszerzésnél a Bütyök nevű sofőrrel (polgári nevére nem emlékszem) 
indultam Jósvafőre. Autópálya akkor még gondolatban sem volt. Végigdöcögtünk a 
Kerepesi úton, Gödöllőn, Hatvanon és innen mindig más-más úton, hol a Mátrán a 

Kékest érintve, hol a Bükkön keresztül vittem fel a teherautót. „Sofőrje válogatja” 
típus alapján, a belevaló a fél országot megkerülve jutott Jósvafőre, a hülyébbje a 

Miskolc-edelényi hagyományos 240 km-es úton. Volt, akinek a távolság 350 km-re 
sikeredett, mert megnéztük az „útba eső” Ipolytarnócot is. Bütyökkel aránylag 

simán, úgy délután 3-4 órakor értünk Jósvafőre. Akkor Izsó Antal bácsi után, már 
Bak Pista volt a fuvarosunk, így az ő udvarára álltunk be a teherautóval, hogy a 

fészerbe pakoljunk, mert a hozott holmit Pista egy két fuvarral később szállította fel 
szekérrel a Kutatóba. 

 

 

Bak István a Kutatóállomás fuvarosa az 1970-es években 
(Fotó: Izápy Gábor) 

Nyár volt, Pista kaszálni volt a földjén, felesége, a lánya és az édesanyja volt otthon. 
Pista a Tanácsházával és Antal bácsi házával szemközt lakott, házának takaros, szép 

rendben tartott nagy udvara volt. Pista jó kötésű, szikár parasztember volt, érdekes, 
raccsolós tájszólást beszélt. Mindig kalap volt a fején és surc (kötény) volt a 

nadrágja elé kötve. A kocsmába is így járt, illetve a kocsma elé, egy kicsit 
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megpihenni. Nem volt italos ember, de nyáron a kocsma előtt egy fél órára 
elálldogált néhány parasztemberrel. Nem beszélgettek sokat, csak álldogáltak kicsit. 

Ez volt az időtöltés. TV nem volt még ekkortájt a faluban, és más program sem volt. 
A kocsmában is öregek ültek, ittak egy stampót és üldögéltek, néha mondtak egy-két 

mondatot egymásnak – azt hiszem nem volt miről beszélgetniük – és üldögéltek 
tovább. Italos ember egy-kettő volt a faluban, – no meg a hétvégén odautazó 

barlangászok.  

 

 

Bak István portája napjainkban 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

Szóval Bak Pistánál pakoltuk le a teherautót a Bütyökkel. Minden simán ment, de 
hoztunk néhány dög nagy üvegben (50 literes) lévő fluoreszceint, vízfestéshez. 

Ezeket a sötét üvegballonokat szalmával bélelt, vasabronccsal erősített kosárba 
csomagolták. Volt vagy öt ilyen dög nehéz üveg, teli „szcein”-nel. Bütyök fent állt a 

platón – amúgy kicsi köpcös ember volt, amint a beceneve is erre utalt – én meg 
vettem le a cuccot a porta udvarán, raktam sorba, és amit bírtam, vittem egyenesen 

be, a fészerbe. A nagy üvegekkel bajba voltunk, majdnem becsináltam a levételnél, 
olyan dög nehezek voltak. Már kettő lent volt, amikor a harmadik levételénél, az 

üveg abronccsal nem védett szélét odakoccantottam egy kiálló kőhöz. A nagy és 
vastag falú üveg csodák csodájára azonnal kilyukadt, és a rengeteg, tömény fojtó 

szalmiákszagú haragoszöld színű valami, kiömlött az udvar közepére. Rettenetes 
csípős szaga volt. Az udvar tele volt csirkével, kacsával, legalább 70-80-an voltak. 

Mi, azonnal, hogy a szagot kompenzáljuk az udvar hátsó részén lévő kis kaput 

kinyitottuk, ami a hídnál a kocsma felé néz. Az udvart két-három vödör vízzel 
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fellocsoltuk. A hatás leírhatatlan volt, a sötétzöld földbe beivódó folyadék rögtön 
világos sárgászölddé változott és terjedt a folt, egyre jobban. A negyedik vödör után 

már tudtuk, hogy nagy a baj, mert a csirkék közül egynéhány belegázolt a zöld 
pocsolyába. Elkezdtük terelgetni a megrettent állatokat, erre a libák is megijedtek és 

belegázoltak a zöldbe. Rajtuk rögtön látszott az eredmény, olyanok lettek, mint a 
fradis focisták, zöld-fehérek.  

Az állatok lármájára mind a három nő előkerült. Ki a nyári konyhából, ki a házból, 
de rögtön éktelenül elkezdtek sivítani: jaj, végünk van, mindjárt megdöglenek az 
aprójószágok! Sivításukra egy néhány szomszéd nő is előkerült, azok is sikoltoztak. 

A helyzet drámaira kezdett változni. Mi rettentően begyulladtunk, és mentőötletként, 

lapáttal a zöld sáros valamit, ami az udvaron terjedt, elkezdtük vadul lapátolni a 
patakba. A hatás látványos volt! Azonnal a Jósva is fűzöldre változott. Hírvivők 

futva jelentették az esetet a Tanácsházára. Az asszonynép úgy óbégatott, hogy 
majdnem biztosak voltunk benne, hogy félreverik a harangot is. Aggódtam, hogy az 

asszonynép vasvillát ragad és felnyársal.  

A Pista udvarán parkoló Danuvia motoromra pattantam, ami az Istennek hála a 
harmadik, vagy negyedik rúgásra elindult, elszáguldottam Szinpetri felé, Pistáért. 

Hamar megtaláltam és berontottam hozzá a földjére a műútról. Mondtam, hogy nagy 
baj van otthon, jönni kell! Rögtön látta, hogy nem ittam, meg az ábrázatomról is 

tudhatta, hogy nagy baj van. Nem tudom mire gondolt, hogy ég a ház, vagy meghalt 
valaki, de nem kérdezett – úgysem tudtam volna megmagyarázni – csak elindult a 

kifogott lovak és a szekér felé, hogy befogjon. Mondtam, hogy most erre nem érünk 
rá, motorral megyünk. Nem szólt egy szót sem, fegyelmezett ember lévén. 

(Szerintem, annak ellenére, hogy az udvarán parkolt a motorom és a Kérdőé is, nem 
gondolta, hogy valaha erre rá is kell ülnie hátulra. Kérdő is én is gyakorlott 

motorosok voltunk, hiszen ott tanultunk motorozni a Tohonya-völgyben, és 
rendszeresen jártunk a Lófej-völgybe és a Nagyoldalra, Kuriszlánba, meg a 

Haragistyára motorral. Igaz, hogy én sokat toltam a motort, mert a szerelésben nem 
voltam olyan ügyes, mint a Kérdő.) 

Veszett tempóban végigrobogtunk Jósvafőn. Akik látták, sokáig beszéltek még róla 
a kocsmában esténként! „A bolondos Péter eszeveszett tempóban vitte a Bakpistát”. 

Furcsaságom miatt bolondnak, vagy bolondosnak, vagy egyszerűen hülyének 
szólítottak a hátam mögött a falusiak. Ezt tudva, polgárpukkasztásként erre 

szándékosan rátettem egy „lapáttal”, de azért szerettek, esküvőre, keresztelőre, 
disznótorba mindig elhívtak, ami nagy megtiszteltetés volt, mert csak a közeli 

rokonokat és barátokat szokták meghívni.  

Most nem volt szó polgárpukkasztásról, berobogtunk a motorral az udvarra. A 
jelenet mit sem változott, sőt fokozódott, mindhárom asszony odaszaladt, és egymást 

leordítva, sipítva kiabálta, hogy vége az aprójószágnak! Pista kihúzta magát, és mint 
a helyzet ura, lassan, igen lassan, számomra szinte végeláthatatlan időben, körbe 

hordozta az udvaron a tekintetét. Szerintem mindent látott és azt is, hogy a Bütyök 
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az autó takarásában volt, hogy agyon ne csapják. Álltam a Pista mellett, és vártam 
mit mond. Még egyszer körbehordozta a tekintetét a porta udvarán, megszemlélte a 

zöld állatállományt, és nyugodtan, még csak nem is hangosan, nagyon 
nyomatékosan azt mondta: „Asszonyok! Tán nincs dolgotok!?” 

Az életben ilyet még nem láttam. Abban a pillanatban minden asszony eltűnt az 
udvarról, a lány a házba futott, a feleség az istállóba, a vénasszony meg a nyári 
konyhába, de a szomszédok sem voltak már ott. Pista ezután bement a házba, 

komótosan kijött, hozott egy üvegdugós átlátszó színű pálinkás üveget, meg három 
stampedlit és töltött. Mi szó nélkül megittuk, ő elvitte a poharakat, bevitte üveggel 

együtt a házba, jelezvén, hogy dologidő van, az ijedelemnek vége. Szólt felém egy 

rövidet, hogy menjünk, mert „künn van a szekér a lovakkal”. 

Pista csirkéi és libái még fél év múlva is zöldek voltak, különösen eső után, amikor 
az udvar is kizöldült a csapadék víztől. A Bódva-folyó Edelényig volt a balesetkor 

zöld, és minden faluban bemondta a hangosbeszélő, hogy nem ártalmas a víz, ihatják 
az állatok. Sokáig a kocsmapadló is zöld volt a lábon behordott festéktől. 

Maucha Laci a tanácsházán nagy nehezen elintézte, hogy a zöldre festett patakból ne 
legyen „hivatalos ügy”. Azt hiszem Pista is kapott pénzbeli kártérítést, és minket 
sem fejeztek le, mert nem szándékosan vágtuk földhöz az üvegeket, baleset volt, és 

tényleg dög nehezek voltak azok a ballonok. 

 

Adamkó Péter 

 

A kiskapu, ahol kifolyt a „lé” az udvarról a patakba 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 
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A tanácsköztársaság és előzményei Jósvafőn 
(Forrásközlés) 

 

 

Még 2018 végén jelent meg HATOS Pál történész kiváló összefoglaló munkája, mely 

Magyarország történetét mutatja be az I. világháború végétől az 1919. márciusi 
kommunista hatalomátvételig. A kötet – Az elátkozott köztársaság – hamar a hazai 

népszerű történetírás sikerkönyve lett, olvasmányosságát cseppet nem csökkenti a 
benne idézett számtalan feldolgozott kordokumentum. Itt olvasható a 179. oldalon 

egy utalás HAJDU Tibor 2009-ben megjelent tanulmányára, melyben szerepel: 
„Jósvafőn már úgy határoztak a hazatért katonák, hogy csak hadviseltek lehetnek 

tanácstagok, és az egyenlőség nevében egy a katonaságtól leszerelt cigányt is 
beválasztottak a nemzeti tanácsba.” 

A jelzet a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárához vezet. Az itt TAGYOB 
– mozaikszó: a Tanácsköztársaság Anyagait Gyűjtő Országos Bizottság – iratai 
néven ismert dokumentumegyüttes 1920-ban született oly módon, hogy a járási 

főszolgabírók – belügyminiszteri utasításra – összegyűjtötték a helyiek emlékeit a 

direktóriumokról (RÉTI 1969). (Egyébként ez nem annyira újdonság a történészek 
számára: állami megrendelésre készült kihallgatások, visszaemlékezések szinte az 

összes nagy népmozgalmat, forradalmat utókísérik.) 

A jósvafői irategyüttes valójában két levél: a helyi lelkész és körjegyző jelentése az 
eseményekről. Utóbbi 4 oldal terjedelmű (a negyedik oldalán az iratot iktató tornai 

járási főszolgabírói hivatal nem idevágó piszkozati utasításával – ezt a szövegközlés 
során elhagytuk), meglehetősen szűkszavú és tárgyilagos, míg az előbbi (12 oldalnyi 

szöveg) ennek az ellenkezője, már-már szószátyár és elfogult. A tanácsköztársaság 
100 éves évfordulóján, mostani összeállításunkban mindkét forrásanyagot közöljük. 

Természetesen minden történeti forrás forráskritikával olvasandó. Úgy lenne 
kívánatos, ha több oldalról is be lehetne mutatni az 1918–1919-es időszak jósvafői 
történéseit, s azokból összegezni a tényeket. Azonban nekünk csak ez az egy 

hosszabb forrás jutott: Fodor Géza jósvafői lelkész meglehetősen egyoldalú 
elbeszélése. Ami keveset tudunk a szerzőről, azt is tovább árnyalja a fogalmazása: 

szinte házmesteri, kéjelgő szervilizmussal mártogatja be a helyi események 
szereplőit a hatalom előtt, mindezt több mint egy évvel a történések után, szinte 

minden apró terhelő részletre, mondatra emlékezve. A párbeszédekben a helyi 
egyszerű emberek mindig tájnyelvet beszélnek, tudatlanok, szemben a falu felső 

kasztját jelentő értelmiségiek (a jegyző, a pap, a tanító, a malomtulajdonos helyi 
potentát) választékos mondataival. Fodor maga is érintett-érdekelt volt: az egyház 

földjét akarták kisajátítani, mint egyházi embert, a képviselő-testületből mellőzték, 
vöröskatonákat szállásoltak be hozzá. Azonban ez nem menti fel a modoros, 

szellemes műveltségét fitogtató, bántóan lenéző mondatai alól, a hatalomnak szóló 
udvarló kiszólásaitól. Ugyanakkor éppen anekdotázó stílusa hozza kissé zavarba a 

szöveget követő mai olvasót: amellett, hogy kifigurázza a helyiek egyszerű hatalmi 
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és vagyoni igényeit, azzal együtt bagatellizálja is a jósvafői „kormányválság” 
szereplőit. Talán nem is feltétlenül a rosszindulat vezeti, nevén egyetlen szereplőt 

sem nevez, bár a leírásból saját korában nem lehetett nehéz a helyieket azonosítani. 
Bármi is volt ezzel a célja, azt tudjuk, hogy ez nem volt általános egyházszolgai 

attitűd. Példának hozható Szilbert Lajos, a járási székhely Bódvaszilas római 
katolikus papja (vele is szintén jelentést írattak), ő a helyi Koós-uradalom nehéz 

sorban élő cselédeit különös empátiával felmenti amúgy sem súlyos tetteik alól. 

Végül a szövegközlésről. A 20. századi kéziratok forrásközlésénél leggyakrabban a 
szövegek mai helyesíráshoz való közelítésére törekszünk. A tájnyelvet, az egyéni 

kiejtést jelölő szóalakokat (főleg a rövid-hosszú magánhangzókat) itt azonban 

érdemes volt megtartani; kizárólag a központozást, külön- és egybeírást, a kevés 
számú tollhibát javítottuk, továbbá a szöveg egyes rövidítéseit szögletes zárójelben 

feloldottuk, az egyes szavak, kifejezések megértését jegyzettel segítettük. 
 

 
Koleszár Krisztián 
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1. függelék 
 

Fodor Géza jósvafői református lelkész jelentése a tanácsköztársaság jósvafői 

eseményeiről a járási főszolgabírónak (1920. szeptember 7.) 
 
 

Tekintetes Főszolgabíró Úr! 
 

F[olyó] hó 1-én kaptam a körjegyző úrtól a proletárdiktatura története tárgyában 
hozzám intézett megkeresését. Okmányok, jegyzőkönyvek nem állanak rendel-

kezésemre, csak emlékeim után irom azt, ami a szemem előtt lefolyt. 

Már 1918. október havában kezdtek forrongani a lelkek. E forrongásnak előidézője a 

„Szabad Szó” ujság volt. Amint tudomásomra jutott, hogy ez ujság sok példányban 
forog kézen községünkben, rendszeres olvasója lettem én is. Cserére léptem a szom-

szédommal, átküldte a Szabad Szót, s tőlem megkapta az én napilapomat. A kez-
detén mindjárt figyelmeztettem a szomszédomat, és akivel összejöhettem, hogy igen 

veszedelmes húrokat penget a Sz[abad] Sz[ó]. Olyan maszlagot hint szét, amitől – 
akik olvassák – megbolondulnak. De hát földosztás, adómentesség, szabadság, 

egyenlőség, ahol az elsők lesznek utólsók, és az utólsók elsők: óh, ezek oly szép, 
magasztos dolgok, hogy esküdni lehet rá, hogy igy lesz. Lehetetlen, hogy nem igy 

volna, hisz akkor nem irnának róla az újságok, de nem is mernének igy irni! 

Megtörtént a szerencsétlen frontfeloszlás. Szállingóztak haza a katonák, hozták a 
hirt: katonaság nincs! Tovább nem szolgálnak, nincs különbség katona és katona 

közt. Most már a tiszt urak sem mernek parancsolgatni! Legjobb is nekik hallgatni. 
Jajj, de nevetséges volt, mikor egy főhadnagy ment végig a kassai főutczán, s elibe 

állt egy baka, s leszedve a tiszt ur csillagjait, az pedig csak türte, nem mert szólni!  
A józanabb elem azonban azt mondta rá: nem jól van ez így, felebbvalónak mindig 

kell lenni! 

Eljutott hozzánk Linder [Béla] hadügyminiszter kijelentése: nem akarok katonát 

látni! A következő vasárnap délután az iskola sarkánál kritika tárgyává tétetett ez a 
kijelentés, az általános meggyőződés az volt: Ejnye, de marha! Hisz akkor 

megesszük egymást! 

A frontról mind több-több katona érkezett haza, telítve a Szabad Szó eszméivel: 
„Most már mi csinálunk rendet, majd megmutatjuk, hogy mindenben rend lesz 

Jósvafőn!” De mintha a Szabad Szó is észrevette volna, hogy nem tanácsos a hurt 
tovább fesziteni, mert csak még egy parányi üszköt kell a már összehordott 

senyvedő üszökhöz dobni, a sok halomra hordott hulladék, pozdorja lángra lobban 
és megégeti még talán Mezőffit is; szelidebb húrokat kezdett pengetni: „Vigyázni, 

magyar nép! Óva intjük a község lakosságát, hogy valamiképpen törvénytelenséget 
ne csináljon. A földosztásnál várja meg a kormány kiküldötteit, maga ne menjen 

bele semmi sociális dolog elintézésébe. Hogy az egyesek érdekei megóvassanak, 
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hogy a községi közigazgatás rendes medrébe visszatérjen, minden községben 
alakítsák meg leginkább frontszolgálatot teljesített katonákból a nemzeti tanácsot.” 

Jósvafőn is rámondatott: helyes, ugy van! 

Megindúlt az előértekezlet a kovácsműhelyben. Először öt-hat, majd 10–20 ember. 
Mikor a műhely szüknek bizonyult, behúzódtak a kovács lakásába, s ott elhatároz-

ták, hogy a nemzeti tanács megalakító gyűlést másnap este megtartják az iskolában. 
A kvalifikació a megválasztatáshoz: katonai szolgálat, szájhősködés, s ki tud isten-

telenebbűl káromkodni. S hogy az egyenlőség elve tanács megalakításánál teljesen 
kifejezésre jusson, határoztatott, hogy egy katonaviselt cigányt is megválasztanak. 

Nagy érdeklődés között megnyilt a kitüzött időben a gyülés. A fegyverfogható 
férfiak bent a tanteremben, az asszonynép kint, az ablakok alatt, amint illik. Heves 

szóbeli harcz előzte meg a választást. Miután a fontos gyűlésre az idő és a lámpabél 
rövid, a petróleum kevés volt, és mert minden jelenlevőnek bensejében forrongott 

valami: a kérdés, nehogy a keblekbe fojtott eszmék explodáljanak, úgy oldatott meg, 
hogy egyszerre tiz szónok is elmondhatta, ami a szivén feküdt. A vita hevében 

egymás fejéhez vágták egymás hibáit, botlásait, még azt is, amit gyermekkorukban 
követtek el. De hát igy tisztulnak az eszmék. Hadd lássa a nép teljes mivoltában, akit 

vezetőjévé akar tenni! 

Az asszonynép is kint, az ablak alatt, nagy érdeklődéssel kísérte a bent folyó vitát. 
Némelyikből kitünt itt is az értelem: „Én sem fogok már többet annyit dógozni, nem 

fogom egy liter tejért az egész falut beszaladgálni!” – „Mért, te Maris?” – „Nekünk 

is lesz már tehenünk!” – „Talán vesztek?” – „Nem veszünk mi, de van K-nak négy, 
B. I.-nek 3 tehene, majd abból hozunk egyet.” – „Ejnye, de jó dolgotok is lesz 

nektek, Maris!” 

A nemzeti tanács megalakúlt 15 taggal. A gyülés eloszlott. De valami ott mozgott a 
sziv fenekén. Mintha a választás nem egészen közóhajtás szerint történt volna. 

Szükség van reparacióra. Segítségül jött ismét a Sz[abad] Sz[ó]: „A nemzeti tanácsot 
legalább 27 taggal kell megalakitani.” Ime a tisztességnek koszorúja több érdemes 

egyén fejére feltehető. Össze kell hivni újból a gyülést. 

A gyülésen kisütötték, hogy az előbb megválasztott elnök nem volt soha katona, igy 

az elnöki tisztségre érdemtelen. Megbukott az egész kormány – Jósvafőn. Erre a 
bukott elnök, miután tőle megvonták a bizalmat, haragjában megvonta ő is a gyülés 

tagjaitól a lámpát és petrót. Leakasztotta a világitó lámpát, s otthagyta megvetésével 
együtt a gyülést a nagy sötétségben. 

A gyülés tagjait nagy konsternáció szállotta meg... Hamar utánna! Vissza kell hozni 
a lámpát akár az elnökség árán is. „Bácsi! Tessék visszajönni!” – „Nem menek! Ha 
nem kellek elnöknek, válasszatok magatoknak mást!” – „Legalább hát a lámpát...!” 

– „Adjon az, akit elnöknek akartok!” 

Mit tévők legyenek? Elnökséget egy lámpáért!... Nem akadt egy nemes lélek, aki a 
közügyért hajlandó lett volna egy lámpát akasztani a szögre. Hát bizony bajos is lett 
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volna akkor áldozatot hozni, amikor deci számra kapta a petrót a magyar. Vala-
honnan keritettek aztán világítót, melynek pislogásánál a kormányváltság elintéz-

tetett. 

A lelkekbe visszatért a nyugalom, az arcokra kiült a komolyság, az ifjakhoz illő 
enyeglő beszéd elhallgatott, felváltotta azt a férfiúi megfontolás. A tanácsi tagok, ha 

végigmentek az utczán, oly méltósággal tették, mintha volt tábornokaik előtt defe-
liroztak volna el. Hogyne, ők a kormányzók, a vezetők, rájok tekint a nép, s tőlök 

várja az igazságot! 

Összebeszéltünk, a tanitó és Klein Antal, hogy valamit csinálunk, hátha meg lehetne 

velük találtatni a józan eszüket, s vissza lehetne tériteni őket, hogy nagyon előre ne 
hatoljanak a nagyzás hóbortjában. Valami ürügy alatt gyülést hivtunk össze, ahol 

letárgyalva a kitüzött dolgot, áttértünk a tulajdonképpeni ügyre. Igyekeztünk 
felvilágositani őket, hogy ne indúljanak a Sz[abad] Sz[ó] után, mert az félrevezeti 

olvasóközönségét; nem képesek megérteni irányitását, ami nem is csoda, hiszen 
olyan burkoltan tárgyalja az ügyeket, hogy nagyon könnyen félreérti a hiszékeny 

nép. Azután pedig vérmes reményeket ne tápláljanak a földosztásra vonatkozólag, 
mivel azt ugy megvalósítani lehetetlen. Hivatkozzunk rájok, s tapasztalataikra, hogy 

mennyi földre van szüksége egy családnak megélhetésre k[örül]b[elül]. Voltak akik 
helyeslőleg kisérték előadásunkat, voltak akik fittyet hánytak annak: „Hatalmas egy 

ujság az, tisztelendő uram! Az akarja a szegény nép javát!” – „Jó, jó, Györgyöm, de 
azért ne siessen a kritikával. Hogy is mondja a közmondás: Nyugtával dícsérd a 

napot!” 

Annyi eredményt mégis értünk el, hogy sokakat gondolkodóba ejtettünk. A föld-

osztó párt azonban tovább folytatta tanácskozásait a kovácsműhelyben. „Én a jusso-
mat a B. I. tagjából veszem ki, az út felőli részből. Eleget turkálta már őkigyelme, 

ezután majd én fogom szántogatni.” – „Mink meg Pesta komával a pap fődjét 
vegyük magunkhoz, jó lesz az kettőnknek!” – „Kiét, te? A pap fődjét? Hisz avval B-

né akarja férjhez adni a jányát, az lesz a hozomány!” – „Hát neked, Gergely, mi 
kell?” – „Nekem a paróchia!” – (Általános derű.) – „ Jól van, neked adjuk!” – „De 

előbb lakoltassák ki a papot!” – „Csak eredj te, végezd el a pappal!” – „Akkor 
inkább nem kell!” – Felszólal egy mesztic (félig magyar, félig cigány): „Ha trafik 

gyön, szivart nem adónk a papnak, szítt már ő eleget. Majd elszijjuk magúnk!” – 
„Jól van, Miska, igazad van!” Istentelen szivarcsutka, mire is nem inditja az embert! 

És mikor a szivek teljesen megteltek a honfiúi örömmel, a kebleket már-már 
túlfeszitette a lelkesedés, mindig jött egy zuhany, ami a lelkeket lehűtötte. Dobol egy 
reggel a kisbíró: Akik igényt tartanak földbirtokra, jelentkezzenek a jegyzői 

irodában. – „Hallod-e testvér!?” – „Menjünk!” Beállítanak, s kérdi a jegyző: „Mi 
kell nektek, Marci?” – „Fűd kéne, tekintetes uram!” – „Aztán mennyi?” – „Vagy 

két–három hód, elég lesz az nekem!” – „Aztán hol, melyik vidéken? Meg aztán van-
e rá pénzed, és mennyi?” – „Hát nekem itt kék!” – „Itt nincs felosztásra kerűlő föld.” 

– „Nincs?... Aztán még péz is kell érte...?” – „Hát hogy a fenébe ne kéne! Tán csak 
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nem gondoljátok, hogy a ti szép szemetekért beültetnek valami uradalomba 
benneteket?” – „Hát akkor nem kell!” – S eltávoztak megnyult orral. Kint az utczán 

megszóligatták társaikat: Eredj, testvér fődért a jegyzőhöz, csakhogy vidd magaddal 
a bugyillárisod is, s kapsz földet akar a Bánátban is, amennyi kell, csak meg tudj érte 

fizetni.” – „Pézér...? Ugy nekem se kell!” 

Ismét a Szabad Szó... Ebben a járásban nép elüzte a főszolgabirót, ebben a 
községben a jegyzőt kötőféken kivezették a rétre, s ott megkötötték, hogy legeljen. – 

„Lássátok, ezek a legények! Ezek már tudják, mit, hogyan kell csinálni!” – „Hát mi 
van abba, hisz azok se Istenek!” – „Hisz éppen az. Ám ti mégse mertek rendet 

csinálni! Csak szátok van!... Pedig itt is lehetne... Szét kéne tekinteni a jegyzőnél... 

Azt mondják, van ott mázsa számra cukor, kávé, van petró eldugva a padon, amit a 
néptől vont el. Ami neki nem kellett, udatta a papnak... A pap meg öt liter petrót 

adott a tanitónak, hogy hagyja el... Vannak rá tanuk is.” 

Elhatároztatott, hogy a felséges nép nem engedi magát orránál fogva vezetni, utána 
jár a dolgoknak, házkutatást rendez a jegyzőnél, papnál: mit loptak el a néptől. 

Kényszeritették a törvénybirót, hogy velük tartson, azon gyöngéd figyelmeztetéssel, 
hogyha nem megy, másnap reggelre az összes ablakait beverik. Ez aztán a szives 

invitálásra egy értelmes fiatal gazdával élére állt a 20–25 főből álló népnek, vezették 
őket a jegyzőhöz azzal a gondolattal, hátha a szorongatottaknak használni tudnának. 

Megy a nép... Elől az öntudatos proletárok, utánok a szájhősök, akik hátúl folyton 
tüzelik az előlmenőket. 

Előadják a jegyzőnek szándékokat. – „Tiltakozom az ellen, hogy ti akár nálam, akár 
más házában a magatok szakállára házkutatást tartsatok stb., stb. Az erőszaknak 

engedek, nyitva minden ajtó, csináljatok, amit akartok, hanem aztán majd mindenki 
felel magáért.” Erre a kijelentésre, akik a folyosón álltak, visszahúzódtak az udvarra, 

az udvaron lévők ki az utcára, s a kapuoszlopok, fatörzsek mögül lesték: mi lesz hát? 
– „Eredj hát, Jancsi!” – „Nem menek én!” – „Eredj, Pestu!” – „Semmi közöm 

hozzá!” 

Bent folyt tovább a tárgyalás. A papnál sok cukor van, a petrót is öt literjével adta el 
a tanitó utján. – „Te szamár! – mondja a jegyző – hogy tudsz ilyen marhaságot 

elhinni, hiszen egy olyan családdal biró ember, mint a pap, ebben a petrólis szük 
világban, nemhogy eladná a petrót, de kezet csókolna neked, ha öt literrel 

megajándékoznád.” – „De nekünk tanúink vannak rá!” – „Ha tanúitok vannak, men-
jetek a fenébe, intézzétek el a pappal.” 

A felséges nép kudarc érzésével tért vissza a kovácsműhelybe. A törvénybiró 
kérdésbe tette: „Egy orrot már kaptatok... El akartok menni a másikért a paphoz?... 

Kivántátok, én vezetlek!” – „Jöjjenek a tanúk!” – „Mit tud, Maris néni?” – „Kérem 
alássan, én erről sohase hallottam. Itt süllyedjek kell, ha én azt mondtam valaha, 

hogy a tisztelendő urónk petrót adott el!” – „Jöjjön a suszter!” – „A suszter azt 
üzeni, hogy neki nagyobb dóga van, minthogy komédia házba mennyék!” Erre 

egyhangúlag elhatároztatott: „A paphoz nem menők, mennyék oda a görcs!” 
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Ez történt 1918 év utolsó vasárnapján délután 3 órai kezdettel, amikor – talán a 
rendcsinálóknak ellentüntetésül olyan közönség volt, ugy délelőtt, mint délután a 

templomban, nincs nagy ünnepek alkalmával. A Nemzeti Tanács II. elnöke a 
rendcsinálókkal hűségesen kitartott, de a hites emberek felszólitásukat azzal 

utasitották vissza: Nem akarok bolondokkal egy uton járni. 

Ismét beütött a ménkű!... Hivatja a jegyző az elnök urat: „Távirat jött... A csehek 
nyomulnak előre... A körjegyzőség részére kiutalt petrót és cukrot 24 óra alatt ki kell 

szállítani. Tehát intézkedj, hogy az holnap délre itt legyen Tornáról.” 

Megjöttek a hadi cikkek. A nemzeti tanács összejött a szétosztásra. Hogy a tekintély 

nagyobb legyen, előkerült a kozmás s a trafik, már akinek volt, teljes méltósággal 
füstölve osztattattak a cikkek, egyik a névsort olvasta, másik mért, a harmadik 

számolt, az nem volt éppen baj, ha 6 x 3 = 22 volt is, a negyedik a pénzt szedte 
össze, az ötödik őrködött, hogy valamelyik fizetés nélkül ne menjen el, s így tovább. 

Ha valaki többet fizetett, mint dukált, s visszajött a többletért, elutasittatott, hogy 
nem igaz, ne rontsa a tanács tekintélyét. Oly nagy buzgalommal osztották a hadi 

cikkeket, hogy mikor a tornakápolnaiak megjelentek az őket illető részért, már 
petrólis nem volt, sőt még a névsorban feltüntetett mennyiséget a helybeliek sem 

kapták mindnyájan meg. Hanem a nemzeti tanács meg volt önmagával elégedve, 
még a mesztic is önmegelégedéssel kiáltott fel: „No most a pap is annyi 

trafikdohányt kapott, amennyit én.” A lakosság is kifejezte a nemzeti tanács iránt 
elismerését, azon meleg szeretettől áthatott hő óhajtásban: „Hogy puffadtatok volna 

fel, levelibékák!” 

Megérkeztek a „talyusok”. – „Hol van a bíró?” – „Én voltam a bíró, de most a 

nemzeti tanács vezeti az ügyeket.” – „Semmi nemzeti tanács, maga a bíró, maga 
intézkedik. Szó se legyen többet a nemzeti tanácsról.” Hogy meglapultunk 

egyszerre. Hiába kiabáltak: „Hol vagytok, nemzeti tanács? Itt vannak a földosztók, 
eljöttek az inzsellérek... Nektek is kiadják a jussotokat, ha méltók lesztek rá... 

Koponyánkint egy ölet.” Eltagadtuk még azt is, hogy a világon vagyunk. 

Csend lett... De mikor láttuk, hogy ezek sem emberevők, belenyugodtunk 
sorsunkba... Sőt, kezdett más már jókedvünk is támadni. Különösen a fiatalság... 

1919 husvét szombatján beállitott hozzám két legény: „Azért jöttünk, hogy a 
fiatalság ünnep másodnapján az iskolában tánczmulatságot rendez. Tessék 

tudomásul venni.” Punktum... Sarkon fordultak, aztán mentek... Hm! A bolha 
(pardon) köhög! Menjetek hát a pokolba! 

Ismét csend lett... Hát még akkor, mikor a csehek fegyveres diszkisérettel vitték erre 
a hanvai direktórium tagjait Kassára?! Hát itt csakugyan jól lesz hallgatni, s 

elfolytani keblünkbe érzelmeinket: mit is óhajtunk mi?! 

Elérkezett piros Pünköst napja. A piros rózsák nyílásával megjöttek a vörösek! 
Engem is megtiszteltek. Tisztet, adjutánst, puccert szállásoltak be hozzám kosztra, 

kvártélyra... Majd vagy 8–10 trénszekeret az udvarra, megfelelő legénységgel, 25–
30 lóval az istállóba, s csürbe... Hadd örvendezzék az én csuhába bujtatott lelkem, 
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hogy azért nem vagyok elfelejtve s gondjaikból végképp kiejtve, mert ha politikai 
jogaimról megfosztattam is, honfiui kötelességeim teljesitésében egyáltalán nem 

akadályoztatom meg. És hogy az én lelkem öröme csordultig teljen, valami jó lelkek 
oda irányozták a trénkocsisokat az én és a tanitó részére, hogy valamiképpen kedves 

állatjaik meg ne éhezzenek. Szegény tanitónak majdnem a fele fűtermését felhordták 
takarmányozásra. 

Ünnep elsőnap délután bejön hozzám egy jóképű szakaszparancsnok elvtárs: 
„Nagytiszteletű uram! (Nem: elvtárs!) Mi az oka annak, hogy itt a lakosság olyan 
hidegen fogadja a vörös katonaságot?” – „Hát biz’ az, hogy a katonaság bevonulását 

nem jó hirek előzték meg!” – „Mik példáúl?” – „Hát példáúl, hogy a magántulajdont 

nem tisztelik, a katonák még a vonatokra is felugrálnak, s a Miskolcról hazatérő 
utasokat vásárolt dolgaiktól, olykor pénzüktől is megfosztják, stb., stb.” – „Óh, 

kérem szépen, ez nem áll! Aztán ki terjeszti ezeket a híreket?” – „Tudja, mi az a 
pletyka?” – „Tudom!” – „Hallotta már azt, barátom, hogy valaha valaki el tudott 

jutni a pletyka forrásához?” – „Hát igaz!” – Igy aztán közösen megállapodtunk 
abban, hogy ezeket az álhireket a csehek terjesztették. Nekik úgysem ártott. 

Alighogy szivélyes búcsút vettünk egymástól, jött a törvénybíró. – „Azért jöttem, 
tisztelendő uram, hogy a népbiztos elvtárs megparancsolta, hogy a községi 
képviselő-testűleti tagokat parancsoljam be az iskolaudvarra, s figyelmeztessen, 

hogy akik nem jönnek, azokért fegyveres katonákat fog küldeni. Tessék szives lenni 
hát megjelenni!” – „Hát oszt mi lesz ott?” – „Valami direktóriumválasztás.” – „Jól 

van, elmegyek!” 

Parádéba vágtam hát magam, pipámat letettem, s bajúszomat kifentem, komoly, s 

méltóságos léptekkel elindúltam. Mikor közelébe értem a gyülekező népnek, egy 
hosszú, vékóny, magas, szőke katona felugrik, s haptákba vágja magát, szalutál, 

három lépést előre jön és bemutatja magát: „Varga népbiztos vagyok!” – 
„Örvendek! Ön, uram, összehivatta a képviselő-testűletet... Miután annak én is egyik 

tagja vagyok, de miután a mostani rendeletek értelmében a papok politikai jogok 
gyakorlásától megfosztattak: van-é a jelen a gyűlésen rám valami szükség?” – „Óh 

kérem, hogy a lelkész urak jelenleg politikai jogokat nem gyakorolhatnak, az csak 
tévedés lehet... Jönni fog a repetáció!” – „Furcsa kérem!” – Óh, te áldott 

hajnalhasadás... Te várva várt remény... Jövel! 

A gyűlésre a legjobb akarat mellett sem lehet a „népes” vádat rákenni... Ott volt a 
lakosságnak talán tized része. A képviselő-testűlet átengedte helyét a 7 tagból álló 

direktóriumnak. 

Direktóriumi elnökül a népbiztos szelid nyomására megválasztottunk egy 

kőmiveslegényt, aki azt állitotta magáról, hogy ő szervezett munkás. Holott a valódi 
tényállás az, hogy a háború kezdetén kirendeltetett hadi munkásnak; azon a napon, 

mikor indúlni kellett, a hajnali vonattal elszervezkedett a faluból és csak akkor 
szervezkedett vissza, mikor megtudta, hogy az előljáróság helyébe mást szervezett a 

hadi munkára. 
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Glanczolt az elnök úr csizmája, de mintha a választás után még fényesebben 
ragyogott volna! Osztogatta a parancsot: Tik vezetik a csapatot Sziliczére, a 

szekeresek viszik utánna a municiót! Előre ökrös, lovas gazdák! Falra kerűlt a 
hirdetmény: 100 holdon alól senki semmi adóval meg nem terhelhető! 

Magunkra maradtunk... Egyszer csak Klein Antal megint bekopogtat: „A jövő 
vasárnap megyek Kassára!” – „Akkor én is!” – Azt ajánlották ugyanis a vörös 
tisztek, hogy igyekezzünk a lakosságot lehetőleg mi magunk szervezni, nehogy 

valami véresszájú agitátor jöjjön, aki minden rendet felboritson a falunkban. 
Szerezzünk információt Kassán, mily alapon inditsuk meg a munkát? 

Nagy csalódás ért ott bennünket. Mindenütt fejetlenség... Irodáról irodára utasitottak 
bennünket. Nagy nehezen mégis hallottunk valamit. Mikor kijöttünk az utólsó 

irodából, megálltunk az utcán s bámúltunk egymásra, mint két kerge birka. De aztán 
észhez jutottunk: ne, ne, a kis huncutok! Üressé teszik az államkasszát, azalatt 

csordultig meg akarják tölteni a pártkasszát! Gyerünk haza! 

Vendégi és Nádaska közt kifogott lovakkal s gyepen heverésző katonákkal nyolcz 
trénszekeret találtunk... A szekerek rudja déli irányba mutatott. Mit akarnak ezek itt? 

Hazaértünk... Aggodalom mindenfelé... A vörösöket Veszverésnél megverték... 
Jönnek a csehek... Elpusztítanak mindent. A direktórium érdemes elnöke fejét 

vesztette: mint egy elkárhozott lélek nyargalászott le s fel a falun... Az iskolánál 
levágta magát egy lócára... Megeredtek a könnyei s kezeit tördelve s összekulcsolva 

nyujtogatta az ég felé: „Úr Isten! Mért veszed el az eszemet? Mért tudtam én 
megbolondúlni, hogy ezt a nyomorúlt elnökséget magamra vállaltam? Jajj, hova 

menjek? Mit csináljak?” De megvidúlt szemének harmatától átitatott bánatos arca, 
eloszlott aggodalmának sötét borúja, gyötrelmes kinai megenyhültek, mikor 

meghallottuk, hogy a csehek Szilicénél megállapodtak, s semleges terűlet vagyunk. 

A fiatalság is feléledt... Eh! Mit törődjünk a hazával, s a hazának száz bajával, majd 
elmulnak a bajok. Vasárnaphoz egy hétre bál lesz az iskolában. Most már nem kell a 

paptól az iskolában tartandó mulatságra engedélyt kunyorálni. A mienk az iskola, se 
a pap, se a presbitérium nem rendelkezik vele, a direktóriumé a jog, hogy 

intézkedjék. 

Hanem azért a bál előestéjén bekopogtatott hozzám egy megbízottjuk, hogy 
szépszerével tapogatódzék: mi az én véleményem az ő felfogásukkal szemben? 

Beszélgessünk hát tudományos dolgokról (diák volt az istenadta), hogy a csigabiga 
mászása és a keleti expresszvonat futása közt mekkora lehet a sebességi különbözet? 

Majd áttértünk mezőgazdasági kérdés megoldására, vagy május 10-e és 20-a közötti 
időben mennyit nő a fűszál másodpercenként? Hogy lehetne ezt százalékban kife-

jezni? Mig végre kiugrott a nyúl a bokorból: „Tetszett hallani, hogy a fiatalság 
holnap bált akar rendezni?” – „Nem, fiam!” – „Nem jelentették még be? Hisz az 

iskolában akarnak táncolni!” – „Nem, fiam!” – „Ki rendelkezik most az iskola 
felett? Az egyház vagy a direktórium?” – „Édes fiam! Hiszen olvasol tán ujságot? 
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Ott van, nézd! Kommunizálni senkinek sem szabad. Az egyházi épületek, iskolák 
feletti felügyeleti jog az egyházak, illetve iskolafenntartó testületek kezei közt marad 

mindaddig, mig az országos népbiztosság a maga közegének közbejöttével azt nem 
szocializálja. Aki ez ellen vét, forradalmi törvényszék elé kerül!” – „Igen? Nem 

tudtam!” – „Hát tudd meg, fiam!” – „Jó éjszakát kívánok!” – „Az ég legyen veled, 
fiam!” 

Másnap reggel, első minőségű csepűtelegráfon repült a hir minden irányban: A fia-
talság ma estére tervezett táncmulatsága közbejött körülmények miatt bizonytalan 
időre elhalasztott. 

No, de végre... Megérkeztek az agitátor elvtársak is... Rettenetes kiváncsisággal 
vártuk őket: vajh’ kik ők, s merre van lakásuk? Miféle rendből származnak? 

Küldetésük célja az volt, hogy a pünköst első napján délután ideiglenesen meg-
választott direktóriumot újból választás alá vetvén, végleg alakitsák meg, mégpedig 

felemelt létszámmal. Beszállásolták magukat, mint hivatalos személyiségek, a 
jegyzői irodába, ahol egyenesen hozzáfogtak a következő nap hivatalos munkáinak 

előkészitéséhez. Az egyik orczájának verejtékhullatása közben egész délután 
vonalazott egy iv papirost a másnap felveendő jegyzőkönyvhöz; a másik nagy 

buzgósággal hirdette a kommunizmus magasztos igéit a két jelenlevő hallgató, Klein 
Antal és Nyilas Antal tanitó előtt. Mindkét tanitvány nagyon makacs s önfejűnek 

mutatkozott, s ha az előadó elszólta magát, a haszontalan nebulók mindjárt 
odacsaptak a szög fejére. Különösen a tanitóval nem volt megelégedve az előadó 

elvtárs. Le is sajnálta szegény fiút, hogy csudálkozik rajta, hogy még ma is van a 
tanitók sorában olyan mult századba való gondolkodású egyén, aki a kommunizmus 

világboldogitó eszméit nem képes, illetve nem hajlandó befogadni. 

Jön erre hozzám a tanitó: „Tessék már képzelni, ezek a szerencsétlen agitátorok azt 

akarják, hogy én, mint tanitó, a direktóriumba bekerűljek!” – „Helyes! Éljen!” – „De 
hát miért?” – „Azért, édes fiam, hogy ha maga bekerül, legalább lesz ott egy ember, 

aki – hiszem – hogy a gyeplőt magához fogja keriteni, s ha a direktórium valami 
maszlagtól megvadulna, lesz, aki a gyeplőnél fogva visszarántja őket.” – Most már a 

tanitó mondta rá, hogy „Hm!” és egy nagyot nyelt utánna. – „Meg aztán – folytattam 
– ha ott lesz, én is tudni fogom, mi történik a direktóriumban s mire kell 

előkészülnöm s így könnyebben fogok tudni esetleg parrirozni. Mert ne felejtse el, 
hogy ha a kommunizmus szele végig fú a falunkon, őrködnünk kell, hogy lehetőleg 

romok ne támadjanak utánna!” 

Másnap reggel 6 órára volt kitűzve a direktórium újitó gyűlés kezdete, amikor már 
reggel csordahajtáskor megjelentek az agitátor elvtársak az Areopaguson, várták a 

gyülekezőket. Szerettem volna meghallani: mi is történik hát ott? S hogy feltűnést ne 
keltsek, odacsusztam én is. Mintha a Sisera hadát bocsátották volna szabadon: kiabá-

lás, veszekedés, káromkodás, kacagás egymást érte, egymást váltotta fel. Az elvtárs 
agitátorok azt óhajtották volna, hogy a szervezett kőműveslegény maradjon tovább 

is elnöknek; a lakosság pedig azon az állásponton volt, hogy ne a vakolókanál, 
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hanem mint eddig, az ösztöke dirigáljon ezután is. A tumultusból kihallatszott 
olykor-olykor az agitátorok szava: „De kérem... Nem értik... Tisztelt elvtársak... Ne 

veszekedjetek... Kérem!... Igy nem lehet... Stb.” 

A gazdák, amint észrevették, hogy ott vagyok, otthagyták a vitázókat, s körültem 
kezdtek csoportosúlni. – „Tisztelendő úr! Mit csináljunk?” – „Semmit, Atyámfiai! 

Hagyják rájok, hadd mulassanak! Nem kell még csak szót sem vesztegetni!” – 
Megszólal tőlem távolabb egy ifjú iparos, akit ugy látszik, gyönyörködtetett a 

kavarodás: „Hisz a fődmivelő csak hat hónapot dolgozik egy esztendőbe!” Meg-
szólitom az ifjút: „Hol lakol, te Laci pajtás, hogy így beszélsz? Hát nem láttad még, 

hogy a földműves kora tavasztól késő őszig, hajnaltól sötét estig munkában áll, 

télben pedig gondozza a marháját, ami elvesz tőle több időt, mint amennyit az 
iparosok követelnek munkaidőnek megállapitani; télen át hordja ki trágyáját a 

földjére, mert nyárban nincs arra idő stb. Te fiam egész éven át alszol, ha ezeket 
nem látod!” Elkotródott a fiú, de azóta már azt mondja, hogy az egész kommuniz-

mus szamárság volt. 

Megszólal egy másik ifjú iparos: „Ühm! Hisz ha az megvalósúlna, amit ezek 
hirdetnek, akkor azonnal itthagynám ezt a rongy falut, s mennék családostúl valami 

városba, délig dolgoznék, délután karra venném a feleségemet, s mennék sétálni, s 
élnénk urasan. Nem lesz biz ebből semmi!” 

Az elnökválasztás feletti vita elérte tetőpontját. Egyszercsak az agitátor keserű 
kifakadása hangzott fel: „Rettenetes egy nép! Ha én tudtam volna, hogy itt ilyen 

népet találok, karhatalmat hoztam volna magammal.” Dühösen robogott el mellet-
tünk az iskolaudvarra, hogy egy kissé lehütse agitátori agyát. Pedig akkor már csak 

vagy hat ember veszekedett. 

„Lássák, emberek! – mondom – Aztán ezek áskálódnak a főszolgabirák, jegyzők stb. 
ellen, hogy kényurak, csak basáskodnak a nép nyakán, s elnyomják a szegény népet, 

aztán kisül, hogy még egy direktóriumot sem képesek karhatalom nélkül megalaki-
tani. De sok mindent megcsinálunk pedig karhatalom nélkül, amire azt mondja a 

nép: ez nem helyes, nem igazságos! S mikor pedig a munka kész, azt mondja: 
mégiscsak jó, hogy nem tetszett magunkra hagyni, mert felőlűnk ugyan sohase lett 

volna ez meg.” Amire azt a megjegyzést tette valamelyik a hátam megett: „Szemet 
nép ez, tisztelendő úr!” 

Felszólal egy ifjú gazda, szavára a vita félbeszakad, s figyelemmel hallgatják: 
„Tisztelt agitátor elvtársak! Világositsanak fel bennünket arról: mi lesz most már a 

jegyző köztünk? Olyan valaki, akit most már mi a lábunk alá teperjünk, s egészen a 
sárba tapossunk? Vagy pedig tovább is hivatalnok, aki végzi a mi ügyes-bajos 

dolgainkat?” – „Hát kérem, elvtárs! A jegyző tovább is megmarad hivatalában, végzi 
tovább is a község ügyeit, hanem a direktóriumnak kötelessége lesz időről-időre 

meglátogatni a jegyzői irodát, hivatalvizsgálatot tartani, ha hibát tapasztal, arról a 
járási direktóriumnak jelentést tenni.” – „Már pedig én azt mondom, hogy tanúlatlan 
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ember ne tolakodjék fel a tanult ember munkájának birálójáúl. Figyelmeztetem a 
direktóriumot is, hogy amihez nem ért, olyan dologban ne üsse bele az orrát!” 

Végre azért megalakitották a direktóriumot karhatalmi beavatkozás nélkül, a 
szervezett kőmüves iparos teljes kiugrasztásával. Az agitátorok is eltávoztak a jól 
végzett munka tudatában. Nekem azt az üzenetet hagyták hátra, miszerint nagyon 

sajnálják, hogy az idő rövidsége miatt nálam tiszteletöket nem tehették, de ezen 
kötelezettségöknek eleget tesznek a legelső alkalommal, ha ismét el fognak jönni; 

addig is arra kérnek, hogy hivatalos teendöimet végezzen tovább is oly 
ügybuzgósággal, mint eddig tettem. 

„Magyarom! – mondok a tanitónak, ki az üzenetet hozta – tán bűzlik valami 
Dániában?!” – „Aligha nem!” – mondja ő. 

A direktórium elsőrendű feladata az lett volna, hogy (állitólag az országos 
népbiztosság rendeletére) a járási direktóriumot tojás, csirke, zsirzó, krumpli, s 
miegymás élelmiszerekkel lássák el záros határidőn belül. A direktórium vakarta a 

fejét: „Ezt muszáj megtenni!” – „Nem úgy, emberek! – mondja a tanitó – a járási 
direktórium rendeletének nem ugrunk be. Kérjük ki tőlök a népbiztosság 

rendeletének másolatát, amelyre hivatkoznak, és csak akkor tegyünk valamit.” – 
„Nem lesz baj belőle?” – „Fel nem akasztanak, legfeljebb elcsapnak bennünket!” – 

„Elcsapnak? Akkor csináljuk úgy!” 

Ily értelemben fel is vették a jegyzőkönyvet s beküldték Hidvégardóba, a járási 

direktóriumhoz... A válasz rá nem érkezett meg, mert jött augusztus 1., és én is 
elestem attól a szerencsétől, hogy az agitátorokat hivatalomban fogadhattam volna. 

Mondják, hogy aug[usztus] 10-dike táján látták őket, amint a Bódva-völgyi vicinális 
röpitette Kassára... vissza a műhelybe. 

Ez a proletárdiktatura története Jósvafőn.  

Volt-e hát itt kommunizmus? Én azt hiszem, hogy csak egy pár ember kapott be egy 
kis maszlagot. 

Jósvafő, [1]920. szept[ember] 7. 
 

Fodor Géza ref[ormátus] lelkész 
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2. függelék 
 

Thuróczy Endre jósvafői körjegyző jelentése a tanácsköztársaság jósvafői 

eseményeiről a járási főszolgabírónak (1920. szeptember 16.) 
 

 

292/920. 

Főszolgabíró úrnak 
Bódvaszilas 
 

F[olyó] évi 761 sz[ámú] rendelet folytán a proletárdiktatúra történetére vonatkozólag 

a következőket van szerencsém jelenteni: 

Községeimben a kommunizmus ideje alatt semmi különösebb feljegyezni való nem 
történt, mert a községeket, különösen Jósvafő községet, a csehek tartották meg-

szállva mindaddig, mig az úgynevezett vörös hadsereg őket el nem kergette, vagyis 
1919. évi június 8-ig. A vörös hadsereg továbbvonúlása után a járási politikai meg-

bízottak megválasztották minden községben a direktóriumot, amazoknak elnökévé 
Jósvafő és Szinpetri községekben a legvagyonosabb és legtörvénytisztelőbb egyéne-

ket választották meg, csupán Tornakápolna elnökségének lett a direktórium elnöke 
egy kommúnista érzelmű egyén, Szőr Dániel, aki most is szökésben van. 

A direktórium egy elnökségben sem vitt véghez semmiféle törvénybe ütköző 
cselekményt, csupán az előljáróság teendőit végezte. A lakosság sem követett el 
nagyobb kihágásokat, csupán az erdőre nézve nem tartotta meg a régi törvényeket, 

mert tűzifát vittek, hordtak engedély nélkűl az uradalmi erdőkből, s a legeltetési 
szabályokat sem tartották be; de birtokfelosztásról közöttük szó sem volt. 

A proletárdiktaturát megelőző időben, az úgynevezett Károlyi-kormány uralkodása 
alatt a lakosság sokkal több kihágást követett el; senki sem akart dolgozni, sokan 
loptak, betöréseket követtek el, raboltak, gyújtogattak, s a tisztességes ember élete 

sem volt biztonságban, mert a csendőrség nem volt megbízható. 

A proletárdiktatura legtöbbet ártott a nép vallásosságának; nem jártak az emberek 
templomba, s nem akartak papot ismerni, jobban mondva, nem akartak semmiféle 

egyházi adót fizetni; de az állami és községi terheket a forradalom ideje alatt is 
megfizették. 

Egyébiránt az úgynevezett vörös hadsereg midőn ideért, már nem volt oly vérengző, 
mint kezdetben, s nem is vett el ingyen senkitől semmit sem. Sőt, a parancsnok 

megérkezése után azonnal kidoboltatta, hogy halálbüntetés terhe alatt tilos a más 
vagyonához nyúlni, mint az itteni titkos kommunisták egymás közt azt mondták, 

hogy – ugy látszik – a szegényt senki nem pártolja, nem is álltak be vörös katonának. 

Jósvafő, 1920. szept[ember] 16. 

 
[Jósvafő körjegyzői pecsétje] Thuróczy Endre k[ör]j[egyz]ő 
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3. függelék 

 

Jegyzetek az iratok magyarázatot igénylő szavainak, kifejezéseinek értelmezéséhez 

 

ADJUTÁNS – segédtiszt. 
AEROPAGUS – Areioszpagosz, domb Athénban, lábánál ülésezett a törvényhozó és 

ítélő tanács. 
BŰZLIK VALAMI DÁNIÁBAN – evokáció William Shakespeare Hamletjéből, 

Vajda Péter fordításából. 
DEFELÍROZ – (helyesen: defiliroz) díszmenetben felvonul. 

DIREKTÓRIUM – a munkástanácsok intéző bizottsága. 
ELNÖKSÉGET EGY LÁMPÁÉRT! – parafrázis William Shakespeare III. Richárd 

című királydrámájából (Vas István későbbi fordításában: „Országomat egy 
lóért!”). 

EXPLODÁLJANAK – robbanjanak. 
INZSELLÉR – mérnök, itt: földmérő. 

KONSTERNÁCIÓ – megdöbbenés. 
KVALIFIKACIÓ – (helyesen: kvalifikáció) képzettség. 

MEZŐFFI – (helyesen: Mezőfi) Mezőfi Vilmos, a Szabad Szó szerkesztője a 
tárgyalt időszakban. 

MIT TÖRŐDJÜNK A HAZÁVAL, S A HAZÁNAK SZÁZ BAJÁVAL, MAJD 
ELMULNAK A BAJOK. – (eredetiben: „Mit törődöm a hazával? A hazának 

száz bajával? Majd elmulnak a bajok.”) evokáció Petőfi Sándor A magyar 
nemes című verséből. 

PARRIROZ – (helyesen: paríroz) kivéd. 
PUCCER – tisztiszolga. 

REPARACIÓ – kijavítás. 
REPETÁCIÓ – (helyesen: repetíció) újraszervezés. 

SISERA – hadvezér, az Ószövetség szerint Izrael népét gyötörte húsz éven át. 

SZABAD SZÓ – szentesi, majd budapesti politikai, társadalmi és közgazdasági lap 
1889 és 1952 között, a tárgyalt időszakban szociáldemokrata sajtóorgánum. 

TRÉN – hadtápot szállító. 
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Fodor Géza református lelkész kéziratának részlete 
(Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) 
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Thuróczy Endre körjegyző kéziratának részlete 
(Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára) 
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Holtak emlékére 
 
 

özv. Bak Albertné szül: Szász Irma, élt 89 évet. 
1929. szeptember 13-án Szinben született és 2018. december 27-én halt meg 

Jósvafőn. 
Búcsúztatta 2019. január 12-én Mező Arnold. Textus: Máté 22, 32 b: „Isten pedig 

nem a holtak Istene, hanem az élőké.” 

 

Garan Ferenc, élt 77 évet. 
Jósvafőn született, 1941. március 6-án és meghalt 2019. február 6-án. 
Búcsúztatta 2019. március 8-án Mező Arnold. Textus: Jób 2, 10 b-c: „Ha a jót 

elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem 
mondott Jób olyat, amivel vétkezett volna.” 

 

Szántó Mihályné szül: Kovács Erzsébet, élt 93 évet. 
Jósvafőn született 1926. május 25-én és meghalt 2019. június 20-án. 

Búcsúztatta 2019. június 28-án Mező Arnold. Textus: Zsoltárok 23, 4: „Ha a halál 
árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és 

botod megvigasztal engem.” 

 

Garam Lajosné szül: Kardos Ida, élt 85 évet. 

Kőrösladányban született 1934. április 11-én és meghalt 2019. szeptember 5-én. 
Búcsúztatta 2019. szeptember 13-án Mező Arnold. Textus: 1 Mózes 6, 3a: „Akkor 

ezt mondta az ÚR: Ne maradjon lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test!” 
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In memoriam Berecz Tibor (1965-2019) 
 

 

 
 

Jósvafő szülötte, generációjának meghatározó alakja volt. Bár felnőttként nem 

helyben élt, Jósvafőre rendszeresen visszajárt, a településsel, jósvafői barátaival 
szoros kapcsolatot tartott. Fiatal korában vagányságával és talpraesettségével, 

felnőttként szorgalmával, tudásával és lelkiismeretes munkájával vívta ki környezete 
elismerését. Kiváló szakember volt, szakmai pályafutása során folyamatosan képezte 

magát. Segítségére mindenki számíthatott, a jósvafőiek bármikor kereshették, ha a 
hivatali ügyintézés útvesztőiben kellett eligazodni. Emellett családapaként is 

példásan helytállt, családja iránti elkötelezettsége, áldozatvállalása korunkban 
mindenki számára útmutatásként szolgálhat. A sors sajnos rövid életet adott neki, 

nem egészen 54 évet élt. Derűje, barátságos egyénisége mindannyiunk számára 
hiányozni fog. Emlékét megőrizzük! 
 

Berecz Béla – Garan Béla – Izápy Zsóka – Szmorad Ferenc 
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Liptai Gábor (1943–2019) emlékezete 
 
 

Liptai Gábor három évtizeden keresztül volt az Aggteleki-karszt területét lefedő 
állami erdőgazdálkodási egység („szini erdészet”) vezetője. Bár életvitelszerűen nem 

Jósvafőn élt, jósvafői állandó lakos volt, a településen saját ingatlannal, lakóházzal 
rendelkezett. Hosszú szakmai pályafutása alatt a térség erdész-vadász közösségének 

meghatározó tagjává vált, a szűkebb és tágabb környéken mindenki ismerte. Rövid 

megemlékezésünkben most életútját és különleges, színes egyéniségét idézzük fel. 

Liptai Gábor 1943-ban született Diósgyőrben. Általános iskoláit is itt végezte, majd 
az erdész pályát választva a soproni Roth Gyula Erdészeti Technikumba iratkozott 

be. A technikumot 1962 tavaszán, kitűnő eredménnyel fejezte be, s mivel végzős 
diákként megnyerte az erdészeti középiskolák országos szakmai tanulmányi 

versenyét, szakirányú felsőfokú tanulmányait külön felvételi vizsga nélkül kezdhette 
meg. Az Erdőmérnöki Főiskolán öt esztendeig neves professzorok (pl. Stasney 

Albert, Nemky Ernő, Majer Antal, Magyar János, Haracsi Lajos, Bencze Lajos) 
„kezei között” tanult, majd 1967-ben jeles minősítésű oklevelet vehetett át az akkor 

már Erdészeti és Faipari Egyetem néven jegyzett intézményben. 
 

 
 

Liptai Gábor arcképe a soproni egyetemi leckekönyvben (1962) 
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Erdőmérnöki diplomával a zsebében, 1967 őszén az akkori Keletbükki Állami 
Erdőgazdaság Miskolci Erdészeténél helyezkedett el. Itt kezdetben erdőművelési 

műszaki vezetőként dolgozott, majd 1973-tól erdészetvezető munkakört töltött be. A 
Miskolci Erdészet 1976-ban (az erdőgazdaság átszervezése folytán) megszűnt, 

Liptai Gábor ekkor került Szinbe, ahol a korábbi erdészetvezetőt, a Tállyára távozó 
Brugger Frigyest váltotta. Ezt követően közel 3 évtizedig (29 évig) vezette az állami 

erdőgazdaság szini gazdálkodási egységét – a Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság (BEFAG) Szini Erdészete időszakában erdészetvezető, az Északerdő Zrt. 

Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatósága időszakában (a rendszerváltás után) erdészeti 
igazgató beosztásban. Nyugállományba 2005-ben vonult. 

A Szinben töltött hosszú évek alatt nagy szakmai elhivatottsággal irányította az 
erdészet erdő- és vadgazdálkodási tevékenységét, munkájával öregbítette a szelce-

pusztai vadászterület országos hírnevét. Emellett képezte is magát, a debreceni 
Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Karán mezőgazdasági növény-

védelmi szakmérnöki (1977), a gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-
tudományi Karán vadgazdálkodási szakmérnöki (1984) végzettséget szerzett. 

Vadgazdálkodási szakmérnöki záródolgozatát „Intenzíven művelt erdőgazdasági 
területek vadeltartó képességének növelési lehetőségei” címmel írta. 

 

 
 

Liptai Gábor arcképe a gödöllői egyetemi leckekönyvben (1982) 
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Liptai Gábor, Garan Ferenc és Jóna Albert az 1980-as években Szelcepusztán 
(Jóna Albert archívumából) 

 

 
 

Leskó István és Liptai Gábor az 1980-as években Szelcepusztán 
(Leskó István archívumából) 
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Kiegyensúlyozott, nyugodt személyiség, segítőkész, beosztottjaival megértő, 
empatikus vezető volt, munkatársai jó szívvel emlékeznek rá. Baráti kapcsolatait 

aktívan ápolta, volt évfolyamtársaival is szoros kapcsolatot tartott. Keveset beszélt, 
gondolatait tömören, egyszerűen, lényegre törően fogalmazta meg. Egy-egy 

probléma vagy teendő kapcsán – szokásos gesztusai, mozdulatai kíséretében – 
sokszor csak egy-egy szó vagy egy kurta mondat formájában nyilatkozott meg, s a 

maga részéről az ügyet azzal lezártnak is tekintette. 

Visszahúzódó, hallgatag természete mögött ugyanakkor színes egyéniség rejtőzött, 
erdész-vadász vénája mellett (különösen fiatal korában) sok mindennel foglalkozott. 

Technikumi és egyetemi évei során intenzíven sportolt, a sportlövészet mellett 

rövidebb-hosszabb ideig a vívást, a vitorlázást (nyilván a Fertő-tavon) és az 
ejtőernyőzést is kipróbálta. Egyetemista korában zenekarban játszott és néptáncolt is 

(a hangszeres előképzettségét nem sikerült pontosan kideríteni, de hagyatékából 
citera és furulya került elő). Később mindezekből jóformán csak a sportlövészet 

maradt meg, de saját elmondása szerint Szinbe kerülése után egy-egy alkalommal 
még a Rakacai-tavon is vitorlázott, sőt a szörfözést is kipróbálta! 

Liptai Gábor közismerten lelkes, elhivatott vadász volt. Minden érdekelte, aminek 
köze volt a vadászathoz: sok minden más mellett gyűjtötte a vadászkönyveket és 
vadászkéseket (késekből és bicskákból legalább 80–100 darabos gyűjteménnyel 

rendelkezett), komoly vadászfegyverei voltak, vadászati kiállításokra, tanulmány-
utakra (külföldre is, például Bulgáriába, Németországba) járt, s persze puskával a 

vállán is sok időt töltött kinn az erdőn. Zárkózott egyénisége jóformán csak a 
vadászat kapcsán nyitott kaput, a hozzá közel állók szinte mindannyian a vadászat 

révén kerültek barátságba vele. Kezdő, fiatal vadászoknak szívesen adott tanácsot, a 
vadászat iránt erősebben érdeklődő kollégáinak külön figyelmet szentelt. 

Hazai viszonyok között leginkább talán a vaddisznó-vadászatot kedvelte, legyen szó 
egyéni vadászatról vagy őszi-téli hajtásról. Szarvasbikát keveset lőtt, szalonkázni 

(később a monitoringon részt venni) viszont kifejezetten szeretett. Tavasszal már 
alig várta a madarak érkezését, s kedvenc helyére, a Szelcepuszta melletti Kis-Háló-

völgy környékére sokszor kilátogatott, hogy a szalonkahúzást elcsípje. Néhányszor a 
szomszédos országokban, Szlovákiába és Szerbiában is volt lehetősége vadászni, a 

Vajdaságban például több alkalommal is járt apróvad (fürj) vadászaton. 

Nyugdíjba vonulása után megadatott neki, hogy távolabbi földrészen is vadász-
hasson. Két alkalommal (2006-ban és azt követően még egyszer) járt Afrikában, 

Dél-Afrika Zimbabwével határos részén, Limpopo tartományban. Egy ott élő 
vadász, vadászatszervező (Kovács Zoltán) kalauzolásával több vadfaj elejtésére volt 

lehetősége, így lőtt például gnút, varacskos disznót, impalát, vándorantilopot 
(springbock), hókafejű antilopot (blesbock), panyókás sakált. Lőtudását itt is 

megcsillogtatta, hiszen (Holló József fegyvermester, vadásztárs elmondása alapján) 
az impalát 190 m-ről, a hókafejű antilopot 230 m-ről, az egyik varacskos disznóját 

pedig „futtában” lőtte (az ott bérelt 6,5 mm-es Steyr Mannlicher vadászfegyverrel). 
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Liptai Gábor és az általa, Dél-Afrikában elejtett impala (2006) 
(Liptai Gábor archívumából) 

 

 
 

Liptai Gábor és vadásztársai a Holló József (jobb szélen) által elejtett 
nyársas antiloppal (oryx) Dél-Afrikában (2006) 

(Liptai Gábor archívumából) 
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A vadászat iránti szenvedélyét talán csak a fegyverek, a lövészet iránti vonzódása 
múlta felül. Ahogy kollégái, közeli barátai mondták: „ha lőporfüstöt érzett, azonnal 

ott termett”. A vadászfegyverekről szinte mindet tudott, a fegyvertípusok és 
ballisztikai kérdések világában egyaránt otthonosan mozgott. Gyűjtötte és kereste is 

az érdekes, különleges fegyvereket, élete során számos golyós, kisgolyós, 
vegyescsövű és sörétes vadászfegyvere, illetve pisztolya volt. Ezt a fajta 

gyűjtőszenvedélyt annyira hozzá tartozónak érezzük, hogy fegyvereinek listáját 
(amit csak sikerült beazonosítani) összeállításunkhoz csatoljuk. 

Nyilvánvalóan a fegyverekhez való vonzódás egyenes következménye, hogy Liptai 
Gábor ifjúkorától kezdve évtizedeken keresztül űzte a sportlövészet több ágát. A 

kisgolyós fegyverrel (kisöbű sportpuskával) való futóvadlövészet és céllapra lövés 
valamint a pisztollyal való céllapra lövés mellett a skeetlövészet (sörétes fegyverrel) 

tartozott a fő profiljába. A Miskolci Lövészklub, a BEFAG-FETE Lövészklub, majd 
Edelény város Technikai és Tömegsport Egyesülete tagjaként évek hosszú sora alatt 

helyi és országos versenyek tucatján vett részt és szép eredményeket ért el 
(hagyatékában egy szatyornyi érem és serleg bizonyítja rátermettségét). Rendszeres 

résztvevője volt a Csanyik-völgyben rendezett erdőgazdasági „házi” skeet 
versenyeknek, de országos versenyekre is eljárt. Kiváló sportlövő volt, első osztályú 

minősítést is szerzett, országos válogatott kerettag is volt. 

Felesége korai halála után egyedül, a szini erdészet épülete mögötti szolgálati 
lakásban élt. Rendszeresen tartott kutyákat, a mindennapokban kedvenc spánieljei 

jelentették számára a társaságot. A Negró névre hallgató fekete spániel különösen 
kedves volt számára. Magányában sokat olvasott, széles körű irodalmi műveltség 

jellemezte, bármilyen témakörhöz hozzá tudott szólni. 

Nyugdíjasként is aktív életet élt. Rendszeres résztvevője volt az Országos Erdészeti 
Egyesület rendezvényeinek (az egyesületnek még technikumi tanulóként lett tagja), 

s különböző szakmai tanulmányutakra is eljárt. A lövészettel nyugdíjasként sem 
hagyott fel, a Taktaharkányban 2006-ban megrendezett Takta Kupa férfi senior (60 

év feletti) kategóriájában például első helyezést ért el. Hasonlóképpen jól szerepelt a 
Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet által szervezett Köztársaság Kupán, ahol 2008-

ban második, 2011-ben harmadik helyezést ért el. 2008-tól sportlövészet terén 

játékvezetői-versenybírói képesítéssel (igazolvánnyal) is rendelkezett. 

Szakmai pályafutása során számos kitüntetést, elismerést kapott. Ezek közül 
kiemelhető a Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi 

Szövetsége által adományozott „Borsod-Abaúj-Zemplén megye vadászatért” 
Emlékérem (2006), amelyet a vadászat, a vadgazdálkodás és a vadászati 

hagyományok őrzése, ápolása terén kifejtett tevékenysége elismeréseként vehetett 
kézhez. További rangos kitüntetése az „Életfa Emlékplakett” bronz fokozata (2013), 

amelyet az erdészeti-vadászati ágazat területén végzett eredményes munkája alapján, 
70 éves korában ítélt meg számára a Vidékfejlesztési Minisztérium. Erdőmérnöki 

diplomája megszerzésének 50. évfordulóján közmegbecsülésre méltó életútja 
elismerésére a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán Aranyoklevelet vett át (2017). 
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Liptai Gábor 2013. évi kitüntetése, az Életfa Emlékplakett bronz fokozata 
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Liptai Gábor vadászfegyverei és pisztolyai 

 
A listába a teljesség igényével – de nyilván nem hiánytalanul – összegyűjtöttük 

Liptai Gábor összes ismert fegyverét. A jegyzékben az egyes fegyverek az alábbi 
adatok megadásával szerepelnek: megnevezés / kaliber / típus / gyártó. 

 
2019-ben meglevő fegyverek: 

 
- golyós lőfegyver / 7x64 / Zbrojovka ZKK600 / csehszlovák 

- dupla golyós (bock) lőfegyver / 7x65R / Brno ZH 575.1 / cseh 
- „kisgolyós” lőfegyver / 022 LR (5,6x15R) / Suhl / német 

- „kisgolyós” lőfegyver / 022 LR (5,6x15R) / Anschütz / német 
- vegyes csövű fegyver (bockbüsch) / 7x65, 12x70 / Merkel Suhl / német 

- félautomata (öntöltő) sörétes lőfegyver / 12x70 / Benelli / olasz 

- pisztoly (félautomata, céllövő) / 022 LR (5,6x15R) / Tula MCM / orosz 
- pisztoly (forgótáras, céllövő) / 357Mag/38Spec / Alfa M3561 / cseh 

- pisztoly (gázriasztó) / 380R/9mmR Blanc / ME Magnum / olasz 
 

Néhány korábbi fegyver: 
 

- golyós lőfegyver / 7x64 / Zastava / jugoszláv 
- golyós lőfegyver (hadipuska, „dióverő”) / 7x62R / Moszin-Nagant / orosz 

- golyós lőfegyver (szolgálati) / 7x57 / Zbrojovka ZKK600 / cseh 
- golyós lőfegyver (szolgálati) / 222(5,7x43) / Remington / amerikai 

- félautomata (öntöltő) golyós lőfegyver (átalakítva) / 30-06 / típusa nem ismert 
- dupla golyós (bock) lőfegyver / 7x62R / FÉG / magyar 

- „kisgolyós” lőfegyver (szolgálati) / 022 LR (5,6x15R) / TOZ-16 / orosz 
- vegyes csövű lőfegyver (drilling) / 8x57, 2 db 16x70 / típusa nem ismert 

- duplacsövű (bock) sörétes lőfegyver / 20x76 / Merkel / német 
- duplacsövű (lapátcsövű) sörétes lőfegyver / 16x70 / Merkel / német 

- külső kakasos duplacsövű (lapátcsövű) sörétes lőfegyver / 16x70 / Tula / orosz 
- duplacsövű (bock) sörétes lőfegyver (cserélhető csövekkel: vadász csővel és 

sportkorong csővel) / 12x70 / FÉG / magyar 
- pisztoly / 9x18 (Makarov) / FÉG PA-63 / magyar 

- pisztoly (szolgálati) / 9x19 (Luger) / FÉG P9M / magyar 
- pisztoly (szolgálati) / 7,65x17 (Browning) / FÉG 48M / magyar 
 

 
Liptai Gábor 76. életévében hunyt el, búcsúztatása 2019. április 11-én volt Miskolcon 

(Diósgyőrben), a Vasgyári köztemetőben. 
 

Szmorad Ferenc – Török Gábor 
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Örömhírek 
 

Kislány született! 

 

 
 

 

 

Jósvafő idei egyetlen újszülöttje: 

Mező Léda Zselyke 

Kovács Anita és Mező Arnold harmadik 
gyermeke 2019. július 9-én született. 

 

Házasságkötés 

Tóth Balázs és Porcs Anita Zsuzsanna 2019. július 19-én kötöttek házasságot. 
Esketők: Meleg Attila bódvaszilasi lp. és Mező Arnold jósvafői lp. 

Textus: Jelenések 2, 10b: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” 

 

 
 

Az újszülött családjának és a friss házasoknak sok boldogságot kívánunk! 
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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 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 44. 

62 

 

Filmforgatás Jósvafőn 
Az 1890 című szlovák bűnügyi tévéfilmsorozat 

 

 

2016-ban készült egy szlovák bűnügyi tévéfilmsorozatot, melyet főként a betléri 
kastélyban forgattak, de több jelenetét is Jósvafőn vették föl. Akkor a stáb tagjaitól 

azt az információt kaptuk, hogy ezt a filmet magyar nyelven sajnos nem tudjuk majd 
megnézni. Azonban idén tavasszal, egyik este a Duna Televízióban egészen 

véletlenül felfedeztük az ismerős filmkockákat. Közben az is kiderült, hogy az 1890 
című, 13 részes krimisorozatból három epizód már lement, melyeket utólag kellett 

pótolnunk, a továbbiakban pedig természetesen végigkövettük a teljes történetet. Így 
láthattuk, hogy a békebeli világot megidéző történelmi krimiben jó nevű szlovák, 

lengyel és felvidéki magyar (Varga Anikó, Kerekes Vica, Dégner Lilla, Mokos 
Attila) színészek szerepelnek.  

Különösen örömteli volt, hogy a sorozatban több helyszínt és szereplőt is 
felismertünk. Ez persze nem okozott számunkra túl nagy meglepetést, hiszen a 
forgatás során, a megfelelő jósvafői helyszínek kiválasztása mellett szükség volt 

helyi statiszták közreműködésére is. Így a sorozat néhány epizódjában Istenes Judit 
mellett a Kúriában ekkortájt lovászként dolgozó Dobos Szilárd, Lakatos Jenő és 

Varga Dániel is felfedezhető. Rajtuk kívül fontos szerep jutott a hucul lovaknak, sőt 
minden rész elején feltűnik egy lovas hintót hajtó sejtelmes figura is, aki nem más, 

mint Kovács János barátunk.  
 

 

Az 1890 című szlovák bűnügyi filmsorozatot főszereplői 
(Forrás: https://mediaklikk.hu/duna/cikk/1890/) 

https://mediaklikk.hu/duna/cikk/1890/
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A Duna Televízióban hivatalosan így harangozták be az 1890 című szlovák 
történelmi krimisorozatot: „A múlt árnyékában című sorozat sikerein felbuzdulva, 

újabb 13 részes szlovák sorozatot mutat be hétfő esténként a Duna Televízió, 1890 
címmel. A kosztümös bűnügyi tévéfilmsorozat főhőse Márton János, a snájdig 

detektív, aki nagy nőcsábász. Pesten lehetetlenné teszi a munkáját egy szépasszony 
kapcsán, így nem csoda, ha kap az alkalmon, amikor Betlérbe hívják egy gyilkossági 

ügyet kinyomozni. A betléri kastély egyik szobalányát, Erzsit ugyanis rejtélyes 
körülmények között meggyilkolták. Márton a gróf vendégeként vizsgálódik és számos 

gyanúsítottra akad: szép nőkre, morcos férfiakra és a titokzatos szoroskői démonra. 
Legfőbb segítője Cerny strázsamester, a rendfenntartás helyi vezetője, valamint két 

zsandár, akik nem minden esetben bizonyulnak hatékonynak, de legalább lelkesek. A 
babonás falubeliek a helyi démonnak tulajdonítják a bestiális gyilkosságot, így 

hőseink feladata rácáfolni a hiedelemre.” 
 

 

A filmforgatás előkészületei az Ófalui-főtéren 
(Fotó: Berecz Béla) 

A film stáblistája: 

Forgatókönyvíró: Peter Nagy, Rasto Boros, Sona Cermáková Ulicná 
Zene: Slavo Solovic 

Operatőr: Norbert Hudec 
Rendezte: Peter Begányi 

A film főszereplői: 

Ján Koleník (Márton János detektív) 
Stanislav Majer (Cerny strázsamester) 
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Filip Kankovsky (Hubert Lom) 
Varga Anikó (Zofia Wisniewska) 

Danica Matusová (Julia Wisniewska) 
Lukasz Kosmicki (Wisniewski gróf) 

Kerekes Vica (Maria Cerna) 
Martin Nahálka (Nahálka) 

 

 

A Tájház előtt forgatásra készülődnek a szereplők (a kép jobb oldalán 
a helyi statiszták láthatóak, jobbról-balra Dobos Szilárd, 

Lakatos Jenő, Istenes Judit és Varga Dániel) 
(Fotó: Berecz Béla) 

 
A stábbal egy Tornán élő szlovákiai magyar fiatalember közvetítésével kerültünk 

kapcsolatba, akik több környékbeli, határon inneni és túli kistelepülést is végigjárva, 
végül Jósvafőt választották a felvételek egyik helyszínéül. A velük kötött 

megállapodás ellenére – főleg nyelvi és kommunikációs nehézségek miatt – a 
forgatások során nem minden úgy alakult, ahogyan azt előzetesen megbeszéltük. 

Gyakran változtatták kéréseiket, sőt az útlezárások és egyéb korlátozások miatt 
néhány helyi embernek bosszúságot és kellemetlenséget is okoztak. Az is tény 

továbbá, hogy a sorozathoz kapcsolódóan hiába kerestük Jósvafő település nevének 
említését, ezzel sem a filmvégi feliratokban, sem a film kapcsán megjelenő 

ismertetőkben nem találkoztunk. Ugyanakkor azzal, hogy ezt a kosztümös 
tévéfilmsorozatot 2019-ben a Duna Televízióban szinkronizálva is bemutatták, a 

különféle jósvafői helyszínek és az ott forgatott jelenetek Magyarországon is jól 
beazonosíthatóvá váltak. Ez azért is figyelemreméltó, mert a cselekménysorozat 
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rögzítése során a Tohonya-völgyben, a Gergés-bércen, a Jósva-patak ófalui 
szakaszán, a Kúria környékén, az Ófalui-főtéren, a Tájházban, Bak Pista portáján, a 

malomárokban, a torony alatti ösvényen és a temetőkben is készültek felvételek. 
Ezek közül a helyi nézelődők számára több jelenet rögzítése is emlékezetesre 

sikeredett. Pl. a Tájház udvaráról meztelen keblekkel kilovagló „rajtakapott” feleség, 
akit egy másik jelenetben a megcsalt férj ráadásul még vízbe is akart fojtani, főleg a 

férfiaknak volt „látványos”. De a torony alatti ösvényen tyúklopáson ért 
cigányasszony is nagy derültséget okozott, amint „elbánt” az őt elfogni szándékozó 

zsandárokkal. 
 

 

A „tyúklopós jelenet” felvétele a torony alatti ösvényen 
(Fotó: Berecz Béla) 

 

Végezetül talán fontos megemlíteni azt is, hogy a lenyűgöző helyszíneken játszódó, 
békebeli világot megidéző sorozat történelmi hitelességén nem érdemes túl sokat 

töprengeni. Így a film nézése közben célszerű túllépni azon a dolgon, hogy ebben a 
kosztümös szlovák bűnügyi történetben a betléri kastélyt nem az Andrássy család, 

hanem egy kitalált lengyel grófi família, Henryk Wisniewski és családtagjai lakják. 
Ellenben Jósvafőn jó érzéssel tölthet el bennünket az a megállapítás, hogy szeretett 

településünk napjainkban is nagyszerű helyszínt és természetes díszletet tudott 
biztosítani egy 129 évvel ezelőtt játszódó történethez. 

 
Berecz Béla 
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Jósvafő fél évszázaddal ezelőtt 
 
 

A Földrajzi Közlemények 1979. évi kötetében Berényi István tollából egy 
terjedelmes településföldrajzi összefoglaló jelent meg Jósvafőről. Mivel az anyag a 

40–50 évvel ezelőtti helyi viszonyokról számos érdekes adatot és megállapítást 
tartalmaz, s a JHF olvasói körében valószínűleg nem ismert, kivonatolt formában 

most közreadjuk. Az eredeti cikkből csak az általános, bevezető részt és az 

elnagyolt, hiányosnak mondható településtörténeti fejezetet hagytuk el, a további, 
érdekesnek tartott fejezetek (szöveghű közléssel) mind olvashatók az I. 

mellékletben. 

Az írás egy konkrét település példáján keresztül a „magyar vidék” megismerését 
célozza, s bár benne a földrajzi adottságok idegenforgalmi szempontú értékelése áll 

a középpontban, a leírás sok tekintetben szociográfiai igényességű és Jósvafő 1970-
es évekbeli életéről szemléletes látleletet ad. 

Az 1970-es évek közepe tájékán készített vizsgálatsorozat elsősorban Jósvafő azon 
sajátosságait elemzi, amelyek az idegenforgalom és annak fejlesztése szempontjából 
mértékadók lehetnek. A fontosabb megállapítások – a mezőgazdasági termelés 

visszaesése és alacsony színvonala, a jelentősebb helyi ipari tevékenység hiánya, a 

gazdasági erőforrások korlátossága, a nagyobb városoktól–központoktól való 
távolság, munkahely-hiány miatt kezdődő elvándorlás – a mából visszatekintve is 

helytállónak mondhatók, ugyanakkor előzetesen a cikk néhány adatát fontosnak 
tartjuk helyesbíteni és néhány esszenciális megállapítást is kiemelünk a szövegből. 

 
Részben téves, vagy pontosítandó adatok, közlések: 

 
- Néhány adat ma már pontatlan, a Nagy-oldali-zsomboly 27 m, az Almási-

zsomboly kereken 100 m mély. 
- A Jósva völgye nem epigenetikus (a korábbi, puhább kőzettel fedett felszínről 

átöröklött), hanem tektonikus (szerkezeti törésvonalra visszavezethető) völgy. 
- Az anyag szlovák ajkú népesség török hódoltság utáni betelepedéséről, majd első 

világháborút követő kitelepüléséről is ír, de ezen adatok forrását nem ismerjük, 
illetve ilyen utalásokkal mindeddig nem találkozunk. 

- A cikk még a Kelet-Bükki Állami Gazdaságot említi, de 1971-ben már megalakult 
a Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság (BEFAG). Mindez (legalább részben) az 

1970 körüli adatgyűjtést sejteti. A jósvafői üzemegység (mint gazdálkodási 
alegység) ugyanakkor még az 1950-es években működött, 1970 tájékán már az 

erdőgazdaság szini erdészete volt a helyi munkáltató szervezet. 
- A „Jósvafőnek helyi ipara nincs” megállapítás nyilván a jelentősebb ipari üzemek 

hiányára vonatkozik, ugyanakkor a helyi kisipar nyomai (mint arra a tanulmány is 
utal) erősen hanyatlóban ugyan, de még megtalálhatók voltak a faluban. 
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Fontosabb, kiemelendő megállapítások: 
 

- 1960–1970 között a népességfogyás (5%) még nem tűnt drámainak, bár a hivatalos 
népszámlálások kezdete (1869) óta ekkor (1970) volt a legalacsonyabb a 

lakónépesség. A 40 évnél fiatalabb lakónépesség 1960–1970 között valamelyest nőtt 
(ezt a népességszám bizonyos mértékű stabilizálódásaként értelmezi a szerző), s 

ebben az időszakban a nagyobb arányú elöregedés még nem indult meg.  
- Meglepőnek tűnhet, de ekkoriban még nem látszott a település várható 

elnéptelenedése, viszonylag magas volt még a gyermekszám az iskolában, s kevés 
volt az egyszemélyes háztartás. Jelentősen alulbecsülték ugyanis a várható 

elvándorlást, az 1935–1975 közötti demográfiai adatok alapján 1990-re (a fiatalabb 
generációk legalább részbeni helyben maradásával) kb. 550 lakost prognosztizáltak. 

- A helyi munkalehetőségek már a felmérések idején is korlátozottak voltak, a 
munkavállalóknak csupán egyötöde dolgozott helyben, s a teljes egészében 

mezőgazdaságból élő családok száma már ekkor is igen alacsony (5) volt. 
- A település 2 legfontosabb „helyi energiája” gyanánt az idegenforgalmat, valamint 

az erdő- és vadgazdaságot nevesíti a tanulmány szerzője. 
- Az idegenforgalmi fejlesztés lehetséges irányai („átmenő turizmus”, barlangi 

gyógyturizmus, fizetővendég-szobák) és Jósvafő idegenforgalmi szerepének 
pozícionálása (üdülés, nyugodt pihenés falusias lakókörnyezetben) már ekkor 

körvonalazódtak. 

- A felmérések idején aránylag jól becsülték a fizetővendég-hálózat jövőben 
lehetséges kapacitását, hiszen 300–350 fő egyidejű üdüléséről írtak. Az 1990-es 

évek elejére ez a férőhelyszám (igaz, a Tengerszem Szállóval, Bányász-üdülővel és 
más kisebb szálláshelyekkel együtt) meg is valósult. 

- A megyei átlaghoz képest valamelyest kedvezőbbek voltak a jövedelmi viszonyok, 
s ebből, valamint az idegenforgalom kedvező hatásából adódóan a helyi kulturális 

helyzet és az egészségügyi ellátás helyzete is jobb volt, mint a szomszédos, hasonló 
lélekszámú határmenti települések zömében. 

- Az 50 háztartásra kiterjedő, valószínűleg az 1970-es évek elején-közepén készített 
kérdőíves felmérés reprezentatívnak mondható, a leírások, szociográfiai elemzések 

önmagukért beszélnek, egyfajta korrajznak tekinthetők. A helyben élő 136 család 
életszínvonalára (jövedelem, életkörülmények) vonatkozó adatok tanulságosak. 

- A kérdőíves felméréssel érintett 50 háztartásból még 23 esetében tartottak 
szarvasmarhát, de nyilván a település egészén még magasabb volt a szarvasmarha-

tartó porták száma. Vagyis az állattartás volumene az 1970-es években – annak 
ellenére, hogy a keresőképesek zöme ekkor már az iparban és az idegenforgalomban 

dolgozott – a mai viszonyokhoz hasonlítva még elképzelhetetlenül magas volt! 
- Mai szemmel nézve tanulságosnak mondható, hogy már az 1970-es években gond 

volt a vadállomány nagyságával, a tanulmány szerint a megnövekedett vadlétszám 
már ekkor lehetetlenné tette a szántók egy részének művelését. 
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- A csatolt térképmellékleten jól kirajzolódik Jósvafő 1970-es években jellemző 
településszerkezete, például a régi nagyméretű parasztporták részbeni (felosztás, 

beépítés előtti) megléte, az „új sor” és a Szinpetri felé eső faluvég kiépítetlensége. 
- A közlekedési viszonyok tekintetében a korabeli 10 vonatpár a maival (9 vonatpár) 

összevethető, és a „pesti busz” már az 1970-es években is funkcionált. Ma már 
megmosolyogtató viszont az a felvetés, ami a Szin–Jósvafő közötti turistaforgalom 

lebonyolítása érdekében (legalább főidényben) taxiállomás működtetését javasolja. 
 

 
Szmorad Ferenc 

 
 
I. melléklet: 

 

BERÉNYI I. (1979): Jósvafő földrajzi adottságainak értékelése, különös tekintettel az 

idegenforgalomra. – Földrajzi Közlemények 103: 92-105. 

 

 

I. melléklet 

 

Jósvafő földrajzi adottságainak értékelése, különös tekintettel 

az idegenforgalomra 
 

[…] 
 

A település topográfiai fekvéséből adódó helyi energia 
 

1. A Jósvafő és környéke morfológiai szempontból rendkívül változatos. A Bódva, a 
Sajó és a Csermoslya-völgye között elhelyezkedő mészkőhegység déli darabja az 

Aggteleki karsztos hegység, mely a Bükkhöz hasonló, de annál alacsonyabb, 350–
500 m átlagos magasságú rögökre tördelt tönkfelület. 

A karsztterület É-i részét alkotó Szilicei-fennsík közvetlen folytatása a Nagyoldal, 
amely meredeken esik le a Szelce-völgyre. A Nagyoldalt Ny-felől a Lófejvölgy 

választja el a másik nagy összefüggő karsztos platótól, a Haragistyától. 
A Jósva tektonikus völgyét meredeken kiemelt rögdarabok (Láz-hegy, Almástető) 

zárják le D-ről, egy szurdokszerű völgyet kialakítva. 

A 210–240 m tszf. elhelyezkedő települést a Domola, Kis-Galya és a Lázhegy 400–
500 m magas, meredek, helyenként sziklás oldalai fogják közre. 

A karsztos gyér füvű platók felszínét 100–150 m átmérőjű és 20–40 m mély dolinák, 
uvalák és mélyen bevágódott vakvölgyek teszik változatossá. Emellett a barlangok 

egész sora teszi a vidéket természeti szépségekben gazdaggá, mint pl. az 1954-ben 
felfedezett Vass Imre-barlang (Haragistya), amelynek forrásbarlangja a Kistohonya 

vagy az 1956-ban feltárt Kossuth-barlang a Nagyoldalban és természetesen a 
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közismert Baradla jósvafői ága. Sőt az 1952-ben felfedezett Béke-barlang forrása – a 
Komlós – is Jósvafőnél lép felszínre. 

A barlangok mellett a planinákon aknabarlangokat is találunk; például a nagyoldali 
21 m, a Kopolya-zomboly 45 m, az Almási-zsomboly 103 m mélységű. 

 
2. A település felszíni vizekben rendkívül gazdag, mert a Jósva epigenetikus völgye 

metszi a karsztvízszintet. A Lófej, Tohonya, Komlós, Jósva, Szabókút, Babotkút, 
Kecső, Kalyta és Jánosvölgyi-forrás bővizű patakokat táplál. Közülük a Jósva, 

Kecső és Tohonya hangulatos utcaképet formálva kanyarog át Jósvafőn, szinte 
meghatározva a település szerkezetét. 

Mivel Jósvafő a patakok forrásvidékén van, a víz alig szennyezett. A település 
közelében nincs ipari üzem, sem intenzív mezőgazdaság, ezért a környezet 

megóvása biztosított. 
 

3. A térség éghajlata üdülési szempontból kedvező. A napsütéses órák száma és az 
évi középhőmérséklet megegyezik az Alpokaljáéval. A tél hidegebb, a nyár 

hűvösebb, mint Nyugat-Dunántúlon. Télen gyakori a hőmérsékleti inverzió; amíg a 
planinákon néhány fokkal melegebb, kellemes napos idő van, addig a Jósva-völgyét 

hideg párás levegő üli meg. 
A légáramlást az ÉK-i szelek határozzák meg, de mivel Jósvafő szélvédett völgyben 

fekszik, a szélerősség jelentéktelen. 

A terület kevesebb csapadékot kap (600 mm), mint a Nyugat-Dunántúl, de mivel a 
tél hidegebb, a havas napok száma több, s a hóvastagság is eléri a hegyvidéki átlagot 

(8 cm), ezért az elmúlt években megnövekedett a téli turizmus. 
A levegő rendkívül tiszta, mert az ÉK felől érkező légtömegek hegyvidéken átkelve 

érkeznek. Az egyes évszakok levegőjének páratartalma alig különbözik (70–80%), 
ezért a térség asztmás betegek fogadására alkalmas. Az eddigi tapasztalatok szerint a 

feltárt barlangok levegője, mikroklímája a légzőszervi megbetegedések gyógyítására 
alkalmas. 

 
4. A terület élővilága – különösen növényzete – változatos és sajátos. Ez abból 

adódik, hogy a terület az ún. Subcarpaticum flórajárás része, amelyet itt a sziklai és 
gyepes társulások nagy gazdagsága jellemez. A terület 60–65%-át összefüggő 

bükkösök fedik, amelynek fa- és vadállománya a terület legfontosabb gazdasági 
erőforrása. 

 
5. A terület talajai mezőgazdasági művelésre alig alkalmasak. A karsztos fennsíkon 

ugyanis az erősen kilúgozott, vékony rétegű, gyenge termőképességű vörös agyag 
található. De az erősen tagolt felszín egyébként sem tenné lehetővé a nagyüzemi 

jellegű gazdálkodást. A Jósva-völgy alluviumán pedig nehezen művelhető, 
mélyfekvésű vizes agyagok találhatók, amelyek inkább rét-legelő gazdálkodásra, 

mint szántóföldi növénytermesztésre alkalmasak. 
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6. Jósvafő térségében nincs említésre méltó ásványi nyersanyag vagy energia-
hordozó. 

 
Összegezve megállapítható, hogy Jósvafőnek két jelentősebb helyi energiája van: 

- idegenforgalom fejlesztésére (téli, nyári üdülés, turisztika, gyógyítás) alkalmas 
természetes környezet; 

- az erdő-, illetve vadgazdaság. 
A térség mezőgazdasága nagyüzemi jellegű fejlesztésre nem alkalmas, de a háztáji 

jellegű állattartás fenntartása kívánatos, mert a helyi lakosság és az idegenforgalom 
ellátásában nagy szerepet kaphat. 

 
[…] 

 

A település népessége 

 
1. A népesség száma 1970-ben 580 fő (136 család) volt, a legalacsonyabb a 

hivatalos népszámlálások óta (1869). 
 

1869 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1941 1949 1960 1970 

725 660 660 608 615 656 690 607 618 609 580 

 
A tényleges fogyás 1960–70 között 5%-os volt, ami – ismerve az ország hasonló 

nagyságrendű településeinek népességcsökkenését – nem nagy. Különösen nem, ha 
figyelembe vesszük, hogy ez időszak alatt a mezőgazdasági népesség aránya 52,1%-

ról 34%-ra csökkent, ami általában erős elvándorlással párosul. 
 

2. A népesség korösszetétele a foglalkozásszerkezet két népszámlálás közötti 
átalakulására utal. Ez idő alatt ugyanis a 40–60 éves népesség aránya 31%-ról 22%-

ra csökkent, míg a 60 évnél idősebbek aránya 13,5%-ról 15,3%-ra nőtt. Ugyanakkor 
a népességszám bizonyos stabilizálódását jelzi, hogy a 40 évnél fiatalabb korosztály 

aránya nőtt. Ebből adódik, hogy a népességcsökkenés nem járt együtt nagyarányú 
elöregedéssel. 

 
3. A foglalkozásszerkezet 1960–70 közötti további átalakulása a gazdasági-

társadalmi fejlődés szükségszerű következménye volt. Ez az átalakulás már a két 
világháború között megkezdődött a Borsodi iparvidék fejlődése hatására. Emellett a 

helyi kézművességnek is fontos szerepe volt a munkaerő lekötésében, és még 1960-
ban is volt ács, kovács, lakatos, kerékgyártó, cipész stb. a faluban. 

A második világháború utáni iparfejlődéssel szükségszerűen felgyorsult a 
foglalkozásszerkezet átalakulása, különösen 1960–70 között. 
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 1960 1970 

Mező- és erdőgazdaság 52,1% 34,0% 

Ipar 12,3% 25,3% 

Építőipar 11,5% 14,5% 

Közlekedés   1,6%   2,8% 

Kereskedelem   6,7% 11,4% 

Egyéb 15,8% 12,0% 

Összesen 100,0% 100,0% 

 
A nem mezőgazdasági foglalkozású népesség aránya 61% volt 1970-ben. Az aktív 

népesség 32,3%-át kitevő ipari foglalkozásúak ingázók. A munkavállalóknak csupán 
egyötöde dolgozik helyben, elsősorban az idegenforgalommal kapcsolatban. Az 

ingázók negyede Jósvafő környékén talál munkát (Aggtelek, Szin), míg nagyobb 
része a Borsodi iparvidéken dolgozik (Miskolc, Ózd, Kazincbarcika). Megyén kívüli 

munkahelyre az ingázók 9%-a jár. Egészében naponta 13 nő és 62 férfi ingázik az 

említett településekben. A heti ingázók száma 25 (férfi). 
A férfiak (299 fő) 78,0%-a, a nők (291 fő) 40,7%-a aktív kereső. Az aktív kereső 

férfiak közel fele az iparban dolgozik, míg a nőknek csupán 12%-a. Az ipari 
munkavállalók 36%-a bányász, akik elsősorban a borsodi szénbányákban dolgoznak. 

A bányászok közel fele már mint második generáció dolgozik a szénbányákban, 
ezért szakmunkás. Hasonló számú munkás dolgozik a Borsodi Vegyiművekben, ahol 

1960 után vállaltak ipari munkát. Viszonylag kevesen dolgoznak az építőiparban. 
Az aktív női keresők 40%-a agrár-, 40%-a idegenforgalmi tevékenységet folytat. 

Tisztán mezőgazdaságból csupán 5 család él, de a mezőgazdaság – mint 
melléktevékenység – nagyon jelentős szerepet játszik a családok jövedelem-

kiegészítésében. 
Az aktív népesség 14%-a dolgozik közvetlenül az idegenforgalomban; ez a gyorsan 

fejlődő gazdasági ágazat már ma is nagyobb szerepet játszik az itt élők jövedelmi 
viszonyaiban. 

 
4. Jósvafő népessége etnikailag egységes, annak ellenére, hogy a korábbi 

évszázadokban volt betelepülés. Először a huszita háborúk idején, majd a török 
hódoltság után telepedtek le szlovákok. A XVIII–IX. sz.-ban fellendült gazdálkodás 

(gyümölcstermelés, szeszfőzés, mészégetés, erdőgazdaság, kézművesség), és az 
ehhez kapcsolódó kereskedelem pedig a felvidéki zsidók letelepedését 

eredményezte. Az asszimiláció, az első világháborút követő visszatelepülés 
(szlovákok), a ki- és elvándorlás az etnikai különbségeket eltüntette. 
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5. Az elvándorlás 1960–70 között elsősorban az ipari munkavállalással volt 
kapcsolatos, ezért az elköltözők 40%-a a miskolci ipari agglomerációba települt át. 

A távoli ipari központokba való elvándorlás (Budapest, dunántúli ipari központok) 
esetleges és nem is számottevő. 

Az elköltözők fele a Jósvafőhöz hasonló nagyságrendű településekbe költözött át 
(Bánhorváti, Aggtelek, Bogács, Kánó stb.). 

A városok, ill. a nagyobb népességszámú települések koncentráló hatása tehát csak 
részben érvényesült 1960–70 között és még kevésbé az ún. kijelölt körzetközpont 

vonzó hatása. 
 

A település gazdasági funkciói 
 

Jósvafő XVIII–XIX. sz.-i gazdasága, amely a szerény termőképességű 
mezőgazdasági terület hasznosítására, az erdészetre és a kézművességre épült, a két 

világháború között fokozatosan visszaesett. Ebben közrejátszott egyrészt az, hogy az 
új politikai határ közelsége miatt a település termékcsere-kapcsolatai leszűkültek. 

Másrészt az, hogy a megmaradt országterület fejlettebb mezőgazdasági körzeteit 
kivéve, a kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területeken általános értékesítési 

nehézség lépett fel. Ugyanakkor az ország a fővároson kívüli ipart is szinte teljesen 
elveszítette. Ennek hatására többek között a Borsodi iparvidék is gyors fejlődésnek 

indult a két világháború között. Az ország iparszegénysége fellendítette a vidéki 
kézműipart is, ami Jósvafő esetében is némileg késleltette az iparba vándorlást. A 

kézművesség (ács, lakatos, molnár) 10–15 családnak biztosított megélhetést 
Jósvafőn. 
 

1. Jósvafőnek helyi ipara nincs, de a családok 40%-ának alapjövedelme az iparból 

származik. A foglalkozásszerkezet elemzésénél utaltunk a település ipari 
kapcsolataira, az ingázók viszonylag magas számára (a keresők 45%-a). A 

településnek tehát az ipari munkaerőt adó funkciója erős. A helyi kisiparban ma 
egyedül az ácsmesterség nyújt 4 családnak átlag feletti jövedelmet. 
 

2. A mező- és erdőgazdaság szerepe még ma is számottevő, bár eltartó képessége 

csökkenő tendenciát mutat. 
Jósvafő földjének 33,8%-a mezőgazdasági terület, de ennek alig 1/3-a áll 

hasznosítás alatt, az egyéni gazdaságok kezelésében. 
A két világháború közötti szántóterület aránya csaknem a felére csökkent 1970-ig 

(1. táblázat), de még ennek is csupán 16%-a állt művelés alatt 1975-ben. A szántó a 
viszonylag jobb éghajlati adottságú planinákon (Szelce-puszta) volt a 60-as évek 

elejéig, de a hirtelen megnőtt vadállomány lehetetlenné tette a szántó művelés alatt 
tartását. Az elhagyott szántó ma kaszáló és kielégíti a megcsappant szarvasmarha-

állomány takarmányszükségletét. A szántó a Jósva völgytalpára szorult, ahol a 
gyenge ökológiai adottságok miatt igen szerény eredménnyel, háztáji jelleggel 

termelik a szemestakarmányokat (kukorica, árpa), burgonyát, kevés búzát és 
zöldségféléket. 
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1. táblázat – Jósvafő földterületének százalékos megoszlása művelési ágazat szerint 
 

Év Szán-

tó 

Kert, 

gyü-
möl-

csös 

Szőlő Rét Lege-

lő 
Erdő Ná-

das 

Hasz-

nosí-
tatlan 

Ösz-

szes 

1935 21,9 1,8 0,3 4,9 5,0 63,4 – 2,7 100,0 

1960 19,0 1,5 0,4 8,7 4,1 64,4 – 1,9 100,0 

1970 13,2 1,7 0,3 12,5 6,1 64,1 – 2,1 100,0 

 

A reprezentatív felmérésbe bevont 50 háztartás közül 34 termel kukoricát, 36 
burgonyát és mindössze 4 búzát. Az egy háztartásra eső átlagos földterület nagysága 

1,4 kat. hold. 
A két világháború között még közel 100 kat. hold kertje, gyümölcsöse és szőlője volt 

Jósvafőnek, a települést ÉK felől körülölelő lejtőkön (1. térkép). A gyümölcsfa-

állomány 90%-a szilva volt, amely ma szinte teljesen hasznosítatlan, a szőlő pedig 
kipusztult. 

A gyepterület (rét, legelő) aránya 1935-höz viszonyítva majdnem megduplázódott, 
ami nem a rét- és legelőgazdálkodás elterjedéséből, hanem a szántó parlagon 

hagyásából adódott. A rétet, amely a Jósva völgytalpán helyezkedett el, részben 
feltörték, részben ma is használják és legeltetik. A karsztos oldalak gyér fűvű 

legelője ma juhlegelő. 
A foglalkozásszerkezet átalakulása az állattenyésztés jellegét is megváltoztatta. A 

mezőgazdasági népesség csökkenésével a szántóföldi növénytermelés is visszaesett, 
ami a szarvasmarha-állomány fogyását eredményezte. Az ingázó ipari keresők 

áttértek a kisállattartásra (sertés, baromfi), ami a takarmányvásárlás gyors 
növekedésével járt. 

Ennek ellenére a vizsgált 50 háztartásból még 23-ban volt szarvasmarhatartás 1975-
ben, 28-ban sertéstartás. Általában ahol van szarvasmarha, ott a sertés is 

megtalálható. A baromfitartás általános és egy háztartásra átlagosan 15 baromfi jut. 
A vizsgált háztartások 10%-ában semmiféle állattartás nem volt. 

 
3. Az erdő- és vadállomány a Kelet-Bükki Állami Gazdaság kezelésében van. A 

mintegy 2400 kat. hold erdőt magába foglaló jósvafői üzemegységben mindössze 4 
helyi lakos dolgozik. Az erdészethez kapcsolódó faszén- és mészégetés a lakosság 

szempontjából elveszítette korábbi gazdasági jelentőségét. Az erdő tehát – bár a tele- 
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pülés „helyi energiája” – nem jelent gazdasági potenciált Jósvafő számára. A 
megnövekedett vadállománynak pedig csupán negatív hatásait érzi a helyi lakosság. 

 
4. Az idegenforgalom növekvő gazdasági potenciált jelent Jósvafő számára, mely 

ágazat 1970-ben már az aktív keresők 26,2%-át kötötte le közvetlenül vagy 
közvetve. A jósvafői és aggteleki szállodák, valamint a fizetővendéglátás elsősorban 

a női munkaerő foglalkoztatását javította. 
Jósvafő idegenforgalmának döntő részét a barlanglátogatásra alapozott átmenő 

turizmus adja. Az ország távolabbi részéből érkező barlanglátogatók ugyanis az 
éjszakát Aggteleken töltik, ahol az 1965–1970 között épült Cseppkő Szálló 

kényelmes és olcsó szállást ad. Jósvafő Tengerszem Szállója 53 férőhelyével (23 
szoba), ha nem is sokkal színvonalasabb, de drágább, bár az is igaz, nyugodtabb, 

pihenésre alkalmasabb szállást nyújt. 
A tömegturizmus (Aggtelek) és az üdülés (Jósvafő) bizonyos szétválása 

tapasztalható az aggteleki szálló megnyitásától, és ez el is fogadható, ha ugyanakkor 
Jósvafő üdülő (gyógyüdülő), pihenő jellege is megerősítést, fokozatos kiépítést kap. 

Az asztmás betegek gyógyítására kísérleti jelleggel létesített kb. 60 férőhelyes 
szanatórium rövid idő alatt nem várt hatással volt a helyi idegenforgalomra. Jósvafő 

1972-től a nyári hónapok alatt (júniustól szeptemberig) mintegy 80–100 asztmás 
beteget tud fogadni egyidejűleg. Egy személy átlagosan 10 vendégnapot tölt a 

községben. A fizetővendég-szobák a Petőfi S. és Táncsics M. utca újjáépített 

lakóházaiban találhatók, de vannak kiadó szobák a felújított parasztházakban is. 
 

Jósvafő közlekedési adottságai 
 

Jósvafő a határ menti övezet zárt hegyvidékén helyezkedik el, az intenzív ipari és 
mezőgazdasági körzetektől távol esik és egy viszonylagos homogén, szerény 

gazdasági funkciójú tér települése. 
A gazdasági-társadalmi fejlődés hatására növekvő üdülés és idegenforgalom viszont 

új helyzeti energiát teremt, amelynek alapja éppen abban van, hogy a település távol 
esik a gazdaságilag fejlett térségektől, de közlekedési szempontból mégsem elzárt, a 

Bódva, Jósva vagy a Szuha völgyén át könnyen elérhető. 
Az üdülő és idegenforgalmi jellegű helyzeti energia több forrásból táplálkozik: 

- A Bódva és Jósva völgyén át Aggtelekre irányuló turistaforgalom Jósvafőn 
keresztül éri el Baradlát, ill. a Szuha völgyét. A turistaforgalom szempontjából tehát 

fontos „átkelőhely” a település. 
- A megyén kívüli területekről érkező látogatók – különösen a csoportos turisták – a 

barlanglátogatással egybekötött programot általában egy nap alatt nem tudják 
lebonyolítani, ezért az elszállásolási igény fokozódott. Bár ez a forgalom erősen 

idény jellegű és gyakran csak a hétvégekre koncentrálódik. 
- A jövőben számításba vehető a Szlovákiából és Lengyelországból érkező, átmenő 

turistaforgalom növekedése is. 
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A település helyzete a tömegközlekedés szempontjából jó. Bár vasútállomás csak a 8 
km-re levő Szinben van, de a Bódva völgyét a Borsodi iparvidék városaival napi tíz 

vonatpár köti össze, amelyhez Jósvafőnek elfogadható autóbusz-összeköttetése van. 
Utazási nehézséget az autóbusz zsúfoltsága jelent a reggeli és délutáni órákban, 

amikor az ingázók és az alkalmi utasok forgalma egybeesik. A nyári turistaforgalom 
idején ez a helyzet különösen rossz. 

A Szin–Jósvafő–Aggtelek között közlekedő helyi autóbusz forgalma mellett napi 
egy járat köti össze Jósvafőt a fővárossal is. 

 

A település belső szerkezetének funkcionális tagozódása 

 
Jósvafő völgyi település, szerkezetét a völgy futása, a völgyre ereszkedő oldalak 

meredeksége és formája, valamint a három patak – Jósva, Kecső, Tohonya – 
futásiránya határozza meg (1. térkép). 

A település legrégibb része a Jósva és Tohonya patakok között húzódó hegylábon 
végigfutó Dózsa Gy. – Táncsics M. – József A. u. házsora. Ott találjuk a település 

két legrégibb lakóházát a XVIII. sz. végéről és a XIX. sz. elejéről (Táncsics M. u. 
14. és József A. u. 2.). Mindkét lakóház még jó állagú, szép stílusú, eredeti épület 

(sajnos, egyik sem áll műemlékvédelem alatt). 
Az utcákra merőlegesen futnak a lejtéssel megegyező irányú keskeny szalagtelkek, 

amelyek a XVIII-XIX. sz.-ban gyümölcsöskertek voltak. 

A település a XIX. sz. második felében a völgyfenék feltöltésével „lefelé”, majd a 
völgyben hosszanti irányban terjeszkedett. A patakok futása meghatározta az 

utcahálózatot és ezzel a belső szerkezet formálódását. A szarvasmarhatartó jellegű 
mezőgazdaság és az erdőgazdaság az 1950-es évekig meghatározta a 

telekhasznosítást, a lakó- és gazdasági épületek elhelyezését, belső tagozódását. 
A település gazdasági funkciójának megváltozása, a lakosság foglalkozás-

szerkezetének átalakulása a belső szerkezet funkcionális tagozódását is átformálja. E 
folyamatról az 1. térkép ad képet, amely jelzi, hogy a korábbi viszonylag homogén 

agrár jellegű településszerkezetből élesen kezd kirajzolódni a főutca – Petőfi S. – 
középső része, ahol egyrészt néhány központi funkciójú épület található (iskola, 

kultúrház, községi tanács, vendéglő stb.), másrészt a lakóházak a nem 
agrárfoglalkozású családok birtokába mentek át és átépültek. 

A település növekedése a főutca vonalában is Jósvafő megváltozott gazdasági-
társadalmi szerepére utal, mert az új lakóházakhoz már nem kapcsolódik gazdasági 

udvar. A korábbi agrárfunkció eltűnése figyelhető meg a régi Táncsics M. utcában 
is, ahol a nem agrárfoglalkozású új telektulajdonosok a régi lakóházakat átépítették 

vagy lebontották. 
A főutca Szinpetri felé eső részén – amely a két világháború között a település 

szélső házait jelentette – a lakóházaknak olyan összefüggő sora található, amelyek 
lakói még foglalkoznak állattartással, bár ipari munkások. 

Jósvafőnek tehát nincs összefüggő, tiszta agrárfunkciójú településrésze. 
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A lakosság életkörülményei 
 

A lakosság életkörülményeit a családi jövedelmek nagysága, a település 
infrastrukturális helyzete, a lakások állaga és minősége, valamint a népesség 

kulturális-egészségügyi „ellátottsága” alapján jellemezzük. 
 

1. A családi jövedelmek nagyságáról kérdőíves felméréssel tájékozódtunk. Az agrár 
jellegű jövedelmet az állatállomány – ill. az állati eredetű termékek évi átlagos 

mennyisége – alapján becsültük meg, míg az ipari jövedelmek esetében az alapbért 
vettük számításba. A jövedelmek nagysága és forrása alapján a családokat az alábbi 

főbb típusokba soroltuk: 
 

a) 4300–4500 Ft havi átlagjövedelem jellemzi azt az átlagosan 4 tagú családot, 
amelynek 1 tagja ipari foglalkozású és a család agrártevékenységet is folytat; 

átlagosan 2 szarvasmarhával, 1 sertéssel és 20 baromfival rendelkezik (1972). Ebben 
az esetben a mezőgazdasági tevékenység az évi jövedelem 40%-át biztosítja. Ez az 

arány nagyobb a valóságosnál, ami abból adódik, hogy a lakosság a 
mezőgazdaságból eredő bruttó jövedelmet adja meg és nem veszi számba a 

ráfordítást, amit gyakran az ipari jövedelemből fedez (takarmányvásárlás). A 
felmérésbe vont családoknak 34%-a tartozik ebbe a típusba. 

b) 2800–3000 Ft havi átlagjövedelem van abban a 4 tagú családban, amelyben 1 

ipari kereső van, de a család szarvasmarhát nem tart, csupán évente 1 sertést hizlal 
és 20–25 baromfit nevel. Ez a jövedelmi viszony a családok 42%-át jellemezte. 

c) A családok 16%-a idős kéttagú. 
- Közülük a szarvasmarhatartással foglalkozó, még munkaképes család havi 

jövedelme 1500–1800 Ft körül van. 
- Az idős családok fele már csökkent munkaképességű, ezért kisállattartó 

(sertés, juh, baromfi) és alacsony havi jövedelmű (1000 Ft alatt). 
- Még ennél is szerényebb körülmények között él néhány magányos, 

munkaképtelen idős ember, aki gyakran tanácsi segítségre szorul. A szerény 
jövedelem a nyugdíjból, esetleg a haszonbérből (kert) vagy a 

baromfitenyésztésből adódik. 
d) A felmérésbe vont családok közül 5 volt tradicionális értelemben vett 

parasztcsalád. Ezek a kisparaszti gazdaságok átlagosan 3 szarvasmarhát (tehén), 2 
lovat, 1–2 sertést, 30–40 baromfit tartanak. Becslésünk szerint a mezőgazdaságból 

eredő bruttó havi jövedelem 2500–2700 Ft lehet, nem számítva a fuvarozásból eredő 
jövedelmet, ami becslés szerint az évi jövedelem 25–30%-ára rúghat. 

 
Összegezve megállapítható, hogy a felmérésben szerepelt 50 család 40%-ának 

jövedelme meghaladja a megyei átlagot, 40%-ának jövedelme az átlag körül van, de 
20%-ának a jövedelme mélyen a megyei átlag alatt van. A lakosság jövedelmi 

helyzete megmagyarázza a népességszám viszonylagos stabilitását. 
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2. Az infrastrukturális ellátottság Jósvafőn jobb, mint a megye hasonló 
nagyságrendű településeiben. Jósvafő tanácsi hivatallal rendelkező önálló község, 

amelynek egy osztott általános iskolája, kultúrháza és egy felújított épületben 
vendéglője van. 

A település gerincét alkotó, a Jósva völgyét követő főutca jól kiépített, hasonló a 
Táncsics M. utca is. A köves, kavicsos utak az év nagy részében gépjárművel is 

járhatók. Nehezen járható viszont a meredek, agyagos Szabadság út, József A. és 
Kossuth L. u., valamint a Dózsa György út egy része. 

Rendezésre vár a Petőfi S. – Dózsa Gy. – Rákóczi F. utak által határolt háromszög 
alakú, kétoldalról patakkal határolt telektömb, mert nehezen megközelíthető. Ez 

Jósvafő egyik leghangulatosabban beépíthető része. 
A villany a lakások 78%-ában van bekapcsolva. A település vízvezetékrendszere a 

60-as évek közepén épült ki, de a közüzemi vízhálózatba eddig a lakásoknak csak 
14%-át kapcsolták be. 

 
3. A lakáshelyzet. A település lakóépületeinek 60%-a elöregedett, de felújítható. 

Néhány szép stílusú népi házsor is védelmet érdemelne. A funkciójukat vesztett 
nagy pajtákat sok helyütt lebontották, de még mintegy 30 eredeti formájában 

megtalálható. Néhány régi pajtát garázzsá alakították át. 
A lakóházak 19%-át az 50-es évektől felújították, ami általában csak ablakcserével 

járt és nem jelentette a ház belső átalakítását. A lakóházak 18%-a 1960 után épült, 

amelynek 2/3-át lebontott régi épület helyén, 1/3-át pedig osztott telken emelték. 
A lakások 52%-ában két generáció (szülő és gyermek), 18%-ában pedig három 

generáció (nagyszülő, szülő és gyermek) él együtt. A lakások 30%-a idős 
házaspárok vagy idős emberek tulajdonában van. Ezeknek a lakóházaknak a 

felújítása csak tulajdonosváltozás esetén képzelhető el. 
A lakások 60%-a egyszobás, 32%-a kétszobás és mindössze 8%-a háromszobás. 

Valamennyi háromszobás lakásban van fizetővendég-szoba, de a kétszobás 
lakásokban csak esetenként. A fizetővendég-látás mai kapacitása 40–50 fő. A 

fizetővendég-látás bővítése a lakóházak további felújításával, bővítésével növelhető, 
és erre a lakóházak 50–55%-a alkalmas. 

A lakások 72%-ában van rádió, 40%-ában mosógép és 30%-ában televízió. 
 

4. A lakosság ellátása 
a) A lakosság alapellátása nagyrészt biztosított. Ez abból adódik, hogy az alapvető 

élelmiszerek egy részét (tej, hús, burgonya) a lakosság termeli meg, másik részét 
pedig a vegyesboltban szerzi be. A vegyesbolt ellátottsága valamivel jobb ugyan a 

hasonló nagyságú települések átlagszínvonalánál, de a növekvő turistaforgalom 
miatt ma már nem kielégítő. A nyári idegenforgalmi idényben a reggeli órák 

kivételével az alapvető élelmiszereket (tej, húsáru, kenyér) sem lehet beszerezni. 
Zöldség- és gyümölcsfélékből pedig teljesen ellátatlan a község. 

A lakosság a szükséges iparcikkeket legközelebb Szendrőn, de elfogadható 
választékban csak Edelényben, ill. Miskolcon tudja megvásárolni. 
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A Tengerszem Szálló két étterme és a községben levő vendéglő együttes kapacitása 
az év nagy részében – a nyári hétvégék kivételével – kielégíti a szükségletet. A nyári 

ellátás „rugalmasságát” valószínű javítaná, ha néhány a fizetővendég-látáshoz 
kapcsolódó kisebb kifőzde is működne. 

A lakosság ellátását javító szolgáltatások hiányoznak. A villamossági cikkek 
javítására csak Edelényben van lehetőség, ami azt jelenti, hogy a javításra szánt 

berendezés leadása és átvétele egészében egy teljes munkanapot igényel. De még 
elemi szolgáltatásért is – pl. cipőjavítás – a járási székhelyre kell utazni. 

Természetesen a szolgáltatások jelentős részét nem is lehet helyben létrehozni, de 
néhány esetben a „mozgó szolgáltatás” talán praktikusabb megoldás lenne. 

 
b) A lakosság kulturális helyzete. Jósvafőn csak alsótagozatos iskola van 36 

tanulóval, a felsőtagozat Szinben. A tanulók létszáma 42-ről 36-ra csökkent 1973–
76 között, de 1980-ig nem várható már további csökkenés. 

Az általános iskola befejezése után a fiatalok 90%-a ipari iskolában tanul tovább 
Miskolcon és Kazincbarcikán. Különösen kedvelt az ács- és asztalosszakma. 

Középiskolába évenként csak egy-egy tanuló iratkozik be. 
A lakosság iskolai végzettségének színvonala gyorsan javul. 1970-ben a lakosság 

10,3%-ának volt érettségije vagy ennél magasabb iskolai végzettsége; 10 évvel 
korábban ez az arány még csak 6,5% volt. 

A foglalkozásváltozásra utal az is, hogy magas a szakmai továbbképzésben 

részesülők aránya (28% a kereső népesség százalékában). 
Minden 50 évnél fiatalabb kereső családjában van rádió, és a családok felében 

televízió. Minden család újságelőfizető, átlagosan 10–50 kötetnyi könyvvel 
rendelkezik, és minden családra esik egy rendszeres mozilátogató. 

Az újságelőfizetők 34%-a a Szabad Földet, 22%-a az Észak-Magyarországot rendeli 
meg. E mellett a Népszabadság és a különböző képeslapok megrendelése jelentős. 

Az összlakosságnak mintegy 30%-a marad el ettől a kulturális színvonaltól, 
elsősorban az idős emberek, akiknek sok esetben a szociális helyzete sem teszi 

lehetővé pl. a televízió vásárlást, az újságelőfizetést stb. 
A kulturális helyzet megítélésünk szerint kedvezőbb, mint a megye hasonló 

nagyságrendű községeiben, ami a foglalkozásszerkezet átalakulásának, a jobb 
jövedelmi viszonyoknak és nem utolsósorban az idegenforgalom kedvező hatásának 

tulajdonítható. 
 

с) Jósvafő egészségügyi ellátottsága is jobb, mint a határ menti övezet hasonló 
nagyságú községeiben. Helyben hetente kétszer van orvosi rendelés, kéthetenként 

nőgyógyászati és gyermekorvosi rendelés, de ezt még kiegészíti a Szinben és 
Aggteleken levő állandó orvosi szolgálat. 

Nyáron, amikor az ideiglenes szanatórium asztmás betegeket fogad, háromhetes 
váltással orvosi felügyelet is van. De ebben az időszakban a községben magán 

alapon tartózkodó asztmás betegek gondozása nem tekinthető megoldottnak. Az idős 
emberek ápolása a szervezett házi beteggondozó-szolgálat keretében megoldott. 
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A településfejlődés lehetőségei 
 

Jósvafőn az 1935–1975 közötti demográfiai adatok változása alapján kb. 550 lakos 
várható 1990-ben. A népesség átlagos életkora, az eltartott népesség aránya tovább 

nő. A népesség életkörülményeinek javítása ezért feltételezi a helyben levő 
gazdasági erőforrások jobb kihasználását, a helyi foglalkoztatási lehetőség némi 

bővítését. 
A helyi ipar kiépítésének feltételei hiányoznak, ezért a férfi keresők többségét a 

jövőben is a Borsodi iparvidék fogja foglalkoztatni. Az ingázás közlekedési feltételei 
kedvezőek, bár a menetidő és a forgalmi csúcsidők zsúfoltságának csökkentése 

kívánatos. 
A helyi magánkisiparban a fa (ács és asztalos) és fém megmunkálásnak van 

tradíciója, de közülük ma már csak az előbbinek van jelentősége. A háziipari jellegű 
fafeldolgozás fejlesztésre kínálkozik. 

A családok 50–55%-ára becsülhetők 1990-ben azok, amelyekben az ipar biztosítja 
az alapjövedelmet. 

A mezőgazdasági tevékenység további csökkenése nem kívánatos, mert bizonyos 
agrártevékenység feltételei adottak és a családok több mint 80%-ának jövedelmét 

érinti. Célszerűnek látszik a tradicionális tejelő szarvasmarhatartás és a 
juhtenyésztés támogatása. Az állati eredetű termékek egy részét ui. a vendéglátás 

helyben is felhasználhatja. 

A mezőgazdaság jövedelem-kiegészítő szerepe valószínű erősödik, noha lehetőség 
kínálkozik 5–10 kisparaszti gazdaság fenntartására és támogatására is. Ezek a 

gazdaságok a helyi lakosság alapellátásába ma is bekapcsolódnak, és ez a funkciójuk 
az üdülőforgalom növekedésével erősödhet. 

Az idegenforgalom a jövőben hatékonyabban befolyásolhatja Jósvafő fejlődését. Ez 
a hatás mutatkozhat a családi jövedelmek növekedésében, a település további 

átépítésében, a népességszám viszonylagos állandósulásában. 
Központi fejlesztéssel a gyógyszálló és az állami üdültetés megteremtése kínálkozik. 

Az asztmás betegek fogadására tervezett gyógyszálló megépítése reálisnak látszik, 
nemcsak a cseppkőbarlang sajátos gyógyhatású levegője miatt, hanem azért, mert 

Jósvafő és környéke – az említett adottságok miatt – alkalmas az asztmás betegek 
üdültetésére. Az idegenforgalom fejlesztésének – megítélésünk szerint – másik reális 

lehetősége a település üdülő funkciójának erősítése. Ennek elengedhetetlen feltétele, 
hogy Jósvafő az üdülőterület része legyen. Az érvényben levő rendezési terv ugyanis 

a települést – állattartása miatt – kizárja az üdülőterületből, holott az asztmás 
betegek egy része a községben nyer elhelyezést. 

Az idegenforgalom harmadik forrása az átmenő turizmus, amely 1990-ig is a 
forgalom döntő részét fogja adni. 

Az idegenforgalom vázolt három lehetősége egyrészt az említett központi 
beruházással (gyógyszálló, SZOT üdülő stb.), másrészt a helyi lehetőségek jobb 

kihasználásával kapcsolható Jósvafő fejlesztésébe. 
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Az aktív női munkaerő aránya és életkora alapján mintegy 50–60 háztartás lenne 
bekapcsolható a fizetővendég-szobahálózatba, ha a lakások felújítását állami 

kölcsönnel segítenénk. Ezzel összesen kb. 80–90 család (300–350 fő) egyidejű 
üdülése válna lehetővé Jósvafőn. A családos üdültetéssel kapcsolatos társadalmi 

igény a 60-as évek végétől fokozatosan nő. A megfelelően ellátott üdülő jellegű 
falvak bekapcsolása az üdültetésbe csökkentené az idegenforgalmi centrumok 

zsúfoltságát és általában növelhetné az üdülőférőhelyek számát. 
Jósvafőt archaikus falusias vonásai, a természet és a település hangulatos kapcsolata 

alkalmassá teszik az üdülő funkció betöltésére. Ennek megóvása érdekében 
messzemenően óvakodni kellene a település drasztikus átépítésétől; az épületeknek a 

tájhoz, a falusias képhez igazodó felújítását kellene támogatni. 
Az idegenforgalom jelenlegi nagysága is indokol kisebb, de gyorsabb fejlesztést. 

A turistaforgalomban jelentősen részt vesznek a tanulók, ezért feltétlenül javítani 
kell a tej és tejtermék, a pékárú és a zöldség-gyümölcs ellátást. Emellett a tartós 

vendéglátás növeli egyes iparcikkek forgalmát is, ezért a mai gyenge ellátottságú 
vegyesbolt helyett egy kisebb ABC-rendszer építése válik szükségessé. A forgalom 

növekedésével valószínű célszerű lesz a községi vendéglőt gyorsbüfével együtt 
üzemeltetni. 

Az asztmás betegek helyi szállítása, a Szin–Jósvafő közötti forgalom lebonyolítása 
már ma taxiállomás létesítését is megkívánna, legalább a főidényben. 

 

Összefoglalás 
 

Az idegenforgalom, de különösen a hazai autós turizmus növekedése sürgeti 
azoknak a térségeknek, településeknek a vizsgálatát, amelyek üdülési szempontból a 

területfejlesztés során számításba jöhetnek. 
Az Aggteleki-karszt területén levő, 580 lakosú Jósvafő ilyen adottságú településnek 

tekinthető. A település helyi energiája az üdülésre alkalmas természeti környezet és 
falusias település, valamint az erdő- és vadgazdaságból ered. 

A település népességének tényleges fogyása 1960–70 között 5%-os volt, ami – 
összehasonlítva az ország hasonló nagyságú településeinek népességcsökkenésével – 

nem nagy. Az aktív népesség 40%-a az iparban, 14%-a közvetlenül az 
idegenforgalomban tevékenykedik. A férfi ipari keresők a közeli szénbányákban és a 

Miskolc környéki üzemekben, az aktív női keresők pedig a mezőgazdaságban és az 
idegenforgalomban dolgoznak. 

Jósvafőnek energiaforrása, feldolgozható ásványi nyersanyaga nincs, ezért helyi ipar 
nem alakult ki. Földterületének ma 33,8%-a mezőgazdasági, de annak alig 1/3-a 

művelt. A település agrárfunkciója – a növekedő Borsodi iparvidék hatására – 
meggyengült; az egykor fontos szerepet játszó gyümölcstermelés eltűnt, és a tejelő 

szarvasmarhatartás is erősen visszaesett. A település helyi gazdasági erőforrása az 
erdő- és vadgazdaság maradt és a jövőben az idegenforgalom lehet. 

A családok 42%-ában a jövedelem fő forrása az ipar, de az önellátó jellegű 
kisállattartásnak (sertés, baromfi) még fontos a szerepe. A családok 34%-a kettős 
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foglalkozásúnak tekinthető, mert a családfő ugyan ipari kereső, de a család 
megtartotta korábbi agrártevékenységét és piacra is termel. A családok 16%-a idős 

nyugdíjas. A kisparaszti gazdálkodás alapja gazdaságonként kb. 10 ha 
mezőgazdasági terület, ami saját földből (rét, ill. legelő) és bérletből áll. Egy-egy 

gazdaság átlagosan 3–4 szarvasmarhát, 2 sertést és 30–40 baromfit tart, amely a 
jövedelem 60–65%-át éri el, amellett fontos jövedelemforrás a fuvarozás is. 

Jósvafő gazdasági-társadalmi életének átalakulását a település belső szerkezetének 
változása, a lakóépületek átépítése (az épületek 60%-a elöregedett), a telkek 

gazdasági funkciójának módosulása stb. jelzi (1. térkép). Jósvafő átépítése során a 
növekvő idegenforgalom igényeit (ellátás és szolgáltatás javítása, lakásfelújítás, 

településrendezés stb.) nagyobb mértékben kellene figyelembe venni, hogy az új 
funkció feltételeit megteremtsük. 

 
 

 

A Schwarcz-palló a Jósva- és a Tohonya-patak összefolyásánál 2013-ban 
(Fotó: Izápy Gábor) 
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Jósvafői családi történetek 
Beszélgetés Berecz Valéria nagynénémmel 

 

 

Nagynénémmel, a Kazincbarcikán élő Berecz Valériával jósvafői látogatásai 

alkalmával gyakran beszélgetünk múltról, közös gyökerekről, gyermek- és fiatal 
koráról, édesapja kényszermunkatáboráról, édesanyja korai elvesztéséről, 

elköltözéséről és családalapításáról. Visszaemlékezéseiből és a tőle hallott 
történetekből született ez az írás, melyben a Jósvafő, Rákóczi utca 5. alatti Berecz-

porta egykori lakói elevenednek meg a Jósvafői Helytörténeti Füzetek lapjain. 
Ebben az összefüggésben fontos talán azt is megemlíteni, hogy a Rákóczi utcában 

másik Berecz család is élt, illetve él a mai napig is, így bizonyára erre utal a Kocsma 
előtti tértől egészen a Csapásig (a Kúria előtti híddal szembeni mellékutca, mely 

egykoron a hegyi legelőről az ivóvízhez vonuló tehéncsorda fontos útvonala volt) 
tartó utcaszakasz nem hivatalos, de a helyiek által a mai napig is előszeretettel 

használt Berecz-sor elnevezése. 
 

 

Berecz Valéria 1961-ben 
(Berecz Valéria archívumából) 

 

A Rákóczi utca 5. alatti Berecz család története 
 

Berecz Valéria ifj. Berecz Miklós (1909-1992) és Szőr Jolán (1920-1968) második 
gyermekeként, 1943. január 28-án látta meg a napvilágot. Testvérei közül Miklós 

1941-ben, Piroska pedig 1950-ben született. A többgenerációs Berecz család 
(jelenlegi ismereteink szerint az egyházi anyakönyvekből 1822-ig sikerült 

visszavezetni a jósvafői családfát) a Rákóczi utca 5. alatti portán élt és gazdálkodott, 
ahová testvéreivel Valéria nagynéném is született. Mivel apai nagyapja, id. Berecz 

Miklós (1878-1943) már születése előtt meghalt, így csak Garan Terézia (1884-
1964) nagymamájára tud visszaemlékezni. Őt határozott, a családot a nehéz háborús 
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és kommunista időkben is erős kézzel összetartó, konok asszonynak ismerte meg. 
Elmondása szerint gyermekként tőle tanulta mai napig is kitartó szorgalmát és 

elszántságát, melyre későbbi életében is nagy szüksége volt. Szülei 1939-ben történt 
házasságkötése után, a Rákóczi utcai portán idősebb fiúként édesapja vezette tovább 

a hagyományos családi gazdálkodást, míg László öccse (Berecz László 1910-1967) 
– e sorok írójának apai nagyapja – a Dózsa György utca 1. alatt alapított „új” Berecz 

családot és hozott létre földművelő, állattartó családi gazdaságot. Szinpetriből 
származó édesanyja a II. világháború végén, férje kényszermunkára hurcolása után 

egyedül maradt erélyes anyósával és két kisgyerekével. Emiatt sokat kellett 
dolgoznia, valószínűleg ez okozhatta későbbi súlyos betegségét és korai halálát is.  

 

 

Szőr Jolán és Berecz Miklós házasságkötése 1939-ben (a kép bal oldalán láthatóak) 
(A Szinpetriben készült fotó jobb oldalán álló pár: Maksa Borbála és Csuka János) 

(Berecz Valéria archívumából) 

 

A II. világháború utáni kényszermunka és az ötvenes évek 

 

Katonaévei után ifj. Berecz Miklós 1944 végén egy zalaegerszegi gyűjtőtáborba 

került. Innen 1945. április 1-én – marhavagonokba zsúfolva – már fogolyként 
hurcolták kényszermunkára, az akkori Szovjetunióba. Itt egy Dombász közelében 

(ma Ukrajna) lévő fogolytáborba került, ahonnan csak 38 hónap fogság után, 1948. 
augusztus 21-én érkezett vissza Magyarországra. Amikor Valéria nagynéném 

édesapja 35 évesen elkerült Jósvafőről – mivel nagyapja ekkor már nem élt – a 
család férfi kenyérkereső nélkül maradt. Ebben a nehéz időszakban kellett helyt 

állnia édesanyjának és nagymamájának, hiszen Miklós bátyja ekkor 4 éves kisfiú, ő 
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pedig mindössze 2 éves karon ülő kislány volt. Nagynéném napjainkban így beszél 
erről a „nehéz időszakról”: „A mai napig pontosan emlékszem, amikor édesapám 

1948 augusztusában visszatért Jósvafőre. Egy lovasszekéren hozták haza a szini 
vasútállomásról. Kislányként a házunk előtt folyó Jósva-pataknál voltam, és a bolt 

előtt nagy kiabálást hallottam: megjött Berecz Miklós! Örömömben eldobtam a kis 
vizes kannámat, beszaladtam az udvarunkra, és a jó hírt elmondtam édesanyámnak. 

Igen, valóban az édesapám volt az, aki alig bírt járni, betegen, lesoványodva, 
testileg-lelkileg összetörve tért haza a családjához. Úgy emlékszem egy ideig csak 

messziről nézegettem, mivel nem ismertem. 
 

 

Berecz Miklós ún. hazatérő igazolványa, melyet 1948. augusztus 21-i érkezésekor a 
debreceni hadifogoly-átvevő állomáson állítottak ki a nevére 

 

Hiába mondta nekem, hogy gyere ide kislányom! Ne félj tőlem! Családunk sok 
szenvedéssel, nélkülözéssel és munkával élte át édesapám közel négy évig tartó 

fogságának idejét, de Istenben bízva mindig is reméltük a hazatérését. A 
megfélemlítések miatt a fogságban töltött szenvedésekről csak később mert igazán 

beszélni. Pl. lövészárkot ásattak velük és fakitermelésre, erdőbe hajtották őket. 
Mindeközben napi egy fekete kenyeret kaptak táplálékként. Ezért gyakran éhesek 

voltak, sokszor a szemétdombon is keresték az élelmet. Örültek, amikor termőföldek 
mellett vitt el az útjuk, mert itt pl. takarmányrépához juthattak. Hideg téli napokat is 

át kellett élniük, miközben édesapám lába is többször elfagyott. Hazatérése után 
aztán növekedett a családunk, 1950 júniusában megszületett Piroska húgom. Majd 

jött a Rákosi-rendszer, melyben kuláklistára kerültünk. Ezáltal a beszolgáltatások 

kényszere bennünket is érintett, így a sok-sok munka ellenére, a megtermelt 
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élelmiszerek csak szűkösen biztosították a család ellátását. Sajnos időközben 
édesanyánk megbetegedett, 1958-ban lebénult a fél oldala, és 10 év szenvedés után, 

1968-ban meghalt. Emiatt testvéreimmel már gyermekkorunktól kezdve dolgoznunk 
kellett a földeken, pl. aratáskor, szénagyűjtéskor, kapáláskor és szüretkor is. Közben 

az otthoni feladatok ellátásába is be kellett segítenünk. Azokat a szavakat pedig, 
hogy nem csinálom, ki sem ejthettük a szánkon!” 

Valéria nagynéném 1949 és 1957 között végezte általános iskolai tanulmányait. 
Ebből az időszakból szívesen emlékszik Jakucs Lászlóné, Marika tanár nénire, aki 
kémiát és fizikát tanított ezidőben Jósvafőn. Rajta kívül Körtvély Kálmán tanítót és 

feleségét említi, akik iskola után színdarabot, illetve néptáncot tanítottak a helyi 

gyerekeknek. Szóba kerül még az akkori erdész felesége is, hiszen Tomázi Zoltánné 
hímezni, kötni és horgolni tanította az iskolás lányokat. A 8. osztály elvégzése után a 

korábban már említett okok miatt (édesanyja betegsége és a beszolgáltatások 
kényszere) a családi gazdaságban volt szükség a munkájára, így egészen 1961-ig a 

településen maradt. Annál is inkább, mert ebben az időszakban még nem volt 
jellemző, hogy Jósvafőről középiskolába kerülhetnek a 14. életévüket betöltött 

fiatalok. (Áttörés ebben a folyamatban csak később történt, pl. Piroska húga 
továbbtanulásának 1964-ben már nem volt akadálya.) Aztán 1959-ben annyi 

változás történt az életében, hogy sikerült elhelyezkednie a Tengerszem Szállónál, 
ahol egészen férjhez meneteléig szobalányként dolgozott. 

 

 

Konfirmálás utáni csoportkép 1956-ban 
Az első sorban balról-jobbra Farkas András, Silye Dániel, Czafik Zoltán, 

Palcsó Rózsa, Obbágy Margit és Garan Ilona, mögöttük Varga Albert, 

Farkas Béla, Garan László, Berecz Valéria, Bak Jolán és Kotó Ilona, 
leghátul pedig Miskolczi József lelkipásztor látható 

(Berecz Valéria archívumából) 
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A Berecz-porta elnéptelenedése 
 

Édesanyja 1968-ban bekövetkezett halála után édesapja egyedül maradt, hiszen 
időközben nagymamája is meghalt, a fiatalok pedig – a szocialista időszak 

kényszerét és „divatját” követve – előbb-utóbb munkahelyet és családot is máshol 
találva és alapítva, végleg elköltöztek Jósvafőről. Miklós bátyja Miskolcra került, 

ahol 1970-ben egy fiúgyermek apjaként, munkahelyi balesetben hunyt el. Piroska 
húga az ózdi iskola elvégzése után Debrecenben alapított családot, ahol egy 

leánygyermeke született. Valéria nagynéném házasságkötése után, 1961-ben férje 
szülőfalujába, Ragályra került. Majd két lányának születése után, 1973-ban 

Kazincbarcikára költözött családjával. Mindeközben édesapja, akit „szorgalmas és 
dolgos embernek” ismert – 1992-ben, 83 évesen bekövetkezett haláláig – még 24 

évet élt és tevékenykedett Jósvafőn. Ezt követően a Rákóczi utca 5. alatti Berecz-
porta – oly sok jósvafői sorstársához hasonlóan – elnéptelenedett, azonban az 

örökösök azóta sem adták el az ingatlant. Reményt keltő, hogy az 1960-ban teljesen 
átépített, de napjainkban ismét felújításra szoruló épületegyüttes a közeljövőben újra 

megújulhat. Így ha időszakosan is, de ismét élet költözhet a „Berecz-sor” 5. alatti 
portára… 

 

 

Id. Berecz Miklósné, Garan Terézia a Rákóczi utca 5. alatti régi Berecz-portán 
1959-ben (az 1960-as átépítés előtt, a régi ház oromfalán 

az 1886. évszám és a BM monogram látható) 
(Berecz Valéria archívumából) 
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Zárógondolatok 
 

Végül Valéria nagynéném záró gondolatai következnek: „Jelenleg Kazincbarcikán, 
egyedülálló, elvált nyugdíjasként élek. Egykori jósvafői családom történetét igazán 

csak felnőttként, saját nehéz életem és sorsom, illetve gyászom által értettem meg. 
Köszönöm drága nagymamámnak és szüleimnek, amiért gyermekkoromban 

felneveltek, és sok-sok mindenre megtanítottak. Pl. a szülői háztól hoztam a 
szorgalmat, a munkát, a kitartást, a becsületet, a rendet és a tiszteletet. A szeretetet 

pedig Isten Szentlelke által onnan felülről kaptam, hogy le tudjak hajolni 
szegényekhez, gyengékhez, betegekhez és igazságtalanul bántott, becsapott 

felebarátaimhoz. Azért imádkozom, hogy az unokáim ne a széles, hanem a keskeny 
úton járjanak, ahogy az a Máté 7:13-14. verseiben is olvasható!” 

 
 

 

Berecz Valéria 2019-ben 
(Fotó: Pásztor Johanna) 

 

Berecz Béla 
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A jósvafői „Huszita-ház” 
Történetek a József Attila utca 2. alatti házról 

 

 

 

A Huszita-ház (Szitás Henrietta rézkarca, 2003) 
(Szabó Géza tulajdona) 

A név 

Nem tudom ki találta ki ezt az elnevezést. Amikor 1990-ben először néztük meg a 

házat, akkor Borzsák Péter már úgy mutatta be, hogy „a huszita ház”. A faluban 
korábban nem használták ezt az elnevezést. Barlangászok, esetleg nemzeti parkos 

találhatta ki. Akiket meg tudtam kérdezni, megkérdeztem: mindenki tagadta, hogy ő 
találta volna ki. Egyedül az akkori igazgatót Buzetzky Győzőt nem tudtam 

megkérdezni, így – bár sajnálom – de őt tekintem a név kitalálójának. 

Miért jó a Huszita-ház elnevezés? Jósvafőn – és vélhetően sok kis településen – 
gyakori, hogy a házak nevet kapnak, persze legtöbbször a tulajdonos nevét. Ez egy 

egyedi név, utal a vastag falakra, a kis ablakokra. Ezért jó. 

Miért rossz a Huszita-ház elnevezés? A háznak semmi köze a huszitákhoz. 
Magyarország egyetlen „huszita háza” Göncön található. „Az úgynevezett Huszita-

ház Gönc északi részén, a Kossuth Lajos utcában található. A helyi hiedelem szerint 

husziták építették és lakták eredetileg, bár ezt máig sem sikerült minden kétséget 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gönc
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kizáróan bizonyítani. Ma tájház. A házat a helybéliek „Cseh-háznak” is említik” 
(Wikipédia). 

A XIV. századi huszita mozgalom jól felkavarta az érzelmeket. A mozgalom 
leverése után a nép évszázadokig mesélt Zsizskáról, Husz Jánosról, de főleg a 
háborúkról, a harcokról. A legendákban megjelent a védett lakóházak meséje: vastag 

kőfalak, apró, lőrés-szerű ablakok, a házak alatt kiterjedt pincerendszerek 
összekötve a szomszéd házakkal, befalazott kincsek: ilyen házakban védték 

magukat, családjukat és hitüket a husziták. 

Valaki fantáziáját felkeltette az akkor romos ház vastag falai, apró ablakai, a völgy 

felől nézve védhető volta. Ez olyan, mint egy huszita-ház! Jól hangzott, megmaradt, 
használtuk, használjuk: ez Huszita-ház. 

Senki sem vitatja azonban, hogy ez a ház Jósvafő elsőnek épült kő lakóháza. A 
pontos építési időpontot nem tudom. Jósvafő második kőháza az 1865-ben épült 
„Misi-bácsi háza”. A mienk tehát korábbi. 

Miért ilyen? Amit most leírok, csak a saját fantáziám terméke, persze igaznak 
hiszem. A telek akkori tulajdonosa bizonyos Bucsek úr meggazdagodott. Volt kertje 
a ház körül. Termelhetett a Kecső-völgyben, a fennsíkon, kereskedett északra (akkor 

még nem volt határ). Szóval elhatározta, hogy ő kőházat építtet magának. Kőműves 
nem volt a faluban – miért is lett volna – így hívta az ácsot. Az ács megvakarta a 

fejét, ilyet még nem csinált, de ha megfizetik, meg tudja csinálni. A mester elment a 

környék legközelebbi kő épületéhez és gondosan megnézte – szerintem minden 
helybéli tudja, hova ment. Így lettek a vastag falak. A vastag falu templom és a 

körülvevő kőfal védelmi célokat szolgálhatott – mondanám, de a valóság ennél 
sokkal bonyolultabb (JHF 8. 33. és 35. füzetek). Házunk kis ablakaira még 

egyszerűbb a magyarázat: a faházakon is csak ekkora ablakok voltak, meg az üveg is 
drága volt. 

A huszita házakhoz hozzá tartoznak az ellenség elől elrejtett kincsek. Feleségem 
sokat mesélte a gyerekeknek, hogy ez egy huszita-ház, a kincsek pedig ott vannak a 
pitvarban befalazva. Mondta, majd egyszer kibontja. Az egyik lányunk nem bírta a 

feszültséget, nem tudta kivárni. Egyedül volt Jósvafőn, húzta-hívta a kincs. 
Kibontotta a falat. Megtalálta a kincset! Ez a történet a kincs! Rendbe hozni a falat 

tovább tartott, mint kibontani. Ráadásul nekem kellett csinálni. 
 

A kamra 
 

Mindig is jóban voltunk a szomszédokkal. Dovola Béla bácsi sokszor átjött 

beszélgetni. Néha felesége, Malvinka néni is. Egyszer kérdi Malvinka néni, mi van a 
kamrával? Miután semmiről sem tudtunk, hát elmondta, hogy a ház nyugati 

oldalában a felsőn saroknál volt egy kőépítésű kamra. Malvinka néni semmi egyébre 
nem emlékezett. Felmentem, terepet rendeztem. Meglett a kamra maradványa, a 

hátsó fala. A falban egy vakablak. Leginkább az érdekelt volna, hogy mikor épült, és 
mikortól nem használták? 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tájház
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A ház konyhája napjainkban 
(Fotó: Szabó Géza) 

 
Dely János a szomszéd házban nőtt fel, nagyon jó memóriája volt, de a kamráról 

semmit sem tudott. Mesélte, sokat játszottak a kertünkben is. Egyszer játék közben 
egrest ettek (sajnos nem emlékszem, hogyan nevezte). A magokat kiköpdösték, és ki 

is nőtt egy bokor. Ott, a kamra maradványai közelében van egy egresbokor. (A 
faluban brüszke az egres neve. A szerk.) Hogy János nem emlékezett a kamrára, az 

azt jelenti, hogy az akkor már nem létezett. 

A jelenlegi állapotban a ház részei: pitvar, ebből nyílik a szoba (a szoba alatt a 
pince). A pitvarban kemence maradványai, a szobában a kemence fala. A kemence 

nyomai a pitvar bejáratával szemben, mellette egy boltív. A boltív akár ajtónyílás 
íve is lehet. Kissé zavaró, hogy a meglevő két ajtó ívéhez képest nagyon magas. 

Tehát volt egy kamra, amit ma csak úgy lehet megközelíteni, hogy a pitvarból 
lemegyünk a lépcsőn, elmegyünk a pince előtt és felmászunk a sziklára és 

felmegyünk a meredeken. Ez persze nem értelmes használat (még egy városi ember 
számára sem). Csak az lehet, hogy a kemence mellett elmenve jutottak a kamrához, 

a feltételezett ajtón keresztül. Az ajtót befalazták, a kamra feledésbe ment. 

Néhány szó a kemencéről. Dely János emlegette, hogy a kemence kéménye híresen 
jó füstölő volt. A kemence és a kéménynyílásának maradványai szerint a kemence 

ajtaja a pitvar bejáratával szemben lehetett. A kemenceajtó mögött, a kémény alatt 
volt a tűztér. Mögötte a kenyérsütő tér. Fantáziám szerint csak így tudták a kemencét 

tisztítani. A kemence mellett kimehettek a kamrához. Rendkívül zavart, hogy így 
még egy ajtó kellett a kamrához, amely viszont szinte használhatatlanul keskeny 

volt. 

Ekkor segítséget kaptam Szmorad Ferenctől. Átküldött két térképrészletet. Az 1868-
ban készült térkép szerint a ház L alakú, nyugat fele egy szobányi térrel (1. térkép).  
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A mértékegység valamilyen öl (például 1,8 m). Az értékeléshez hozzátartozik, hogy 
ilyen régi térképeknél akár méteres tévedéseket is elfogadhatunk, ugyancsak hibás a 

házfal utcával bezárt szöge, és a megadott méretek ellentmondásosak. Ekkora 
kamra, ráadásul a kemence által fűtve elképzelhetetlen. A címadó kamra tehát: 

szoba. 

 

 

1. térkép: Az 1868-as kataszteri térkép részlete (a ház a 89-es hrsz.) 

 

A következő, 1939-es térképen (2. térkép) már nyoma sincs a másik szobának. 
Komoly földmunkákat végeztem és végzek, hogy az elveszett szoba alaprajzát 

megtaláljam. A szobába vezető ajtó külső oldala megvan. Megtaláltam a sokéves 
meszelési rétegeket az ajtókeret felső ívén, viszont nem találom a szoba 

padlószintjét. A pitvarban a felső ív nagyon magasan van, kint viszont minden jel 

szerint alacsonyan lehet, azaz ebbe a szobába az ajtó előtt vagy után lépcsőkön 
lehetett bemenni. A mostani házfal és a szoba déli fala közti csatlakozást sem 

találom (lassan haladok: igyekszem csak a legkisebb mértékben rongálni). Találtam 
viszont olyan részt, amely a kemence szobai oldalfala lehetett. 
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2. térkép: Az 1939-es térkép részleten 86-os hrsz. a ház 

 

A mellékelt ábra a megtalált falakat mutatja, a meglévő alaprajzhoz illesztve 
(Alaprajz). Még keresem a szoba padlószintjét. Jó lenne érteni, hogy az elveszett 
szoba északi oldala belső fele miért van 45 centiméterrel hátrébb, mint a pitvar külső 

oldala. Hol van a falak csatlakozása? Hogyan értelmezzem a külső falak háromféle 
vakolását? 

 

 

A ház felmérési alaprajza 
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Csak egy odavetett mondat (”Meg van még a kamra?”), és eljutottam odáig, hogy az 
építéskor egészem másképp nézett ki a ház, mint valaha is képzeltem. Leírtam. Ne 

menjen feledésbe! 

Az alaprajz a Cseri Miklós és Bereczki Ibolya szerkesztésében megjelent Ház és 
ember című kiadvány 24. kötetének 137. oldalán található.  

 
Szabó Géza 
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A gönci Huszita-ház 

(Fotó: Balla Béla, https://commons.wikimwdia.org) 
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Egy mozgalom elindult 
(Ötven éve zajlott le az első hazai „csillagparti”) 

 
A Magyar Csillagászati Egyesület lapjában, a Meteorban jelent meg az alábbi cikk, az 50 évvel 

ezelőtt, a jósvafői Karsztvízkutató Állomáson megtartott találkozóról. A szerző kisebb 

kiegészítéseivel adjuk közre a megjelent cikket. 

 
 

Jósvafői ég alatt 

Manapság már a műkedvelő csillagászat mozgalmának rendszeres – sőt az aktív, 

távcsövező amatőrök részéről elvárt – programja a nyári hónapokban megrendezett 
országos vagy helyi csillagász tábor. Ezeknek a legfőbb célja, hogy az egyre 

fokozódó fényszennyeződéstől többé-kevésbé még védett helyen az „igazi égbolt” 
alatt gyönyörködhessenek az égitestek látványában. De bizonyára vonzóvá teszi a 

személyes találkozás, beszélgetések lehetősége is. Azt azonban ma már nem nagyon 
tudják a részvevők (hiszen a mai táborozók nagy része akkor még nem is élt), hogy 

az első ”csillagcamping” most félévszázada zajlott le a barlangjairól ismert 
Jósvafőn. 

Ötven éve, 1969 tavaszán vetettem fel a TIT Csillagászati és Űrkutatási 
szakosztályának titkára, Róka Gedeon és a Csillagászat Baráti Köre elnöke, Dr. 

Kulin György előtt, hogy érdekes lenne egy szakkörvezetői továbbképző 
tanfolyamot rendezni a jósvafői Karsztvízkutató Állomáson. Az amúgy sem nagyon 

kivilágított falutól kb. 2 km-re eső Kutató Állomásnak akkor már felépült – persze 
elsősorban a barlangászok, karsztkutatók számára – a kényelmes, villannyal, 

folyóvízzel ellátott „vendégháza”, felső szintjén előadóteremnek is alkalmas 
klubszobával. Tervem az volt, hogy néhány napon át nappal előadásokat tarthatnánk 

az új eredmények ismertetésére – az Apollo holdexpedíciók évében voltunk -, 
éjszaka pedig a zavaró fényektől mentes, sötét égen távcsöves gyakorlatokat, 

észleléseket végezhetnénk. 

A gondolat valójában egy évtizeddel korábbra nyúlt vissza, amikor Maucha László 
barátom, geológus és a barlangok szerelmese, meghívott az akkor felépült Karsztvíz- 

kutató Állomásra. Éjszaka magam is elámultam – városi lakos létemre – a sötét ég 
csillagsokaságán. A budapesti Uránia Bemutató Csillagvizsgáló akkoriban nagyon 

tevékeny munkatársaival megbeszélve, és Dr. Papp Ferenc professzorral (1901-
1969) – a róla később elnevezett kutatóállomás megálmodójával –, valamint Maucha 

Lászlóval (1934-2010) beszélgetve elhatároztuk, hogy augusztus közepén, az 

Állomás akkor még szűkösebb vendégszobáit néhányan igénybe véve, letelepülünk 
Jósvafőre, az augusztusi Perseida meteorraj észlelésére. A közismert augusztusi 

„hullócsillag zápor” (csúcspontja aug. 13-14-én van) megfigyeléséhez elegendő 
puszta szemmel összeszámlálni, hogy pl. óránként hány meteor villan fel. Mivel 

ezek száma évről évre változik, ezért az ilyen egyszerű számlálás is értékes 
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eredményeket adhat a szakcsillagászoknak. Némi gondot okozott ugyan, hogy az 
amatőr barlangászok is a nyári időszak alatt vették igénybe a szálláshelyeket, de 

Maucha Laci ügyes egyeztetésével mi is néhány napra helyet kaphattunk. (A 
szállásdíj mindössze napi 25 Ft lett volna, de bennünket is kutatónak tekintettek, és 

ezt a kis összeget is megfelezték.)  1958-tól majd’ egy évtizeden át évente 
rendszeressé vált a „jósvafői Perseida-expedíció”. 

 

Egy félreértés következményei 

A sors különös szeszélye úgy hozta, hogy 1968-ban már magam is a jósvafői (akkor 
már a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet – VITUKI - által fenntartott) 

Kutatóállomás munkatársa voltam. Munkakörömhöz tartozott az eléggé széleskörű 
meteorológiai mérések végzése, valamint az árapály hullámzásának számolása. Egy 

„megrögzött” észlelő azonban nem sokáig viseli a távcső nélküli életet, így hát 
hamarosan sikerült felállítani egy nagyon kezdetleges szerelésű, ám kiváló optikájú 

72 mm-es lencseátmérőjű refraktort.  

 

 

Bartha Lajos és Maucha László észlelés közben a Kutatóállomáson 
(Maucha Lászlóné archívumából) 

A mai precíziós távcsövek birtokosai bizonyára mélyen lenéznék ezt a kis jószágot. 

Mégis ezzel a műszerrel évek alatt kb. 3000 változócsillag, féltucat üstökös, száznál 
több napfoltészlelés mellett Hold- és Vénusz megfigyelés is történt. Maucha László, 
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akkor már az állomás vezetője, azután még egy jó erős cement oszlopot is építtetett, 
amelyre már ekvatoriális tengelyrendszerrel egy (eléggé gyenge optikájú) 81 mm-es 

refraktor is került. Így hát adva volt a lehetőség egy amatőrcsillagász tanfolyam 
megvalósítására, amelyhez a VITUKI is hozzá járult. 

Akkoriban folyóiratokból már ismertem az angliai és USA-beli amatőrök 
csillagpartijait.  Azt az elképzelést adtam elő a TIT Csillagászati szakosztálynak, 
hogy hívjuk meg a szépen gyarapodó számú hazai csillagászati szakkörök és a 

bemutató csillagvizsgálók vezetőit egy tovább képző tanfolyammal egybekötött esti 
észlelő, távcsőkezelő gyakorlatra. Mintegy 12-15 résztvevőre számítottam, akiket 

kényelmesen elhelyezhetünk az Állomás vendégházában.  

Róka Gedeonnak megtetszett a gondolat. Annál inkább pártfogolta, mivel a 
tapasztalatai szerint a kisebb-nagyobb városokban rendezett CSBK Találkozókon és 

tanfolyamokon a résztvevők legfeljebb a megnyitón jelennek meg teljes létszámban.  
Később az előadásokon a jelentkezők fele, ha összegyűlik, sokan szétszélednek 

városnézésre, vagy egy korsó sörre. A kis falun is kívül eső Állomáson könnyebb a 
megjelenteket együtt tartani. Az időpontot, a barlangkutatókkal egyeztetve 1969. 

július 20-26. közé tűztük ki. 

A körlevelek kimentek, a jelentkezések bejöttek. Magam csak a végleges névsort, és 
az előadók listáját vártam – ami még július elején sem érkezett hozzám. Annál 

inkább elhűltem, mikor végre megkaptam a résztvevők névsorát: 55 fő. (Ehhez 
járultak még az előadók.) Ekkora létszámot az Állomás nem tud befogadni! 

Az történt ui., hogy nem egyeztettük a CSBK-val és a TIT-tel a lehetséges 
létszámot. A jelentkező szakkörvezetők pedig azt kérték (amiről nem volt 

tudomásom), hogy egy-két „legjobb, legszorgosabb” munkatársa is jelen lehessen. 
Akadt megyei TIT szervezet, amely egy-két jobban felkészült előadóját is elküldte. 

Fogtuk a fejünket Maucha Lacival, mit is csináljunk. A faluban a turistáknak 
kiadható szobák már foglaltak voltak. Végül sikerült azért néhány helyet biztosítani, 

hanem a rendelkezésre álló „turistaszállás” még a legigénytelenebb vendégek 
számára sem volt megfelelő.  

Végül is Maucha Laci oldotta meg a helyzetet. Az Állomás régebbi, kutató 
laboratóriumi épületének manzárd terét már eleve úgy alakították ki, hogy később 

hálóhelyként is igénybe lehessen venni. A tartalék ágyakkal eléggé kényelmes (ha 
nem is luxus) alvóhelyet tudtunk berendezni. Szerencsénkre néhány turistáskodó 

amatőr maga hozott sátrat, néhányan a faluban már előbb foglaltak szállást, és volt, 
aki a közeli Tengerszem Szállót vette igénybe. Így valóban az utolsó pillanatokban 

mindenkiről tudtunk gondoskodni.  

Július 20-án délelőttől azután sorra érkeztek a résztvevők az ország minden részéből. 
Az életkor 15 és 65 év közt mozgott a húszas korosztály többségével. A kezdeti 

elgondolásból, a „vezető továbbképzőből” ilyen módon egy amatőrcsillagász 
találkozó lett, amely végeredményében nagyon hasznos iránymutatóvá vált. Hiszen 
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nem egy fiatal városi műkedvelő talán ekkor látott valódi csillagos eget, és sokak itt 
élvezhették a személyes kapcsolat, kölcsönös tapasztalatcsere örömét. 

 

A programokról 

 
A tábor résztvevői létszámának a tervezettől eltérő alakulása némileg megváltoztatta 

az előadásoknak, ha nem is a témáit, de a stílusát. Több időt adtunk a kötetlen 
beszélgetéseknek, és a jellegzetes karsztvidék- és barlangjai megismerésére is. 

Emellett azért a hangsúly a távcsöves gyakorlatokra helyeződött. Ebből a 
szempontból az időpont kedvező volt.  Az esti égen a Jupiter és a Mars, bár 

alacsonyan álltak, jól észlelhetők voltak. Hajnalban a Vénusz és a Szaturnusz már a 
kis távcsövekkel is szép látványt nyújtott. A növekvő fázisú Hold nem sokat rontott 

még az égen. 

A résztvevők már július 20-án kezdtek gyülekezni, egy részük a délelőtti, nagyobb 

csoport a délutáni vonattal érkezett. (Akkoriban az amatőrök – akár csak az ország 
lakosságának túlnyomó százaléka - nem rendelkeztek gépkocsival.) A délután az 

érkezők fogadásával, elhelyezkedésével és a „csillagparti illemtanának” 
ismertetésével telt el. Az éjszaka – emlékezetem szerint – nem volt kedvező, de 

egyébként is mindenki a klubszobában elhelyezett televíziót nézte. 

 

 

A jósvafői Amatőrcsillagász Camping csoportképe 
(Fotó: Hegyessy Péter) 

 

Az előadások július 21-én (hétfőn) kezdődtek. A megjelentek köszöntése után Róka 
Gedeon tartott beszámolót „Korunk csillagászata”-ról (nem hagyva ki a világnézeti 

szempontot sem). Maucha László a karsztkutató állomás történetét és munkálatait 
foglalta össze, bemutatva a laboratóriumot. Nagy tetszést aratott két különleges 

vízjárású jósvafői forrás vízkitöréseit bemutató, magyarázó, üvegcsövekből, és 
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tartályokból összeállított modell. Délután Hédervári Péter ismertette az akkoriban 
még újdonságnak számító időszakos holdjelenségek (helyi felvillanások és 

elhomályosodások) kutatásának eredményeit. Alig néhány évvel korábban vált 
bizonyossá, hogy a Hold több pontján időről időre rövid idejű fénylések, másutt 

elhomályosodások jelentkeznek. Ezeknek az ún. tranziens (időszakos) 
holdjelenségeknek a szemmel tartása a tapasztaltabb műkedvelők számára fontos 

tudományos programot jelenthetnek. Délután és az este a távcsövekkel ismerkedtek 
– néhány amatőr a saját, könnyebben hordozható kis műszerét is elhozta. Így hát 

távcsövekkel eléggé jól el voltunk látva. Másnap (22-én) délelőtt Dr. Kulin György 
tartott előadást az amatőrcsillagászat jelentőségéről és a távcsőbeszerzés 

lehetőségeiről. Nagy Sándor a változócsillagok megfigyelését ismertette – ezt az est 
beálltával a gyakorlatban is sokaknak elmagyarázta –, magam a változó-észlelések 

feldolgozásáról és kiértékeléséről tartottam előadást. Délután ismét kötetlen 
beszélgetéssel, tapasztalatcserével telt el. Én a napészlelés rejtelmeibe avattam be az 

eziránt érdeklődőket. 

A következő napokban napközben az Aggtelek-jósvafői karsztvidék barlangjaival 

ismerkedhettek a résztvevők. A Karsztvízkutató Állomás a Mezna-tető alatti 
meredek hegyoldalban épült, a Tohonya-völgyben fakadó Kistohonya-forrás fölött, 

mintegy 100 méterre. A forrás vezetett a ma kb. 2 km hosszan ismert Vass Imre-
barlang felfedezésére, amelyet a Műszaki Egyetem barlangászai később a barlangok 

kialakulásának és fejlődésének vizsgálatára szántak. A barlangban elhelyezett 
számos önműködő műszer – hőmérséklet, légmozgás, cseppkő-növekedésmérők – 

elektromos vezetékei az Állomás öníró berendezéseihez futottak. A barlang 
kényelmesebb látogatását ezért a kutatók nem nagyon szorgalmazták. A 

barlangtúrában járatlan látogatók igen csak meggondolták, hogy megtekintsék-e a 
„Vass Imrét”. 

Annál nagyobb érdeklődést keltett a kényelmesen bejárható híres Aggteleki 
(ténylegesen Aggtelek-Jósvafői) Baradla-barlang látogatása. Erre kétszer is alkalom 
nyílt. Talán még érdekesebb volt a barlangrendszer szlovákiai (akkor még 

csehszlovákiai) részére átnyúló ága, a Domica-barlang megtekintése. A Domica 

belsejében rejtőző, kiterjed barlangi tavon még rövid csónakázásban is lehetett 
részünk. 

Visszatekintve az első csillagász táborra, megállapítható hogy a legnagyobb haszna 
és tanulsága az esti távcsöves gyakorlat volt. A résztvevők számára is ezek 
bizonyultak a legérdekesebbeknek. A „távcsöves gyakorlatok” lebonyolításában 

elsősorban dr. Balázsy László pécsi főállatorvos, a távcsőépítésben és használatban 
egyaránt tapasztalt amatőr, a győri Molnár Ottó, valamint Nagy Sándor, Taracsák 

Gábor és Torma Tibor budapesti műkedvelők tevékenykedtek a legszorgosabban. 
Hegyessy Péter, a korábbi „Perseida expediciók” szorgos tagja, ugyancsak kivette 

részét a gyakorlati tájékoztatásból. 
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Bár az időjárás nem mindig volt a legkedvezőbb, a „csillagparti” résztvevőinek 
hangulata nagyon jó volt. A forrás melletti tábortűz is növelte a jó hangulatot. A 

július 25-i záró napon a jósvafői vendéglőben tartott záró ebéden általános volt a 
kívánság, hogy a nyári csillagász táborokat évente meg kell ismételni. 

Valójában nem tudni miért, de ez a kívánság hosszú évekig nem valósult meg. 
(Tény, hogy az is kitűnt, országos rendezvény helyszínéül Jósvafő nem a 
legalkalmasabb hely. Az ország északkeleti csücskében elhelyezkedő helység 

elérése a Dunántúlról, vagy Magyarország délnyugati részéről akkoriban egy teljes 
napi utazást jelentett.) A következő évben, a CSBK egri tanfolyamát követően, Nagy 

Sándor még egy kisebb meteor észlelő tábort tudott szervezni, de ezután sokáig nem 

történt hasonló országos összejövetel. Ezért is érdemes megbecsüléssel emlékezni az 
első hazai csillagász táborra. És emlékezzünk tisztelettel azokról a csillagászathoz 

voltaképpen nem is kapcsolódó segítőinkre: Maucha László állomás vezetőre, Kérdő 
Péter és Szilvay Péter kutatóállomási munkatársakra, akiknek közreműködése nélkül 

az első csillagparti, alig ha lett volna ennyire sikeres. 

 

Bartha Lajos 

 
Meteor újságban megjelent cikkben beillesztve, az alábbi anekdotát is olvashattuk, 

aminek ha lenne külön címe, akkor az lehetne, hogy „Holdraszállás Jósvafőn” (A 
szerk.): 
 

„Akkoriban Jósvafőn talán ha két tévékészülék volt: az iskoláé és valamelyik falusi 

vezetőé. A harmadik nálunk, a Kutatóállomás klubszobájában volt. Az emberek 
azonban tudták az újságból, hogy milyen esemény lesz, amit a Magyar Televízió éjfél 

után közvetít. Hanem valami túlbuzgó „fejes” a nyilvános tévéket elzáratta!  De az 
érdeklődőkön nem lehetett kifogni. Este látjuk ám, hogy a falu felőli kocsiúton 

lámpák sora jön felfelé a hegyre. A falubeliek, vagy 30–40 ember jött fel a dombon. 
Jöttek megnézni a nagy eseményt a mi tévékészülékünkön. A kép borzalmas volt. 

Időnként fejre állt a kép, meg rizses volt a képernyő, de az élményt semmi sem 
rontotta. Először mutatták az Apollo indítását, azután a földi irányítótermet, és 

végül jött a leszállás. Nem a teljes amerikai közvetítést adták, hanem részleteket. 
Közben a budapesti stúdióból Almár Iván kommentálta az eseményeket. Az utolsó 

pár perc majdnem hogy gyomorszorító volt, mert nem tudtuk, hogy sikerül-e a 
leszállás. Amikor lezökkent a holdkomp (szó szerint zökkent), a mi nézőink is 

tapsoltak, meg kiabáltak! Nagyszerű érzés volt! Tudtam én, hogy ez is csak egy 
újabb állomás az USA–SZU űrversenyben, de azért nagyszerű érzés volt. Azt hiszem, 

azok érezhettek valami hasonlót, akik először láttak repülőgépet felszállni. „Hát ezt 
is megértük”. 

Nagyszerű volt!” 
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Könyvbemutatón a JHF 
 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület őszi rendezvényén 
lehetőséget kaptunk, hogy az immár 25 éve megjelenő Jósvafői Helytörténeti 

Füzetekkel könyvbemutatón is megjelenhessünk. A honismereti, helytörténeti 
kiadványok bemutatását és a helytörténeti kutatások népszerűsítését megcélzó 

összejövetelre a miskolci Zrínyi Ilona Gimnáziumban, 2019. október 17-én került 

sor. A hallgatóságot a honismereti egyesület 10–15 főnyi tagsága és tanóra 
keretében egy 20–25 fős gimnáziumi osztály jelentette. 

Összesen 3 kiadvány ismertetése szerepelt a programban. A JHF bemutatkozása a 
„Szirma és kastélya” c. könyv (szerzők: Hideg Ágnes és Csáki Tamás) bemutatása, 
valamint a „Miskolc a várad, az életed!” c. könyvet jegyző Reiman Zoltánnal való 

beszélgetés után került sor. Az előadás címe „Egy B.-A.-Z. megyei kistelepülés 
negyedszázados helytörténeti sorozata” volt, s a rendelkezésre álló 10–12 perces 

időkeretben sikerült felvillantani a legfontosabb „jósvafői tudnivalókat”. 
 

 

Röviden szó esett a JHF jelentő-
ségéről (25 évfolyam, 43 füzet, 

1650 oldal, folyamatos megjele-

nés), Szablyár Péter meghatározó, 
katalizátor szerepéről, a JHF két 

(2013 előtti és utáni) korszakáról, a 
JHF tematikájáról (településtörté-

net, gazdálkodástörténet, néprajzi-
tárgyi emlékek, népszokások, nép-

dalok, riportok, visszaemlékezések, 
barlangtani kutatások története, az 

idegenforgalom története, erdészet-, 
vadászat- és kohászattörténet, állan-

dó rovatok, vegyes híradások stb.). 
Ezt követően a JHF 41–43. száma-

iból villantottunk fel 10 cikket, 
ezekkel is illusztrálva a hallgatóság 

számára a sorozat sokszínűségét. 
Végül két összefoglaló kiadványra 

(Jósvafő monográfia, 2000 Ház és 
ember 24. kötet, 2012) hívtuk fel a 

közönség figyelmét. 
 

 
Szmorad Ferenc 
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A Jósvafői Református Egyház erdeinek kezelése 

a két világháború között II. 
 
 

Azonos címmel és lényegében azonos tartalommal, a JHF 38. számában (2013) már 
megjelent ez az írás. Hogy most ismét előkerül és közlésre bocsájtjuk, annak egy 

sajátos félreértés az oka. Történt ugyanis, hogy Szablyár Péter, a JHF alapítója és 
szerkesztője egy 1940-es évekből származó, jósvafői vonatkozású erdészeti 

bizonylatot juttatott el hozzám, kérdezvén, hogyan is kell azt értelmezni. Én annak 
idején a lehetőségekhez mérten utána is jártam az ügynek és amit össze tudtam 

gyűjteni, magánlevélben megírtam a „szerkesztőségnek”. Péter ezek után a levelet – 
további egyeztetés nélkül – szélsebesen megjelentette a JHF következő számában, 

viszont az ominózus bizonylat és az általam még előbányászott régi térkép közlése 
lemaradt, így az írás önmagában nem, vagy nehezen értelmezhető. 

Miután a hiányzó dokumentumok a számítógépem bugyraiból nemrégiben 
előkerültek, azok közlésével ismételten foglalkozni kezdtem. S mivel az eredeti 
szöveg csak nyúlfarknyi (egy sűrűn gépelt oldal) volt, a visszalapozás kényszerét 

elkerülendő, a teljes anyagot (immár mellékletekkel) megint közreadom. Íme: 

Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935. évi IV. törvénycikk 39. § 3. 
pontja az erdőgazdálkodás szakszerű ellátása érdekében az egyházi tulajdonú 
erdőterületeken is előírta az erdőmérnök végzettségű szakszemélyzet alkalmazását. 

Arra az esetre, ha az egyház a kis kiterjedésre tekintettel erdőmérnök alkalmazását 
nem tudta vállalni, az említett joghely az erdőterület államerdészeti kezelésbe 

adására kötelezte a birtokost. 

A törvénycikk 42. és 43. §-a értelmében az államerdészeti kezelésbe vont 
erdőterületeken a szakmai munkák helyszíni irányítására, illetve az erdő őrzésére 

közös erdészeti segédszolgálati szervezetet hoztak létre, melynek fenntartási-

működtetési költségeit az érintett kisbirtokosok erdejük kiterjedésének és 
jövedelmezőségének (minőségi osztályának) arányában tartották fenn. A fizetendő 

költségjárulékot a birtokosok az elsőfokú erdőrendészeti hatóság által megállapított 
összegben, évente voltak kötelesek megfizetni. 

A nemrégiben előkerült „Egyéni kivetési lap” a fentiek alapján az 1943-as évre 
vonatkozóan tartalmazza a Jósvafői Református Egyház tulajdonában levő, de 
államerdészeti kezelésbe vont erdők és kopár területek után fizetendő erdőőrzési 

járulék összegét. A kivetési lap szerint a Jósvafői Református Egyháznak 1942-ben 
128,2 kataszteri hold I. osztályú erdőterülete volt. Ez az erdőterület az 1860-as 

években lefolytatott úrbéri rendezés során került az egyház tulajdonába, s kiterjedése 
1942-ig nem változott (JÁRÁSI 1998). Az egyház birtokában levő erdőterület 

Jósvafőtől délkeletre, az Almás-tető felé eső hegyoldalban, a ma Fenyves-oldalnak 
nevezett területen (ma: Jósvafő 20–21 erdőtagok) terült el. 
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Az 1943. évre szóló „Egyéni kivetési lap” 
(Szmorad Ferenc archívumából) 

 

Az előzményekre visszautalva: az egyház tulajdonában levő erdőterületet az 1927-
ben készített erdészeti üzemterv rendben találta, s az elkövetkező időszakban évente 

2,27 kataszteri holdon 181 m
3
 faanyag kitermelését tette lehetővé. A tarvágásos 

használat után az üzemterv sarjaztatást írt elő. A gazdasági válság idején az egyház 

kérésére a Földművelésügyi Minisztérium ugyanakkor engedélyezte egy nagyobb 
(24,80 kataszteri holdas), cserzőkéreg-hántással egybekötött tarvágás végzését is, 

viszont azt is előírta, hogy sarjaztatás helyett makkal kell erdősíteni, s hogy az 

egyszerre kitermelt nagyobb mennyiségű faanyagot 1945-ig a kitermelések során 
meg kell takarítani. A fakitermelést elvégezték, viszont a makkvetést nem, így 1932-

1936 között az erdőfelügyelőség és az egyház között több levélváltás is történt az 
erdősítési kötelezettség elmulasztása miatt (JÁRÁSI 1998). Az erdősítés végül 

valószínűleg nem történt meg, mert a leromlott, sarjaztatott erdőket 1945 után 
letermelték, s helyükön (immár államosított területeken) létesültek a nagyrészt ma is 

álló (de kisebb foltokban már kitermelt) lucfenyvesek. 
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A Jósvafői Református Egyház erdejének térképe (a későbbi „Fenyves-oldal”) 
(Forrás: JÁRÁSI 1998) 

 
Az ismertetett gazdálkodási helyzet miatt az 1940-es évek elején az egyház 

erdőterületén jelentősebb fakitermelési lehetőség nem volt, az erdőőrzési feladatok 
államerdészeti kezelés melletti ellátásának költségeit viszont ezen időszakban is meg 

kellett fizetni. A kivetési lap szerint 1943. évre fizetendő erdőőrzési járulék összege 
147 pengő 43 fillér volt, az erre vonatkozó bizonylatot a kassai székhelyű Magyar 

Királyi Erdőfelügyelőség vezetője, Liha Valér erdőtanácsos (HALÁSZ 2007) 1942. 
november 26-án állította ki. 
 

Szmorad Ferenc 
 

Irodalom: 

 

Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935. évi IV. törvénycikk  

HALÁSZ A. (2007): Erdészettörténet a visszacsatolt országrészekről (1938-1944). [Erdészettörténeti 

Közlemények LXXI.] – Országos Erdészeti Egyesület, Budapest, 368 pp. 

JÁRÁSI L. (1998): Az erdőgazdálkodás múltja. In: Baross G. (szerk.): Az Aggteleki Nemzeti Park. – 

Mezőgazda Kiadó, Budapest, p. 395-410. 

SZMORAD F. (2013): A Jósvafői Református Egyház erdeinek kezelése a két világháború között. – 

Jósvafői Helytörténeti Füzetek 38: 25. 
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30 éve történt… 
A „Jósvafőért” Baráti Kör megalakulása 

 

 
Ahogy mondani szokás, 89-ben „helyzet volt” az ún. keleti blokk, szocialista 

berendezkedésű országaiban, így Magyarországon is. 40 év lefojtott szürkesége után 
valami derengeni kezdett a „fényes világból”, melynek halvány sugarai Jósvafőt sem 

kerülték el. Így fiatal felnőttként nagyon jó érzéssel töltött el bennünket a szabad 

cselekvés lehetősége, melyhez az év második felében már a külső és belső feltételek 
is adottak voltak. Ezért úgy döntöttünk, hogy élünk az egyesülési jogról szóló 1989. 

évi II. törvény 12. § (1) bekezdésében foglaltakkal és céljaink elérése érdekében 
helyi egyesületet hozunk létre a településen. Tervünk kivitelezésében – jósvafői 

családi kapcsolataira alapozva – Dr. Ruszinkó Máriától kaptunk informális 
segítséget, aki jogi ismeretei birtokában működött közre ebben a folyamatban. 

Az 1989-ben alkotott új szabályozás szerint az egyesület (régies szóval egylet) a 
tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos 
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, melynek 

alapításához minimum 10 fő szükséges. Az alapszabályban rendelkezni kell az 
egyesület nevéről, céljáról, székhelyéről és szervezetéről, majd bírósági 

nyilvántartásba vételét követően, mint társadalmi szervezet végezheti közcélú 
tevékenységét. Ennek szellemében, 1989. december 8-án az akkori iskolában tartott 

összejövetelen, 11 fő részvételével megalakult a „Jósvafőért” Baráti Kör (1. 
melléklet). Jelenlévők megalkották az újonnan létrehozott egyesület alapszabályát 

(2. melléklet), majd megválasztották a képviselőket és az ügyintézőket. Fentiek 
alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Pk. 60.651/1990/4. számú 

határozatával, 1990. február 19-én nyilvántartásba vette a szervezetet (3. melléklet). 
Ezzel Jósvafőn egy nagyon izgalmas időszak vette kezdetét, melyben a helyi 

közösség valóban saját kezébe vette a sorsát, ahogyan ez akkortájt az egész 

országban „benne volt a levegőben”.  

A baráti kör első lépésként Jósvafő akkori társadalmi-gazdasági-szociális 
alaphelyzetét vizsgálta meg, melyből egy Nyilatkozat is született (4. melléklet). 

Ebben a tagok tapasztalataik összegzése után a település „talpraállításának” 
érdekében – fontos területeket és témákat érintve – halaszthatatlan teendőket és 

javaslatokat is megfogalmaztak. A Nyilatkozatban érintett területek és témák az 
alábbiak voltak: 

1. A helyi önkormányzat megteremtése 

2. Oktatás, nevelés, művelődés 

3. Közigazgatás 

4. Nemzeti Park 
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5. Közellátás 

6. Egészségügyi ellátás 

7. Általános észrevételek (vadkár, Határőrség munkája) 

A Nyilatkozatot – bemutatkozási és kapcsolatfelvételi szándékkal – a helyieken 
kívül az érintett szervezeteknek is megküldte az egyesület. Ezzel mintegy bátran 
követ dobva az „állóvízbe”, helyben is elindult egy bizonyos „rendszerváltó 

diskurzus”. Ez a korábbiakhoz képest fordulatot jelentett, hiszen Jósvafőn ez az 
összefogás és ez az együtt gondolkodás teremtette meg az önálló önkormányzás 

alapjait (is) (N. KÓSA 2001). Napjainkban a baráti kör archívumában e 
Nyilatkozattal kapcsolatban egyetlen válaszlevél található, melyet az akkori BEFAG 

Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatósága nevében Liptai Gábor erdészeti igazgató 
küldött az egyesületnek (5. melléklet). 

 

 

A „Jósvafőért” Baráti Kör kirándulása a Magas-Tátrában 1992-ben 
(Simon Lajos archívumából) 

 

Harminc év távlatából már tudjuk, hogy a baráti kör 2015-ig tartó történetének több 

nézőpontja is létezik, hiszen az együtt töltött 26 évet sikerek és kudarcok, aktív és 
passzív időszakok egyaránt jellemezték. Ami bizonyos, hogy működése során az 

egyesület polgármestereket és képviselőket adva, folyamatosan részt vett a helyi 
önkormányzat munkájában, alapítványt hozott létre, különféle hagyományőrző és 

művészeti programokat rendezett, Hollókővel testvértelepülési kapcsolatot épített, 
valamint számtalan emlékezetes kirándulást is szervezett. De igazi jelentősége talán 
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mégis a beszélgetős, nyitott és szervezett együttműködésben, a közös 
gondolkodásban és cselekvésben érhető tetten, mely értékek újabban egyre inkább 

hiányoznak a lassan, de biztosan (el)néptelenedő és üdülőfaluvá (át)alakuló 
településen. 

Így annak érdekében, hogy napjainkban, folyamatában és minél több szempontból 
láthassuk az akkori történéseket, 2020 őszén talán ismét hasznos lenne egy olyan 
elemző kerekasztal beszélgetést szervezni, ahol az egykori szereplők megoszthatnák 

egymással érzéseiket, benyomásaikat és tapasztalataikat erről az utólag „hőskornak” 
is nevezhető időszakról. Az itt elhangzó összegzésekből – az ún. szabadon választott 

helyi önkormányzás megteremtésének 30. évében – esetleg egy JHF különszám is 

készülhetne, hiszen Jósvafőn az elmúlt évtizedek tapasztalatainak átbeszélése, a 
tanulságok levonása, és a következő időszak megtervezése hivatalosan és 

dokumentáltan ez idáig sem önkormányzati, sem egyesületi szinten nem történt meg 
(BERECZ 2016).  

(Végezetül a Jósvafőn 30 éve történtekből nem maradhat ki e sorok írójának 
szubjektív visszaemlékezése sem. Ugyanis az 1989-es év a magánéletemben is 
gyökeres és örömteli fordulatot hozott, hiszen márciusi házasságkötésünk után, 

október 13-án – tíz nappal a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása előtt – 
megszületett Marci fiunk!) 

 

Berecz Béla 
 

Irodalom: 

 

BERECZ B. (2016): A Jósvafőért Alapítvány elmúlt 25 éve. (1991-2016) – Jósvafői Helytörténeti 

Füzetek 41: 78-83.  
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http://nol.hu/archivum/archiv-37405-26036 

 

Mellékletek: 

 

1. A „Jósvafőért” Baráti Kör alapító jegyzőkönyve 

2. A „Jósvafőért” Baráti Kör alapszabálya 

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság nyilvántartásba vételi határozata 

4. A „Jósvafőért” Baráti Kör nyilatkozata 

5. A BEFAG Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóságának válaszlevele 

http://nol.hu/archivum/archiv-37405-26036
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1. melléklet/1. 
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1. melléklet/2. 

 

 
 

 

 

A „Jósvafőért” Baráti Kör kirándulása a Magas-Tátrában 1992-ben 
(Simon Lajos archívumából) 
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2. melléklet/1. 
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2. melléklet/2. 
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3. melléklet/1. 
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3. melléklet/2. 

 

 
 

 

A „Jósvafőért” Baráti Kör kirándulása a Mátrában 1993-ban 
(Simon Lajos archívumából) 
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4. melléklet/1. 
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4. melléklet/2. 
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4. melléklet/3. 
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4. melléklet/4. 
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4. melléklet/5. 

 

 
 

 

 

A „Jósvafőért” Baráti Kör kirándulása Sopronban 1994-ben 
(Simon Lajos archívumából) 
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5. melléklet 

 

 
 

 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 44. 

120 

 

A Jósvafőért Alapítvány közleménye 
 

A Jósvafőért Alapítvány a Jósvafői Helytörténeti Füzetek megjelentetését, valamint 

az általa szervezett programok és vállalt közcélú feladatok megvalósítását az SZJA 
egy százalékának felajánlásaiból, illetve az adományozók által befizetett 

támogatásokból tudja biztosítani. 

Az alapítvány számlájára 2019-ban az 1%-os felajánlásokból 414.281 Ft, az 
adományozói befizetésekből pedig (lapzártától-lapzártáig) további 164.000 Ft utalás 

érkezett. (Köszönet érte!) Az adományozók névsora: 

Berecz Valéria 20.000 Ft, Dr. Havas Péter 10.000 Ft, Dr. Miklós Anna 50.000 Ft, 
Dr. Zalán Péter és Szablyár Anna 25.000 Ft, Jerkelné Dely Piroska 10.000 Ft, 

Magyar Öntészeti Szövetség 20.000 Ft, Szabó Lajosné 8.000 Ft, Szabó Andrea 

11.000 Ft, Szilvay Péter 10.000 Ft 

Amennyiben Önök továbbra is fontosnak tartják a helytörténeti kiadványsorozat 
további megjelenését, s magánszemélyként, vagy cégvezetőként lehetőségük van azt 

támogatni, a Jósvafőért Alapítvány bankszámlaszámára történő utalással segíthetik 
munkánkat (egy szám kiadásának nyomdai költsége terjedelemtől függően 100-120 

ezer Ft, így néhány ezer forintos támogatás is számottevő tétel lehet). Utalás esetén a 
közlemény rovatba kérjük feltüntetni: „JHF”. A támogatók névsorát az adott 

számban feltüntetjük! Ezen kívül köszönettel vesszük a magánszemélyek által 
befizetett személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlását is! 

A Jósvafőért Alapítvány adószáma: 18402122-1-05 
Bankszámlaszám: Takarékbank 55400352-16928008-00000000 

Alapítványi kapcsolat: Berecz Béla (bb.josvafo@gmail.com) 

Köszönettel: a Jósvafőért Alapítvány kuratóriuma 
 

A Jósvafői Helytörténeti Füzetek szerzőket keres 
 

A JHF – a települési értékmentés és értékteremtés ügyét szolgálva – továbbra is 

szeretné a Jósvafőhöz kapcsolódó értékeket (településtörténet, helyi ipartörténet, 
gazdálkodástörténet, család- és lakóháztörténet, tájtörténet, barlangok, stb.) 

nyomtatott formában megjelentetni. Emellett a továbbiakban teret kívánunk 
biztosítani olyan jelenkori események rögzítésének is, amelyek néhány éven belül 

már „történelemmé” válhatnak. Ha tehát önöknek régi, közérdeklődésre számot tartó 

jósvafői fénykép, vagy egyéb dokumentum van a birtokukban, érdekes történetet 
ismernek, valamilyen témakörben átfogóbb tanulmány vagy visszaemlékezés 

megírására vállalkoznak, kérjük, keressenek bennünket! A szerzőknek a kéziratok 
összeállításához vázlatos útmutatót biztosítunk! 

Szerkesztői kapcsolat: Izápy Zsóka (izapy.zsoka@gmail.com) 

Köszönettel: a JHF szerkesztőbizottsága
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