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Jósvafő jövője – Jósvafő múltja 
 

Tisztelt Olvasóim, Kedves Barátaim! 

 

A Jósvafői Helytörténeti Füzetek – amint neve is sugallja – eddig ki-

zárólag ennek a településnek a múltját igyekezett bemutatni. A köz-

elmúltban – a Jósva-völgyi malmok bemutatásánál már tágítottam 

ezen a horizonton, és ezt folytatom most ebben a füzetben is. A fellelt 

statisztikai adatok bemutatásánál Szinpetri és Szin adatait is közre 

adom, részben a jobb összehasonlíthatóság, részben a figyelemfelkel-

tés okán. Talán lesz valaki, aki ezeken a településeken is intenzíven 

hozzákezd a múlt érdekfeszítő feltáráshoz, adatok gyűjtéséhez! 

A Füzetekhez való hozzáférésben forradalmi változást hozott az idei 

év, hiszen az interneten valamennyi korábbi füzet olvasható az aláb-

bi címen: 

http://epa.oszk.hu/02300/02315 

 

Tavasszal megkezdődött a Dózsa György utca 2. (Pogány féle porta) 

felújítása. Már a tervezésénél egy igényesebb homlokzat kialakítását 

céloztuk meg, ami most júniusban meg is valósult. A Táncsics utca 

sarkán lévő pusztuló műemlék épület eredeti homlokzati fotóját meg-

szerezve, annak elemeit „ültettük át” a felújított homlokzatra.  

 

A társasági élet élénkítésére, a szabad gondolatcsere fórumának 

megteremtésére megalakítottuk a „JÓSVAFŐÉRT ASZTALTÁR-

SASÁGOT” (JAT). Bízunk abban, hogy ez a kötetlen, tág keretek 

között működő „civil formáció” valós hiányt pótol, kiteljesedése a te-

lepülés jövőjét fogja szolgálni! 

 

 

Jósvafő, 2013 júliusában           Szablyár Péter 

 

 

A kiadvány másolása nem tilos, inkább megtisztelő! 
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Felhívás 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén-megyei Jósvafő község Önkormányzatának képviselő 

testülete áttekintve a település helyzetét, az elmúlt időszakban bekövetkezett 

kedvező és kedvezőtlen változásokat úgy döntött, hogy felhívással fordul min-

dazokhoz az államigazgatási szervezetekhez, szakhatóságokhoz, bizottságokhoz 

és szakértőkhöz, amelyek, és akik tevékenységükkel hathatósan hozzájárulhat-

nak az elmúlt évtizedekben fokozatosan kialakult helyzet, kedvező irányú meg-

változtatásához. Felhívásunkat figyelem-felkeltőnek szánjuk, egy helyzetkép 

felvázolásával tájékoztatni kívánjuk Önöket és készen állunk arra, hogy problé-

máink érzékelése után – kérdéseiknek megfelelő – részletes szakanyagokkal 

szolgáljunk. 

Felhívásunk megközelítését a tényekre alapuló javaslatok, célok tömör megfo-

galmazásával alakítottuk ki, igyekezve azt az integráló szemléletet megalapozni, 

amely nélkülözhetetlen egy olyan település jövőképének felvázolásánál, ahol a 

szektorális gondolkodás (természetvédelem, idegenforgalom, épített örökség vé-

delme, stb.) eddig alapvető akadályt jelentett. Felvetéseinket – jellegük különbö-

zőségénél fogva – nem fontossági sorrendben tárgyaljuk, ezzel is érzékeltetve 

ezek összefüggéseinek fontosságát. 

 

Turizmus 

A település vendégforgalmi jelentőségét a múlt század 30-as éveitől a területén 

nyíló – fokozatosan látogathatóvá tett – barlangok alapozták meg. Kezdetben 

csak a Baradla-barlang egyes szakaszai voltak látogathatók, mára a kalandturiz-

mus/ökoturizmus a kisebb, de extra élményeket nyújtó, természetvédelmi szem-

pontokat figyelembevevő részleges kiépítettségű kisebb barlangok is (Béke-, 

Vass Imre-, Kossuth-, Rákóczi-barlangok). 

Míg a Baradla-barlang látogatottsága a múlt század 70-es, 80-as éveiben tartó-

san meghaladta a 200 ezer főt, addig 2012-ben mindössze 82 ezer látogatót fo-

gadott. Mindez annak ellenére következett be, hogy jelentős összegű fejlesztési 

forrást biztosítottak az időközben (1995) UNESCO Világörökség listára felke-

rült, méltán világhírű barlang infrastruktúrájának fejlesztésére. Ezek „elköltésé-

nek” hatékonysága nem minden esetben igazolta az összegek elnyerésekor 

prognosztizált mutatókat. Míg korábban a terület tartósan a sztenderd turisztikai 

célpontok közé tartozott (nyolcadikos iskolai kirándulások), addig mára már 

nemhogy az első tíz között nem szerepel, de még a leglátogatottabb első 50 tele-

pülés között sincs területünkről egy sem! A terület barlangjainak színvonalas  

védelme ellenére és/vagy mellett a világörökségi rang forgalomnövelő hatását 

egyáltalán nem érzékeljük (amit az éves látogatószám csökkenése jelez a leg-

jobban). Nem szerencsés, hogy a területet kezelő Aggteleki Nemzeti Park Igaz-

gatóság egy másik, nagyobb „tömegű” világörökségi terület jelentős részét 
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(Zempléni Tájvédelmi Körzet) is kezeli (Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék 

(2002. Kulturális – kultrtáj), ehhez ereje is kevés, amit a megosztottság és a terü-

leti elkülönülés csak fokoz! 

Javaslat:  

Az Aggteleki Karszt látogatását ismét „nemzeti üggyé” kell tenni, hozzá kap-

csolva a spiritualizálódott határ túloldalán lévő történelmi célpontok 

(Krasznahorka, Betlér, Rozsnyó, Kassa) megtekintését. Mindezt utazási ked-

vezményekkel (21. századi menetrendek, az É-Alföldi és K-Magyarországi régi-

ók bekapcsolása), az ifjúsági turizmus céltámogatásával (erdei iskola, táborozta-

tás, extrém sport). 

Gyógy turizmus 

A szakmailag is nemzetközi elismerésre szert tett barlangterápia bölcsője a jós-

vafői Béke-barlangban ringott a múlt század 50-es 60-as éveiben. 1968-ban nyílt 

meg az a kis szanatórium, amelyben a barlang levegőjének a légzőszervi megbe-

tegedésekre gyakorolt egyedülálló gyógyhatását élvezhették a zömében bányász 

betegek. A rendszerváltásig több mint ötezer beteg kereste fel e gyógyhelyet, 

ami ezt követően a privatizáció, ill. nemtörődömség áldozata lett, több mint egy 

évtizede érdemi gyógyító munka nem folyik benne. 

 

Javaslat: 

A gyógyhely működtetésének és további gyógy-idegenforgalmi fejlesztések be-

indítása az OEP és társintézményei bevonásával, a látszólagos akadályt képező 

tulajdonjogi vita lezárást követően. 

 

Természet- és barlangvédelem 

Annak ellenére, hogy az Aggteleki karszt barlangjai és sajátos karsztjelenségei 

miatt került fel a Világörökség listára, a múlt század hatvanas évei óta érdemi 

barlangfeltárási tevékenység nem folyik a területen. Az előzetes kutatások alap-

ján egyértelmű, jelentős barlangszakaszok várnak feltárásra a Kossuth-, Vass 

Imre-, Teresztenyei-forrás barlangokban. Ezeknek a feltárásoknak nem is egy 

távlati idegenforgalmi hasznosítás lehetne a célja, inkább az egyre jobban felér-

tékelődő vízbázis megismerése és védelme indokolja ezeket. A mai technikai 

eszközökkel és bányászati módszerekkel e barlangok ma még ismeretlen szaka-

szai balesetmentesen és viszonylag kis költséggel feltárhatók. 

A területen található források jelenleg méltánytalan állapotban vannak, környe-

zetük elhanyagolt, visszataszító. Azt a világviszonylatban egyedülálló észlelés-

sorozatot, amelyet 1950-1993 között végeztek a terület hidrológiai viszonyainak 

tisztázására haladéktalanul folytatni kell. 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tokaj-hegyaljai_borvid%C3%A9k
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Javaslat: 

 

Rövidtávú kutatási programot és finanszírozási hátteret kell teremteni a félbe 

maradt barlangfeltárások befejezésére. A terület nagy karsztforrásait jelentősé-

güknek megfelelő állapotba kell hozni és vissza kell állítani megközelíthetősé-

güket. A hajdani Papp Ferenc Karsztkutató állomást ismét kutatóhellyé kell ten-

ni, felújítva a terület hidrológiai észlelő rendszerét, de kiterjesztve tevékenységét 

az oktatás-nevelés területére is! 

 

Épített örökség védelme 

 

Jósvafő település egyedülálló népi-építészeti örökséggel rendelkezik, mind a te-

lepülés-szerkezet, mind a lakó- és gazdasági épületek, valamint temploma tekin-

tetében. Annak ellenére, hogy 2000-ben a falu jelentős részét Műemléki Jelen-

tőségű Területté nyilvánították és ezt megelőzően megtörtént az épületállo-

mány részletes felmérése, ezek nem odázható megújítására, műemléki felújításá-

ra  (de még a havária helyzetek kezelésére sem) az elmúlt 12 évben egyetlen fo-

rint sem állt rendelkezésre. A „védett” épületek jó része lakatlan, védettségük 

miatt értékesíthetetlen, ezért egy gyors beavatkozás hiányában néhány év múlva 

jelentős részük elpusztul! 

 

Javaslat 

Azonnali intézkedés egy állapotfelvétel elkészítésére (KÖH), és egy átfogó ér-

tékmentő-felújító-korszerűsítő program beindítására (szükség esetén EU-s forrá-

sok igénybevételével). 

 

A helyi közösség érdekképviselete 

 

A település lakossága – akár választott képviselői útján is – érdemben nem tudja 

képviselni érdekeit azokban a testületekben, amelyekben ez mindkét oldalt te-

kintve célszerű és szükséges lenne.  

 

A településen székelő Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságával abszolút formá-

lis a kapcsolatunk. Az a Nemzeti Park Tanács - amelyben a helyi érdekeket is 

képviselni képes szakemberek korábban részt vettek – mandátuma lejártával 

megszűnt. Sem az újjáalakult Magyar Világörökség Bizottságban, sem a nemrég 

alakult Magyar Hungarikum Bizottságban nincsenek képviseleti jogaink, annak 

ellenére, hogy úgy érezzük, ezeknek az „ügyeknek” a település mindennapjai a 

hordozója. 

 

Az elmúlt két évtizedben nem voltunk képesek elfogadtatni azt az igényünket, 

amelyet talán a „pozitív diszkrimináció” fejez ki legjobban. Az itt élők a halmo-

zódó védettségi „burkok” létrejöttével korábbi életvitelükhöz képest egyre hát-
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rányosabb helyzetbe kerültek (a kárpótlás számukra történő előnytelen lebonyo-

lításától kezdve lakóingatlanaik fenntartásáig, korszerűsítéséig, a tájhasználat 

korábbi (több évszázados) módjai kényszerű feladásától a tűzifa beszerzéséig)! 

A kisszámú itt élő embert (Jósvafő:  fő, Aggtelek fő) figyelembe véve az elvárt 

pozitív diszkrimináció nem járna jelentős többletkiadással, és nem haladná meg 

a „méltó bánásmód” oly sokat hangoztatott szlogenjét. 

 

Javaslat 

Mindazoknak a szervezeteknek, személyeknek, akiknek döntései befolyásolják 

településünk jövőjét meg kell találni az utat hozzánk, meg kell ismerni az itt 

élők véleményét, annak reményében, hogy ezek figyelembevételével nem ala-

kulhat ki még egyszer a maihoz hasonló helyzet. 

 

Felvetéseink jó szándékában és problémáink fokozatos megismerésének igényé-

ben bízva egy jövőbeli hatékony együttműködés reményében, üdvözlettel: 

 

Jósvafő, 2013. február 25. 

Garan Béla  

polgármester 

valamint a képviselő testület tagjai: 

 

Kapták: 

 
Országgyűlési Bizottságok: Önkormányzati és területfejlesztési bizottság - Dr. Láng Zsolt bizottság-

vezető; Egészségügyi Bizottság - Dr. Kovács József: bizottságvezető; Ifjúsági, szociális, családügyi és 

lakhatási bizottság - Sneider Tamás bizottságvezető; Oktatási, tudományos és kutatási bizottság - Po-

korni Zoltán bizottságvezető; Sport- és turizmusbizottság - Szalay Ferenc bizottságvezető; Kulturális 

és sajtóbizottság - Dr. Cser Palkovics András 

BAZ-megyei Közgyűlés: Dr. Mengyi Roland elnök, Demeter Ervin kormánymegbízott; 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság: Molnár Béla főigazga-

tó; 

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ: Cselovszki Zoltán elnök; 

Dr. Fejérdy Tamás alelnök; 

Magyar Turizmus ZRt. : Denéné Tóth Mariann vezérigazgató 

VILÁGÖRÖKSÉG TITKÁRSÁG: Dr. Soós Gábor, főosztályvezető  

Hungarikum Bizottság Titkársága 

Minisztériumok: 

Vidékfejlesztési Minisztérium: Környezetügyért Felelős Államtitkárság; Dr. Rácz András kör-

nyezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár; Kovács Péter vízügyért felelős helyettes 

államtitkár; 

NEFMI: Egészségügyért Felelős Államtitkárság Dr. Szócska Miklós államtitkár, Kultúráért Felelős 

Államtitkárság Halász János államtitkár; Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság V. Németh Zsolt 

államtitkár 
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A Jósva-völgy települései lakóinak vallási adatai az 1869-es nép-

számlálás tükrében 

 
Nagyon könnyen elfogadunk sztereotípiákat, így azt is, hogy a reformációt kö-

vetően itt a Jósva völgyében is minden itt élő ezt a vallást gyakorolta. Ezért is 

örültem meg a Központi Statisztikai Hivatal kiadványában megjelent statisztiká-

nak, több okból is. Egyrészt megcáfolja ezt a vallási egyveretűséget, másrészt 

adatot közöl a Jósvafőn élt izraelita vallású népességről. 

 
Település Jósvafő Szin Petri 

(Szinpetri) 

 

Házak száma 154 149 83 

Családok száma 171 172 98 

Férfi 343 361 223 

Nő 382 402 227 

Lakos 725 763 450 

Római katolikus 94 143 57 

Görög katolikus 0 1 0 

Augsburgi (Ev.) 17 10 2 

Helvét (Ref.) 549 566 368 

Izraelita 65 43 0 

 

Forrás:  

Sebők László: Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai; TLA Teleki László 

Intézet, KSH Népszámlálás, KSH Levéltár 2005 
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Adatok Jósva-völgyi településekről 

Borovszky Samu: „Magyarország vármegyéi és városai” című 1896-ban 

megjelent könyvsorozat „Abaúj-Torna vármegye és Kassa” című kötete 

„ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE KÖZSÉGEI” című fejezetéből 

 
Teresztenye. Égerszög. Jósvafő.  

 

Teresztenye, 45 házzal 217 magyar lakossal, alig negyedórányira van innen; pos-

tája Jósvafő, távírója Torna. Már a gömöri határon fekszik Égerszög, 83 házzal 

és 412 magyar lakossal, református templommal. Postája Jósvafő, távírója Tor-

na. Északnyugatra innen, Abauj-Torna vármegye nyugati végpontján érjük Jós-

vafő községet, 140 házzal 666 magyar lakossal, református templommal, posta-

állomással. Jósvafőnél készíttette a Magyarországi Kárpát-egyesület az aggteleki 

barlangnak, a Baradlának új bejáratát, a mi lehetővé teszi, hogy a Baradlát fé-

lannyi idő alatt bejárhatjuk. 

  

Szin-Petri. Szin. Szögliget.  

 

Innen északkeletnek Torna felé menve az országúton, Szin-Petri és Szin közsé-

geket találjuk. Szin-Petri 88 házában 394 magyar lakik; a reformátusoknak van 

templomuk. Szin postaállomás, 137 házzal, 677 magyar lakossal. A reformátu-

soknak szintén van itt templomuk. Itt ismét a Bódva-völgybe lépünk. Mintegy 

76 kilométernyire haladva az országúton, egy keresztúthoz érünk, mely észak-

nak az Alsóhegy nevezetű nagy fennsíkhoz visz. Ennek déli kikanyarodása alatt 

fekszik Szögliget 164 házzal és 825 magyar lakossal, r. kath. templommal. Pos-

tája Szin, távírója Torna. E környéken a Bebek-család volt hajdan a földesúr és 

Szádvárnak, a Bebek-család fészkének, melyről a történeti részben emlékezünk 

meg bővebben, magas sziklatetőn fekvő romjai nem messze innen ma is látha-

tók. Az Alsóhegy a Tornai mészkőhegység egyik ága, érdekes, apró mészkőkú-

pokkal  

 

Borovszky Samu (Karavukova, 1860. okt. 25. – 

Bp., 1912. ápr. 24.): történetíró, az MTA l. tagja 

(1899) és irodaigazgatója. Számos, a magyarság őstör-

ténetével, a népvándorlás korával, m. helytörténettel 

foglalkozó cikke s önálló kötete jelent meg. Sziklay Já-

nossal együtt szerk. a Magyarország vármegyéi és váro-

sai c. sorozat első négy kötetét. 1908-ban a Magyar Tör-

ténelmi Társulat titkárává választották 
 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Aba%C3%BAj-Torna_v%C3%A1rmegye
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kassa
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Jósva-völgyi településekre vonatkozó adatok a hazai népszámlá-

lásokban I. 

 
Településeink múltjáról kevés számszerű, pontos adatot ismerünk. Az egyházi 

anyakönyvek – vezetésüket követően – ugyan feljegyezték az itt élők születési-, 

halálozási-, és házasságkötési adatait, de a népesség számszerű adatairól, az itt 

élők életfeltételeire, életminőségére, anyagi- és szellemi színvonalára ezekből 

nem következtethetünk. 

 

Látókörünk bővítése és a viszonyítás lehetőségének megteremtésére nem csak a 

Jósvafő községre vonatkozó adatokat gyűjtöttük ki, hanem a völgyben lévő 

Szinpetri (Petri) és Szín adatait is. Összeállításunk első részében az 1869-es, az 

első hivatalos magyar népszámlálás vonatkozó adatait adjuk közre. 

 

Forrásként Pozsgai Péter doktori disszertációjának mellékleteit használtuk 

(CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK Torna megye társadalma a 19. század kö-

zepén (Budapest 2006). Az adatközléseknél a hivatkozott „Melléklet” tábláinak 

a számát adjuk meg. 

 

 

 

 

Torna megye (Felső- és Alsó járása) és a szomszédos megyék 
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II. Torna megye nemessége a 17. században és a 18. század első felében 

 

Település Jósvafő Petri (Szinpet-

ri) 
Szin 

F. szám 27. 33. 38. 

Járás
X 

alsó alsó alsó 

Az 1660. 

évi neme-

si össze-

írás sze-

rint 

Birtokos 

 

Dévényi Péter,  
Fáy László,  
Feirvári Zsigmond, 
Pécsi Gáspár, 
Pongrácz Kristóf, 
Sulyok Ferenc,  
Tökölyi Zsigmond 

Bárczai György 
Bárczai Sámuelné 

Apaffi István, 
Győri Gergely, 
Gyulafi László, 
Rákóczi György 

Armalista
XX Deli Gábor,  

Deli György, 
Deli István, 
Deli János,  
Maksa Péter,  
Tarczali Gábor 

- Horváth András, 
Isoó Mátyás, 
Jóna István, 
Jóna Tamás, 
Jóna Zsigmond, 
Oláh Jakab, 
Szalóczi Sándor, 
Szegő Gergely 

Az 1732-ben igazolt 

nemesek 

Ardai (Pelsuczy) István, 
Dely Ferenc, 
Dely András,  
ifj. Dely Ferenc, 
ifj. Dely András, 
Dely Péter,  
Lóczy János,  
István és Gergely,  
Maxa (Maksa) István és 

György,  
Szeghő István 

- Boros Péter, 
Dávid István, 
ifj. Diák István és 

János, 
Horkay Miklós, 
Iso (Izsó) István és 

János, 
Jóna István és Já-

nos,  
Szalóczi János és 

Márton, Szikszay 

(Kovács) István, 

Tamás János, 
Várady János és 

Márton 
 

XX
Armalista = a nemesi rendbe címeres nemeslevéllel, (armalissal) felvett, de birtokadományban nem részesült 

nemes, aki azonban a jószágos nemestől a nemesi jogok tekintetében nem különbözött. (forrás: Metapédia) 

 

Armalista nemes = a kisnemesség egyik csoportja. A címeres nemeslevél (armalis) mellé birtokot nem kaptak. 

Ezért a jobbágytelken élő armalisták állami és vármegyei adót egyaránt fizetni tartoztak telkük után, amelyet egy 

összegben megválthattak (taxa). A kuriális nemesekkel együtt a taksás nemesek csoportját alkották (forrás: 

www.csaladfakutato.uw.hu) 
 

X
Járás = Torna megye Alsó- és Felső járásra oszlott: az Alsó járás települései voltak: Barakony, Becskeháza, 

Borzova, Dobódél, Égerszög, Jósvafő, Kápolna, Komjáti, Lenke, Nádaska, Perkupa, Petri, Rákó, Szentandrás, 

Szilas, Szilice, Szin, Szögliget, Szőlősardó, Teresztenye, Varbóc. 

http://www.csaladfakutato.uw.hu/
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III. A birtokos nemesség Torna megyében a 18. század utolsó harmadában 

 

Település Jósvafő Petri (Szinpet-

ri) 
Szin 

F. szám 27. 33. 38. 

Járás
 

alsó alsó alsó 

Az úrbéri tabella és a 

„Kilenc kérdőpont” 

 szerin fő- és rész-

birtokosok (1771) 

Szepessy László,  
Gyulafy Miklós,  
Pletrich Imre, 
br. Andrássy Károly, 
Pothurnyai János, 
Péchy Gábor, 
Dely András, 
Draskóczy Sámuel, 
Kamara 

Bárczay József és 

Ferenc,  
Szepessy László és 

a Kamara 

hg. Esterházy 
Miklós, 
Fáy Pál,  
Szepessy László, 
br. Andrássy 
Károly,  
Aszalay István, 
Csoma Zsigmond, 

Gyulafy Miklós, 
Fáy József, 
Kamara,  
Horváth András, 
Egyház 

A 18. század végi bir-

tokösszeírás (1789) 

gr. Gyulay Sámuel, 
Bárczy Imre 

id. Bárczay 
Ferenc, 
Bárczy Imre 

hg. Esterházy 
Miklós, 
id. Bárczay Ferenc, 

Bárczy Imre 

Uradalmi szervezet
XX Szepessy L.,/gr. Gyulay, 

Bárczy 
Bárczay F. 
Bárczy I. 

Szádvári uradalom, 

Szendrői uradalom 
A kizárólagos vagy jelentősebb birtokosokat félkövérszedés jelöli 

X
Az úrbéri tabellák táblázatos formában rögzítették a helységre jellemző ada-

tokat. Feltüntették az adott helységben 

 

1. birtokos földesúr nevét, 

2. telkes jobbágyainak — aszerint, hogy örökös vagy szabadmenetelű jobbá-

gyok-e —, a házas és házatlan zselléreinek nevét. 

3. A telkes jobbágyoknál megadták a telek nagyságát (egész, fél, negyed stb.), 

- a belső telek nagyságát pozsonyi mérőben, 

- a szántó nagyságát holdban és 

- a rét nagyságát kaszásban (falcastrum, embervágó). 

 
XX

Az uradalom nagy kiterjedésű, bár nem feltétlenül összefüggő földterület, 

amely falvak tucatjait ölelte fel, a hozzájuk tartozó földekkel, erdőkkel, legelők-

kel együtt. 
 

Mária Terézia (1717-1780) az 1767-ben elrendelt ún. 9 kérdőpon-

tos felméréssel a jobbágyterhek szabályozását szorgalmazta, abból a jól felfo-

gott érdekből, hogy a központi bevételek tervezhetőek, és biztonsággal behajtha-

tóak legyenek. 
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IV. Torna megyei uradalmak és úrbéres népességük megoszlása az 

úrbérrendezés
X
 idején (1771) 

 

Település Jósvafő Kápolna 

(Tornakápolna) 
Szin 

Uradalom Szepesy László 

tornai birtokai 

Tornai urada-

lom 

Szádvári 

uradalom 

Egész/Részbirtok R E R 

Összes úrbéres 6 10 7 

Örökös  

 
Jobbágy 

6 10 3 

Szabadmenetelű
XX - - - 

Inscriptionalista
XXX 

- - - 

Összesen 6 10 3 

Jobbágytelkek 

száma 

 3 5 1  1/2 

Házas Zsellér - - 4 

Ház nélküli - - - 

Egésznél nagyobb  

 

 

 

Úrbéresek 

telekhányad 

szerint 

- - - 

Egésztelkes 1 - - 

7/8 telkes - - - 

¾ telkes - - - 

5/8 telkes - - - 

½ telkes 3 10 3 

3/8 telkes - - - 

¼ telkes 2 - - 

1/8 telkes - - - 
 

Ez a táblázat Petrire (Szinpetrire) vonatkozó adatot nem közölt! 

X
Úrbérrendezés = Csak a jobbágyok kezében lévő úrbéres telkek voltak adókö-

telesek, ezért a majorság előretörése  (és ezzel az adóalap csökkenése) ellen Má-

ria Terézia kiadta az Urbáriumot. Az 1767-es úrbérrendezés egységesítette a 

zsellér fogalmát. Az számított úrbéres házas zsellérnek, akinek földje nem érte 

el a nyolcadtelket. 

XX
Szabadmenetelű = a költözési szabadsággal rendelkező jobbágy, szemben a 

röghöz kötött vagy örökös jobbággyal. 
XXX

Inscriptionalista=szabad házak és telkek visszavételével juttatott területen 

gazdálkodó 
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V. Torna megye Alsó járásának nemes családfői 1813-ban 

Jósvafő: 

Várady József, Várady András özvegye, Dely György, Dely Mihály, Dely Ist-

ván, Urbán József, Arday János, Arday György, Arday György leánya, ifj. Dely 

János, özv. öreg Dely Ferenc, Dely András, Dely János, Dely József, Dely János 

özvegye, Kiss Dely György, Dely Péter György, Dely Péter, Dely István özve-

gye, Dely István özvegye, Dely György özvegye, Szegő István, Arday György 

özvegye, Arday Sándor, Jóna Ferenc, Jóna István, Tarczali János, Tarczali And-

rás, Tarczali Mihály, Tőzsér János, Jóna József özvegye, Tőzsér Pál, Valkay Ist-

ván özvegye, Várady György, Nagy József,  

 

Petri (Szinpetri): 

özv. Szügyi János, Vass József 

 

Szin: 

Tek. Fáy József özvegye, Farkas József özvegye, öreg Farkas József, Szalóczy 

István, Szalóczy Márton, Szalóczy János, Szalóczy Sándor özvegye, Anderko 

Péter, Várady István, Dobák Pál özvegye, Várady János, Várady Péter, Várady 

Mihály, Deák György, Deák János, Deák István, Szikszay János, Oláh András, 

Oláh Mihály, Oláh Márton özvegye, Oláh János, özv. Oláh Jakab, Horkay And-

rás özvegye, Horkay József, Horkay János, Horkay István, Izsó Pál, Izsó Ferenc, 

Izsó András özvegye, Izsó János özvegye, Izsó Ambrus, Izsó Mátyás özvegye, 

Mészáros János özvegye, Képes András özvegye, Boros Mihály özvegye, 

Szalóczy Sándor, Jóna János, Jóna István, Jóna Ferenc, Jóna András özvegye, 

Jóna János özvegye, Tamás János, Tamás István, Dávid András özvegye, özv. 

Asszú János, Tarczaly István özvegye, Csiszár István, Marslakó István özvegye, 

Képes András özvegye, Várady Mihály özvegye, Kérészy Ábrahám, Kövy Ist-

ván, Domján István, Kapczy Gábor, özv. Papp András 

 

 Torna vármegye címere 
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VI. Nemesi családszerkezet Torna megye Alsó járásának településein 1813-

ban 

 

Település Jósvafő Petri 

 Szinpetri) 

Szin 

Házaspár - 1 1 

Házaspár gyermekkel 16 - 21 

Özvegy férfigyermekkel - 1 2 

Özvegyasszony gyermekkel 6 - 10 

Házas férfi (gyermekkel) és testvérrel 1 - 2 

Házaspár gyermekkel és özveggyel - - - 

Házaspár (egy) házas fiával (és nem 

házas gyermekkel) 

4 - 7 

Özvegy férfi házas fiával (és nem há-

zas gyermekeivel) 

1 - 1 

Özvegyasszony házas (és nem házas) 

gyermekkel 

1 - 6 

Özvegyasszony özvegy fiával - - 1 

Özvegyasszony özvegy leányával és 

özvegy menyével 

- - 1 

Házas testvérek és családjaik - - - 

Házas fivér özvegy fivérével - - - 

Nőtlen fivér házas öccsével - - - 

Házas fivér házas öccsével, s annak 

házas fiával 

- - - 

Házaspár két házas fiával 1 - - 

Özvegyasszony két házas fiával 1 - - 

Egyedülálló özvegyasszony - - 1 

Egyedülálló leány 1 - - 

Egyedülálló férfi 2 - 2 

Különváltan élő házas férfi - - - 

Házasulatlan testvérek 1 - - 

Összesen 35 2 55 

 

 

http://www.google.hu/imgres?start=117&um=1&hl=hu&sa=N&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4BBKB_huHU507HU508&biw=1366&bih=585&tbm=isch&tbnid=R5GArHmOCom1OM:&imgrefurl=http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0001/55.html&docid=uHwW6AoQYofHAM&imgurl=http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/kepek/varm-abauj-417.jpg&w=198&h=202&ei=h8L7UK_ODKaR4ATO2IGwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=640&vpy=185&dur=17363&hovh=161&hovw=158&tx=103&ty=110&sig=102801438847045434525&page=4&tbnh=143&tbnw=134&ndsp=32&ved=1t:429,r:37,s:100,i:115
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VII. A jobbágytelkek és az adózó népesség számának változása Torna me-

gyében a 18. században 

 

Település  Jósvafő Petri 

 Szinpetri) 

Szin 

1715  

Jobbágytelek 

- - 3 1/2 

1720 - 3 3/4 2 1/4 

1771 9 10 3/4 6 1/2 

1715  

Jobbágy 

- - 11 

1720 - 10 7 

1771 26 22 18 

1715  

Zsellér 

20 11 - 

1721 18 8 4 

1771 7 4 13 

1715 Libertinus
X 

- - 1 

1721 - - 1 
 

X
LIBERTINUS: szabados, a jobbágyi jogállástól eltérő személy 
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VIII. A Mária Terézia-féle úrbéri összeírás és a II. József-féle népszámlálás 

főbb társadalmi csoportjainak vizsgálata, adatainak összevetése 

 

Település Jósvafő Petri 

(Szin-

petri) 

Szin 

Úrbéresek  

1771 

Az 

úrbéri 

összeírás 

(1771) 

és a 

nép-

számlá- 

lás 

(1787) 

adatai 

 

33 26 31 

Összes jobbágy 26 22 18 

Zsellérek 7 4 13 

Honos népesség  

 

 

 

1787 

507 365 616 

Jelenlevő népesség 506 365 617 

Háztartások összesen 98 58 103 

Férfiak összesen 272 186 294 

Nemes férfiak 70 3 120 

Parasztok 28 32 18 

Polgárok és parasztok örökösei 28 33 21 

Zsellérek 50 33 43 

Nemes férfiak aránya a honos 

férfinépességen belül (%) 

 

 

 

 

 

1787 

 

 

 

 

Az 

adat- 

elemzés 

eredmé- 

nyei 

települé- 

senként 

25,7 1,6 40,8 

A teljes nemesség becsült szá-

ma (Kv.: 0,9615) 

137 6 235 

A nemes népesség aránya a tel-

jes honos népességen belül (%) 

27,1 1,6 38,2 

Paraszti háztartásfők aránya 

(%) 

28,6 55,2 17,5 

Paraszt/nemes arány 0,40 10,67 0,15 

Zsellérek aránya a férfinépes-

ségen belül (%) 

18,4 17,7 14,7 

Úrbéres háztartásfők a háztar-

tások (1787) arányában 

 

 

1771- 

1787 

0,34 0,45 0,30 

Jobbágy (1771) és paraszt 

(1787) háztartásfők aránya 

0,93 0,69 1,00 

Zsellérek aránya 0,14 0,12 0,30 
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IX. Torna megye II. József-féle népszámlálásának eredményei 1787-ben 

 

 

Település 

Jósvafő Petri 

(Szin-

petri) 

Szin 

Házak száma 88 49 95 

Keresztények Háztartások 

száma 

98 58 102 

Zsidók - - 1 

Papok  

 

 

 

 

 

A 

keresztény 

férfiak kö-

zül 

1 1 1 

Nemesek 70 3 120 

Tisztviselők és honoráciorok - - - 

Polgárok és mesteremberek - - - 

Parasztok 28 32 18 

Polgárok és parasztok örökösei 28 33 21 

Zsellérek 50 33 43 

Ezredektől Szabad-

ságolt 

katonák 

2 - - 

Hadi szekerektől - - - 

Egyéb állami szükségletre alkalmasak 16 13 21 

0 – 12 éves Sarjadék 61 55 58 

13 – 17 éves 16 16 10 

Női népesség összesen 235 179 321 

Keresztények összesen 507 365 613 

Házasok Férfiak  

 

Zsidók 

- - 1 

Nőtlenek és özvegyek - - 1 

Nők - - 1 

Zsidók összesen - - 3 

Népesség összesen 507 365 616 

Házasok  

Az össze-

írt keresz-

tények 

közül 

112 78 119 

Nőtlenek és özvegyek 160 108 173 

az országban  

távollévők 

11 4 16 

az országon kívül - - - 

ismeretlen helyen - 1 1 

az országból  

jelenlévő 

idegenek 

Az össze-

írt keresz-

tényeken 

kívül 

10 5 18 

férfi osztrák örökös 

tartományokból 

- - - 

nő - - - 

férfi más államokból - - - 

nő - - - 
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XV. Az 1850. évi népszámlálás Torna megyei eredményei  

 

 

Település 

Jósvafő Petri 

(Szin-

petri) 

Szin 

Házak 127 68 138 

Lakó felek 186 102 195 

Magyar  

Nemzetiség 

szerint 

 

 

 

 

 

 

 

A ho-

nos né-

pesség 

 

686 384 652 

Szláv - - - 

Rutén - - - 

Zsidó 110 20 41 

Cigány - - 29 

Német 10 - - 

Katolikus  

Vallás 

szerint 

69 40 92 

Görög kat. - - - 

Evangélikus 4 - - 

Református 623 344 589 

Ortodox - - - 

Izraelita 110 20 41 

Nőtlen  

Családi 

állapot 

szerint 

238 118 183 

Hajadon 206 101 179 

Házas férfi 156 75 148 

Házas nő 156 75 149 

Özvegy férfi 13 7 14 

Özvegy nő 37 28 49 

Férfi Nemek Távol vannak 2 - - 

Nő - 1 - 

Férfi Nemek Jelenlévő 

idegenek 

5 8 10 

Nő 3 10 11 

Férfi Jelenlévő 

népesség 

410 208 355 

Nő 402 213 388 

Összesen 812 421 743 
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XXV. Az írni és olvasni tudók száma és aránya Torna megye településein 

1869-ben felekezetenként – reformátusok 

 

 

Település 

Jósvafő Petri 

(Szin-

petri) 

Szin 

Szám ír és 

olvas 

 

Jelenlévő 

(7-100 

éves) 

népesség 

303 153 250 

% 72 51 54 

Szám olvas 2 88 105 

% - 29 22 

Szám egyiket 

sem 

117 61 112 

% 28 20 24 

Szám ír és 

olvas 

 

Jelenlévő 

(7-100 

éves) 

férfiak 

160 93 156 

% 79 67 71 

Szám olvas 2 17 17 

% 1 12 8 

Szám egyiket 

sem 

41 28 48 

% 20 20 22 

Szám ír és 

olvas 

 

Jelenlévő 

(7-100 

éves) 

nők 

143 60 94 

% 65 37 38 

Szám olvas - 71 88 

% - 43 36 

Szám egyiket 

sem 

76 33 64 

% 35 20 26 
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XXV. Az írni és olvasni tudók száma és aránya Torna megye településein 

1869-ben felekezetenként –izraeliták 

 

 

Település 

Jósvafő Petri 

(Szin-

petri) 

Szin 

Szám ír és 

olvas 

 

Jelenlévő 

(7-100 

éves) 

népesség 

31 12 18 

% 70 75 47 

Szám olvas - - 3 

% - - 8 

Szám egyiket 

sem 

13 4 17 

% 30 25 45 

Szám ír és 

olvas 

 

Jelenlévő 

(7-100 

éves) 

férfiak 

21 7 11 

% 84 88 73 

Szám olvas - - 2 

% - - 13 

Szám egyiket 

sem 

4 1 2 

% 16 13 13 

Szám ír és 

olvas 

 

Jelenlévő 

(7-100 

éves) 

nők 

10 5 7 

% 53 63 30 

Szám olvas - - 1 

% - - 4 

Szám egyiket 

sem 

9 3 15 

% 47 38 65 
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XXIV. Torna megye településeinek művelési ágak szerinti megoszlása (kh) 

és földjövedelme (1865) Alsó járás 

 

 Jósvafő Petri 

(Szinpetri) 

Szin 

Nagybirtokok száma 11 2 8 

kisbirtokok száma 197 122 194 

szántóföld 555 370 574 

rét 103 109 278 

legelő 328 215 457 

erdő 2417 814 1222 

szőlő 66 80 160 

nádas - - - 

haszonvehetetlen 168 89 403 

összes terület 3637 1677 3094 

tiszta jövedelem (frt) 3100 2100 4741 

hasznos terület 3469 1588 2691 

szántó aránya (%) 16,00 23,30 21,33 

Szőlő aránya (%) 1,90 5,04 5,95 

erdő aránya (%) 69,67 51,26 45,41 

rét aránya (%) 2,97 6,86 10,33 

legelő aránya (%) 9,46 13,54 16,98 

1 kh-ra jutó tiszta jövedelem 0,85 1,25 1,53 
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A jósvafői tájház egyik műtárgya a Magyar Nemzeti Múzeum 

Kossuth 2013 kiállításán 

 

 
 

Még 2012. őszén tette közzé felhívását a Magyar Rádió és a Magyar Nemzeti 

Múzeum rejtőzködő Kossuth relikviák felkutatására, majd múzeumi 

bemutatására. 

 

Erre a felhívásra küldtem be a tájház „Kossuth poharának” fotóját. Ezt az öntött 

üveg poharat, amelyet Kossuth Lajos születésének 100. évfordulójára gyártottak, 

Balda Jánosné (Dely Rózsa) adományozta a gyűjteménynek. A pohár oldalát 

egy Kossuth fej-profil és az 1802-1902 felirat díszíti. 

 

A Kossuth relikviákat bemutató kiállítás 2013. március 14-én nyílt meg a 

Múzeum előcsarnokában, majd március 15-én egy riport is elhangzott a tárgyat 

bemutató Szablyár Péterrel. 

 

  
 

A jósvafői pohár és a kiállítás plakátja 
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Közutak Jósvafő környékén 

Az idősek elbeszéléseiből hallottunk emlékfoszlányokat a Jósvafőről Borzovára, 

Teresztenyére vivő utakról, amelyeket akkoriban gyalog, vagy szekéren tettek 

meg. Néhány útszakasz még ma is felismerhető, bár a nagy tengelynyomású fát 

szállító járművek nagyon tönkre tették ezeket. Ezért örültem meg Pozsgai   

doktori disszertációjának mellékletében talált – a Torna megyei utakra 

vonatkozó – forrásanyagra, amelyek 1845. január 23-diki keltezésűek. 

 

 

A „Statiokat” összefoglaló iratot „Knézsik Jósef m.p. a’ fent tisztelt T. Torna 

Vármegyének Fő-Notáriusa” jegyezte. A „Magyar Néprajz” (2001) szerint 

„Országutak mentén a középkorban is voltak pihenőhelyek, ún. statiók. Ezek 

számával is jelölhették a távolságot két távoli település között, mert szabályos 

közönként sorakoztak egymás után. Szatmár megye mérnöke 1829-ben „8000 

folyó ölek”-nek számított egy stációt, ami bécsi ölekkel számolva 15,2 km-nek 

felel meg (Csorba Cs. 1975: 173).” 

„Szekérállások, fogadók legtöbb stációnál épültek a Gömörből Pestre és 

Debrecenbe vezető utak mentén…. A fogadókhoz általában fedett szín, itatókút 

vályúkkal, néhány szénaboglya, s több-kevesebb legelő is tartozott.” 
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A Jósvafői Református Egyház erdeinek kezelése a két világháború között 

- Dr. Szmorad Ferenc -  

- Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935. évi IV. törvénycikk 39. § 3. pontja az er-

dőgazdálkodás szakszerű ellátása érdekében az egyházi tulajdonú erdőterületeken is előírta az 

erdőmérnök végzettségű szakszemélyzet alkalmazását. Arra az esetre, ha az egyház a kis ki-

terjedésre tekintettel erdőmérnök alkalmazását nem tudja vállalni, az említett joghely az erdő-

terület államerdészeti kezelésbe adására kötelezte a birtokost. 

- Az 1935. évi IV. törvénycikk 42. és 43. §-a értelmében az államerdészeti kezelésbe vont er-

dőterületeken a szakmai munkák helyszíni irányítására, illetve az erdő őrzésére közös erdé-

szeti 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. 

- Az egyház birtokában levő erdőterület Jósvafőtől délkeletre, az Almás-tető felé eső hegyol-

dalban, a ma Fenyves-oldalnak nevezett területen (Jósvafő 20-21 erdőtagok) terült el. 

- 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 kitermelé-

sét tette lehetővé. A tarvágásos használat után az üzemterv sarjaztatást írt elő.  

- A gazdasági válság idején az egyház kérésére a Földművelésügyi Minisztérium engedélyezte 

egy nagyobb (24,8 kataszteri holdas), cserzőkéreg-hántással egybekötött tarvágás végzését is, 

viszont azt is előírta, hogy sarjaztatás helyett makkal kell erdősíteni, s hogy az egyszerre ki-

termelt nagyobb mennyiségű faanyagot 1945-ig a kitermelések során meg kell takarítani. 

- A fakitermelést elvégezték, viszont a makkvetést nem, így 1932-1936 között az erdőfelügye-

lőség és az egyház között több levélváltás is történt az erdősítési kötelezettség elmulasztása 

miatt. Az erdősítés végül valószínűleg nem történt meg, mert a leromlott, sarjaztatott erdőket 

1945 után letermelték, s helyükön létesültek a ma is álló fenyvesek. 

- Az ismertetett gazdálkodási helyzet miatt az 1940-es évek elején, az egyház erdőterületén je-

lentősebb 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 vonat-

kozó bizonylatot a Magyar Királyi Erdőfelügyelőség (Kassa, vezetője: Liha Valér erdőtaná-

csos) 1942. november 26-án állította ki. 
 

Felhasznált irodalom: 
 

Az erdőkről és a természetvédelemről szóló 1935. évi IV. törvénycikk 

Halász A. (2007): Erdészettörténet a visszacsatolt országrészekről (1938-1944). [Erdészet-

történeti 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. 
 

Térképmelléklet: 

A Járási-féle munka 406. oldalán: A Jósvafői Református Egyház erdejének gazdasági térképe 
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MTI Archívum – Hírek Jósvafőről 
 

8. kiadás 1933. augusztus 26. 11 óra 15 perc 
 

  

 Az Aggteleki /Baradla/ barlangban az idén is folytak Kessler Hubert vezeté-

sével és a budapesti Egyetemi Turista Egyesület anyagi támogatásával a fel-

táró kutatások, amelyek igen fontos karszthydrológiai megfigyelésekkel jár-

tak és további támpontokat szolgáltattak a felszíni és barlangi vízfolyások 

összefüggésének tisztázására. 

Bent a barlangban sikerült körülbelül fél kilométeres hosszban új járatokat 

felfedezni, amelyek között kiemelkedik egy csodálatosan szép cseppköves 

terem a barlang jósvafői szakaszában. A kutatások továbbá megerősítetek 

ama régebbi feltevést, hogy a Jósvafő- Szin közötti karsztos hegyvonulat 

alatt nagy terjedelmű barlang húzódik, amelynek egyik beszakadt nyilasát 

már sikerült is felfedezni. Ennek a nyílásnak a kibontására azonban csak a 

tél folyamán kerül sor. - \ V? 

 

2. kiadás, 1934. július 12. 8óra 40 p 

  

J ó s t a f ő ?  július 12. Az Aggteleki-cseppkő barlang legújabb, Jósvafő község-

nél lévő bejáratához vezető autóutat Abauj-Torna vármegye a napokban adta át 

a forgalomnak. Az új autóúttal lehetővé válik a barlang megközelítése a csodála-

tosan szép, erdős jósvafői völgyön keresztül. A barlang ezen az új úton Miskolc-

tól Színen át másfél óra alatt érhető el./;"TI/ Bl/Sz 

 

18. kiadás 1934. szeptember 22. 13 ó 10. perc 

 

A Baradlai/aggteleki/ cseppkőbarlang jósvafői gondnoksága közli: A napokban 

az a téves hír terjedt el , hogy az aggteleki cseppkőbarlang jósvafői bejáratánál 

földomlás következtében szünetelne a forgalom. A valóság az, hogy Abaúj Tor-

na vármegye elrendelte az új jósvafői bejárat stílszerű kiképzését és kifalazását 

és e munkálatok miatt szünetelt néhány napig a forgalom, amely a mai naptól 

kezdve újra megindult. Az eddigi gyertyavilágítás helyett négyszáz gyertyafé-

nyű reflektorok fénye mellett gyönyörködhetik a közönség a barlang legújabban 

felfedezett csodáiban, amelyeket legjobban Jósvafő községből lehet megközelí-

teni /vasútállomás Szin, Abaúj-tornavármegye/, elkészült továbbá a jósvafői be-

járathoz vezető új megyei autóút, továbbá a barlangi utak, amelyek lehetővé te-

szik az új jósvafői szakasz kényelmes megtekintését. /MTI./ To/L 
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1936. július 30. 9 óra 45 p. 

 

A MÁVAUT a nyári hónapokra szeptember 8- ig tartó érvénnyel - két – két já-

rattal  megjavított a  az  aggteleki barlang autóbusz-menetrendjét . A reggel 6 

óra 50 perckor Budapestről induló gyorsvonathoz most már akár az Eger-

Putnoki vonalon át , akár Miskolcon át utazva, el lehet érni a 11 óra 33 perckor 

Putnokról Jósvafőre induló autóbuszt. Az autóbusz a Baradla aggteleki bejáratá-

hoz 13 óra 5 perckor érkezik, s nyomban tovább indul a jósvafői barlang bejá-

rathoz. Onnan 14 órakor visszafordul, 14 óra 20 perckor ismét a Baradla aggte-

leki bejáratánál van s onnan 15 óra 45 perckor Jósvafő érintésével Szinre viszi  a  

barlanglátogatókat.  

 

Színről Miskolcon át az esti gyorsvonattal 22 óra 28 perckor már Budapestre ér-

kezhetnek a barlanglátogatók. Ilyen módon lehetővé van téve , hogy valaki egy 

nap alatt meglátogathassa Budapestről ezt a nevezetességet. Aki az éjszakai 

személyvonattal utazik Miskolcra, a nyárára rendszeresített másik autóbuszjárat-

tal Színről 9 óra 32 perckor indulva a jósvafői barlangbejáratnál lehet 9 óra 57 

perckor, vagy az aggteleki bejárónál 10 óra 20 perckor. A Jósvafőről közvetlenül 

Miskolcra visszatérő járattal 7 órakor már Miskolcon lehet a turista s közben 

már az egész barlangot végigjárhatja. B l / b l  

 

 

1. kiadás 1936. november 20. 8 ó 10 perc 

 

Az aggteleki cseppkőbarlang újonnan fölfedezett járatainak hozzáférhetővé téte-

lére és a barlang útvonalainak kiépítésére jelentős lépés történt. Gömör várme-

gye főispánja és Patay Samu - Abauj-Torna vármegye főispánja fölismerve az 

aggteleki barlang fejlesztésének nagy kulturális jelentőségét, jelentős munkát 

bocsátott a barlangigazgatóság rendelkezésére. A munkát, amelyet a téli hóna-

pokra terveznek, már meg is kezdték. Egyelőre egy két kilométer hosszú víz-

szintes barlangszakaszon a vöröstői lejáró és Jósvafő között tökéletesen rendbe 

hozzák az utakat, úgy, hogy a barlang a legnagyobb árvíz idején is látogatható 

legyen a nagyközönség számára. A barlang ugyanis ilyenkor valósággal káprá-

zatos szépségű természeti érdekességet nyújt, a tajtékzó földalatti hegyi patak, 

azonban néha olyan magasra emelkedett, hogy az eddigi meglehetősen alacsony 

agyagásványt, a patakmeder mentén járhatatlanná tette. Az  út  töltését máris úgy 

építik, hogy később a keskeny-vágányú barlangvasút alépítményéül szolgálhas-

son. A másik fontos csoportba a gömöri barlangágban a Paradicsom-ággal 

szomszédos járatokhoz vezető üregek kitágítás a lesz. /J/ 
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1. kiadás 1937. július 23. 8 ó 15 p. 

 

Előnyös módosítások az aggteleki autóbuszjáratok menetrendjében 

  

Az Államvasutak közúti gépkocsi-üzeme értesítette a Turista Szövetséget, hogy 

az Aggteleki-barlang látogatásának elősegítésére július 1-től kezdődően módosí-

totta az Aggtelek és Jósvafő között közlekedő autóbuszjáratok menetrendjét. A 

Putnokról 11 óra 32 perckor induló és az Aggteleki barlangbejárathoz 13 óra 05 

perckor érkező járat Aggteleken megszakítja útját és innen-65 perces tartózko-

dás után, azaz 14 óra 10 perckor indul tovább Jósvafőre. Jósvafőre 14 óra 28 

perckor érkezik és itt körülbelül másfél órás tartózkodás után 16.05 órakor indul 

tovább az autóbusz Színre. Az aggteleki egyórás, valamint a jósvafői másfélórás 

tartózkodással módot nyújtanak az utasoknak arra, hogy egynapos kirándulás 

keretében mind az aggteleki, mind a jósvafői kivilágított barlangszakaszt megte-

kinthessék. Az új rend szerint a Jósvafőről Aggtelekre 14 órakor induló részjárat 

közlekedése megszűnt. 
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Mozaikok három tételben 

Beszélgetés Obbágy Józseffel 

Obbágy József 1938.szeptember 10-én született Jósvafőn, ló nélkül ma sem tud-

ja elképzelni az életét… 

 

2013. január 27-én délután beszélgetünk Obbágy Józseffel. Az anyakönyveket 

nézegetve azt láttam, hogy az Obbágy családnév szerepel egy b-vel is meg két b-

vel is. Ez elírás, vagy két család volt? 

 

OJ: Ez elírás, mert a mi családnevünk kettővel szerepelt. 

SZP: Mi a legrégebbi időpont, amire visszaemlékszel gyermekkorodból? 

OJ: Talán a háború! 

SZP: ha jól számolom, akkor 4-5 éves lehettél akkoriban. És akkorról mi maradt 

meg benned? 

OJ: Hát az, hogy akkor elvitték mindenünket! Nem maradt semmink. Az sem 

igaz, hogy a ruszki vitt el mindent, vitte azt a német, a román is, mindegyik. Ne-

künk mondjuk megmaradt két tehen, mert amikor Apám elment 1943-ban a há-

borúba énrám hagyott mindent. Ha Ő már vissza nem jön, én rendelkezem min-

dennel. Ez is az erdőn maradt meg, mert Fuczko nenemék – mert testvére volt 

néném (Obbágy Irénnek hívták)  – (mert apám volt a legkisebb) Ő kivitte a Ju-

hász töbörbe a magukéval együtt. Hogy abból nem eszik se a ruszki, se a német, 

se a román.  

SZP: Hogy Édesapád mikor halt meg azt tudjátok? 

OJ: Ő 1945 Húsvét első napján – akkor így korán esett. Senki nem tudja ponto-

san. Azt senki nem tudja! 

SZP: a Don-kanyarban volt? 

OJ: Nem! Ő itt mindjárt Várhosszú réten esett el. Hatodmagával. Ő 

egészségügyis volt, összetörte a bakancs a lábát, leültek pihenni, ott érte őket 

egy akna, ott vágta széjjel őket.  



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 38. 

 

2013. július 
 

SZP: Őt is Józsefnek hívták? 

OJ: Igen, 1904. december -én született.  

SZP: Az itteni front átvonulására is emlékszel? 

OJ: Igen! Hathétig itt állt a front, mert nem tudtak menni!  

SZP: Ti ebben a házban laktatok akkor is? 

OJ: Igen! Ebben a házban, csak akkor a barlangban voltunk, mert oda volt a nép 

bemenekülve, az erdőre, meg a szőlőbe, a pincékbe. 

SZP: Hogy a barlangnak melyik részében voltatok, arra emlékszel? 

OJ: Emlékszem, itt voltunk az elején, az Óriások terme előtt. Így maradtunk mi 

négyen, akkor még nagyanyám is élt, de Apám itthon fekszik a temetőben. Mert 

amikor a háború után takarították a szlovák oldalon a hullákat, a legjobb barátja 

találta meg Őtet, Tamás Jánosnak hívták, Ő találta meg harmadmagával, a dög-

cédula a nyakában volt, az azt mondta Tamás: sehova, ez nekem jó barátom, be-

tették a gödörbe, de lopva, úgy tették be a lövészárokba, hogy orra tették be, oszt 

az orrát az egér lerágta. Megfagyva hozták haza, katona ruhában. Csináltatott 

neki Tamás koporsót, innen került oda vőnek egy Kis nevű, oszt Ő asztalos volt, 

letette neki Tamás a deszkát, azt Ő megcsináltatta, de nem csak neki, még Asza-

lóról is volt egy ember, azt is elvitték haza. A többi meg a Dunántúlra való volt. 

Így Tamás hazahozta és el is temette. Behozták a házba, tiszta csont volt, fagy 

volt. A katona zubbonyban volt. Abban van eltemetve is. Abban, amiben meg-

halt.  

SZP: Az iskolában kik voltak az osztálytársaid? Ki él még közülük? 

OJ: Tarczali Pista, Vostyár Béla, Bagóné. Mert kik is voltunk az osztályban? Az 

alvégből voltam én, Bokros Gyula, de Ő 39-es volt, csak én késtem a háború 

miatt és a harminckilencesekkel mentem fel, Bak Imréné, Varga Ilon, Szakal Er-

zsi, Kovács Erzsi, de Ő egy évvel idősebb volt, a dombon Bak Lajos fia Bak Sa-

nyi, Tarczali, Vostyár Béla, én, és Berecz Béla. 

SZP: És ki volt a tanító akkor? 

OJ: Minket Lovász Erzsébet tanított, Ő az égerszögi papnak vót a lánya. Ő ke-

rült ide tanítónak, ill. tanítónőnek, mert Barcsák a háborúban volt. Aztán 

Barcsák hazajött, és Ő tanított a negyedik osztálytól. 

SZP: Az öregek mesélik, hogy amikor vége lett a háborúnak és Miskolczi haza-

jött, és túl nagy szeretettel nem fogadták. Neked Miskolcziról vannak emlékeid? 

OJ: Hát vannak. Azért vannak emlékeim, mert amikor a magyarokat dobták át 

Szlovákiából, idegyött egy Ferenczi nevű pap, egy gyerekkel meg egy csomag-

gal…meg a feleségével. És mivel ezek az öregebb emberek, Berecz Laci bácsi, 

Nagyapám, a kerekgyártó Bak Laci bácsi, Deli Pista bácsi, Koto Rafi bácsi, ezek 

vótak a presbiterek. Azután visszajött Miskolczi, aki ugye elment a németek-

kel…Ő egyébként lenkei születésű vót, ezek az öregek meg befogadták és betet-

ték őket a paplakba, mert hát fiatalok, meg hát mit tegyenek?. Miskolczi meg 

addig űzte őket, amíg el nem mentek…egy kéthónapos gyerekkel! Ezért hara-

gudtak Miskolczira. Azt kiabálták neki, hogy itt hagyta a nyájat, visszajön, azu-

tán ezt a szerencsétlent meg elüldözte. De hát itt vót Miskolczi tovább… Én ki-
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járó ember vótam itt a faluban, mert engem ismert itt az egész völgy…csak kell 

ló, nekem meg mindig menni kellett…vásárra, a FUTURA-ba, malomba, ami-

kor már itt eltakarították a malmot…engem ismertek, nekem azt mondták a ba-

rátok, hogy te ott is bort ihattál, ahol nekünk még vizet sem adnak! Egy cseppet 

furcsa is vót. Mert ha elmentem Szőlősardóba bálba, apámnak katonacimborája, 

jó barátja vót, Jungfrau Gyula bácsinak hítták. Neki nem vót se fia, se lánya, aki 

énhozzám való lett vóna. Bementünk a kocsmába, rögtön oda kellett menni va-

csorázni hozzájuk… 

SZP: A Kessler Hubertre emlékszel még?  

OJ: Emlékszem! Még a kutyájára is! Hát Ő tárta fel itt a barlangot. Stix volt a 

nagy farkaskutyájuk. Nagyapáméknak is olyan vót, azt Bobinak hítták. Ha bejött 

a faluba, rögtön ott kötött ki a Pogány nagyapáméknál!  

 

A Bak Béla, aki buszsofőr volt, az akkor született. Behozta az anyja a barlangba, 

a Teri néni, olyan füstöt csinált az oldaltermekben, hogy én kigyöttem.  Az ágyú 

a barlang szájába volt beállítva. Én meg eljöttem az ágyú mellett.  

Van ott egy ág, ahogy mégy a barlangon fel, baloldalra van egy lyuk. Nem tu-

dom, hogy megvan-e még? Abba meg ezek a fiatal asszonyok, menyecskék, 16-

18 éves 20 éves lyányok, például nagynénén, aki Miskolcon lakott, a Cserjési 

Feri bácsi volt a férje, Manci nénémék is itthon voltak Miskolcról, oszt felmen-

tek a lyukba, felhúzták a létrát, oszt kereste a ruszki a barisnyát, mert a Kessler 

kutyája bevezette őket. Mert nem mertek vóna bemenni, ha a Stix nem vezeti be 

őket!  

Mert nagyanyám ott sütött kenyeret, a régi házban, a Gál udvarban, ahol Pogány 

Laci lakik most. Még a Bak udvar is megvót a Fuczkóék alatt, azok olyan rovás-

házak voltak, Akkor lőtték le az orosz kapitányt a Kőhorog kanyarban, amikor 

én leértem a Deli Pistáék kertjekhez. A ruszki lába beleakadt a kengyelbe, oszt 

ahogy lefordult a lórul, a ló meg húzta. Egy nagy fehér deres ló volt. Én meg 

szaladtam utána, hogy majd megfogom. De nem tudtam a lovat megfogni, mert 

a Czafikék házuknál bement az udvarba, azt a kengyellel meg megakadt a kis-

kapuban. Ott azt kiszedték a kengyelből, Ilon néninek hívták a Czafik atyus fele-

ségét, Nagyapámékkal komák vótak, ott a függönyébe csavarták be a nagy rusz-

ki kapitány, a ló szétverte a fejét, A lövés nem tudom, hogy hol érte, de a ken-

gyelbe beakadt a lába, oszt a ló lába között szétverődött a feje.  

SZP: Neked, mint kis gyereknek volt a katonákkal kapcsolatban valami emléke-

zetes élményed? 

OJ: Volt hát, itt az udvarban, elverték a seggünket, vagy hármunknak, mert be-

lementünk az ekhós szekérbe, amiben az élelem volt.  Volt benne fehér szalon-

na, sajtok. Itt állt a kert megett a szeker, mert a két német elfészkelte magát a 

temetőben, ahol a vas fejfa van (majd megmutatom), az mögött vót két német a 

lövészárokban, kettő meg itt vót a hegyen, a kőmodellba. Az a kőmodell meg 

olyan vót, hogy ilyen 10x10-es kockába volt berakva, 110 cm magasan. A két 

német a közepiből kiszedte a követ, és befészkelték magukat. Ők lőtték a Kajtát, 



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 38. 

 

2013. július 
 

itt a Kajta völgyet, ha a ruszkik onnan akartak betörni, meg lőtték a Nagy Kő 

kanyart, így a ruszki nem tudott betörni, hathétig állt itt a front. Én, mint gyerek, 

állandóan kóboroltam. Lementem, ha akar ott volt a puska. Oroszok voltak, de 

voltak velük románok is. Itt lakott Maurnyi János, Pistinek a nagyapja. Meg La-

ci bácsi, aki vénlegénynek maradt, csak Ő felment oda lakni a paplakkal szem-

ben, ahol Géza lakik, mert ő nem nősült meg. Az volt a Rajk Samu féle ház. Azt 

vették meg. Laci bácsi ment ővelük. Laci bácsi tudott oroszul.  

Itt nálunk rakott kemence vót, itt vót a kemence, mag a sparherd, abban sütötték 

a kenyeret. A szerencsétlen ruszki katona – a fiatalokat azok között is lehetett 

sajnálni – az már olyan Sztálin nevelés vót, akiket elszedetett Sztálin a szüleitől, 

átneveltette őket. Mert az öreg ruszki az odahítta az embert enni, de hát ránk vót 

mondva, hogy el ne fogadjuk, mert hát meg is mérgezhetnek, szegény nagy-

anyámnak ott vót az ágya a sarokban, oszt főzött egy nagy tál szilvalekváros ha-

luskát. Szerencsétlenek ki vótak éhezve, mert a Kőhorogra hordták a ganalyat, 

hogy ki tudjanak arra menni, hát abba a télbe hogy tudtak vóna kimenni a Kis-

galyai úton az ágyúval? Csúszott, tiszta jég vót minden. Jön be a parancsnokuk, 

aki itt lakott nálunk az első házban, azt elkapta a katonát, ahogy eszi a tálból a 

haluskát. Agyon akarta lőni. Kiállította oda. Volt itt egy nagy eperfa, azt odaállí-

totta mellé. Nagyanyám rimánkodott neki, letérgyelt, meg minden, de a ruszkit 

nem érdekelte. Laci bácsinak szólt, hogy jöjjön már, mert agyon akarja lőni a 

katonát, hogy megette a haluskát. Laci bácsi meg – aki tudott egy kicsit gagyog-

ni – megmagyarázta neki, hogy a gazdasszony adta neki! Így maradt meg a 

ruszki katona élete.  

SZP: Említetted a Rajk házat. A zsidó közösséggel volt kapcsolatotok, gyereke-

ket ismertél közülük?  

OJ: A Spitzerék ott laktak a Tarczaliékkal szemközt, a Bucsek féle házban. 

Apám bátyja volt a mészárosa. Kocsmát is vezetett, ott, ahol a két ablak van az 

utcára. A zsidónak két lánya volt: az Olga meg a Bözsi. A Rajk Irénke volt 

olyan idős, mint én. Rajk Samunak vót egy fia, az 928-as volt. Nem volt itt kü-

lönbség a zsidók meg nem zsidók között! Ez olyan szerencsétlen zsidó volt, 

mert suszter volt. De meg lehetett élni abból is, mert olyan csizmákat meg cipő-

ket csinált, hogy az csuda! A Kleinék, azok is rendesek voltak, kár volt nekik el-

veszni…Mind rendes volt. nem volt érdekes, hogy mi miért megyünk oda az 

udvarra, ott volt a házuk, ahol most a kultúr van, három ablakkal az utcára, hátul 

meg konyha, minden volt ott, azután Béres János bácsi, Borosnak a nagyapja ott 

volt kocsis. A kapahámorjuk meg ott vót, ahol Silyéék laknak. Nekem egy bár-

dom még most is van, egy faragó bárdom, amit ott csináltak, még a pöcsét is 

benne van. A Béres János bácsi szekerrel hordta a vasútról a vasat, még a kala-

pácsra is emlékszem, amit a vízi kerék hajtott. Pejkó Mihály bácsi, Ő itt is ma-

radt, Kardos Samu bácsi, ő nekem rokon volt, Ő is itt dolgozott, Zselenszka ne-

vű az Bokros Gyuláéknál volt kvártélyon, voltak Pelsőcről is többen. Rendes 

zsidók vótak ezek, Bözsi Néni is ott volt szolgáló, meg Pejkóné. 
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A vén Kleinné meg kiadta nekik parancsba, hogy itt vannak a gyerekek a szo-

borkertben – mert akkor nem így volt, ahogy most – most már megebédeltek a 

cselédek, oszt híjják be őket enni. Az ő gyerekeik már nagyok voltak. Azok már 

idősebbek voltak. Róth Tibor volt a boltos. Amikor elvitték őket rítt mindenki. 

Azt mondták a zsidók, mert mint gyerek visszaemlékszem. Most még minket 

visznek, oszt vagytok akik néztek, de amikor titeket visznek, nem lát senki! Na-

gyon sajnáltuk őket! Ott volt az a Rajk Irénke, olyan szép szőke lyány volt, mint 

egy bábu. Jártunk fel oda játszani is! Az ingóságaikat meg elárverezték. 

Anyámnak is itt van egy varrógép, az a Kleinnéé volt, ők vették meg. Garaj Feri 

akkor született, oszt akkor Kassához tartoztunk kórházilag. Ott volt Margit néni 

is, oszt jártak hozzá a kórházba, de vittek a zsidóknak is holmikat, ezek szerint 

azok is ott voltak akkor. Az biztos, hogy aki elvitette ezeket, nagy gazember 

volt! 

Hát ott volt Stubnerné, úgy járt hozzájuk, mint haza! Ő harminckettes, ő jobban 

emlékszik a Klein családra. Övék volt a zsidó templom, ahol most a Rákiék lak-

nak, a Kapahámor, a Felső malom. A Szeszfőzde az nem, az a falué volt!  

A mészégető meg a Tohonyánál, az a Legelőtársulaté volt. Pucoltatták az erdőt, 

oszt ott égett három kemence is. Hordták mindenhonnan a gazt, oszt télen éget-

ték a meszet! Szánkával hordták lefelé a Tohonya völgyből, mert akkor még 

tiszta volt a Lófej völgy is, nem csak itt!  

SZP: Említetted, hogy 14 éves korodban Te lettél a családfenntartó. Ez mit je-

lentett? 

OJ: Tulajdonképpen 10 éves koromtól be voltam fogva, de 14 éves koromtól 

voltam családfenntartó! 10 éves koromban már tarlót forgattam, már szántottam 

aratás után. Nekem itt volt a Hegytetőn nyolc hold föld, ez volt a jó föld, a 

Kuriszlán, meg a Szelce völgy, meg a Tohonya-bérc. A Hegytetőn olyan acélos 

búza termett – az csak három gazdáé volt, oszt amikor az öregek meghaltak, ak-

kor lettek sokan – ha a Futurába bevittük Szilasra, ott fajsúlyozták a búzát, volt 

egy literes alumínium bádog, lehúzták a tetejét vonalzóval, az 98 deka vót! 

Olyan acélos búza volt! Sosem fogom elfelejteni!  

SZP: Ennek a föld volt az oka? 

OJ: Persze! A jó földben termett a jó búza, meg ahogy a nap sütötte. Meg itt 

trágyázni kellett minden harmadik évben. Valamikor itt a paraszt úgy gazdálko-

dott, hogy meghagyta ugarnak, amikor meg tudta kaszálni takarmánynak leka-

szálta, a lóhere-mag szétszállt, lóherés volt, jó takarmány volt azon az ugarföl-

dön, olyan jó takarmány termett, mint ahol a lila tehenet reklámozzák! Amikor 

először lekaszálták, ment is utána az eke, akkor meg vót szántva nyárra, őszre 

meg vót trágyázva, még egyszer megszántottuk, olyan munkája volt, mint a se-

lyem, de olyan búza is termett benne.  

SZP: Ebben a köves földben milyen mélyen lehetett szántani? 

OJ: Nem volt köves mindenütt! Meg a paraszt tudta, meg a ló is tudta ne félj, 

hogy hol van a kő! A mienkbe csak egy helyütt volt, az alsó földbe volt egy kis 

darab kő, de a ló vagy az ökör azt is tudta, hogy hol van a kő, nehogy engem 
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hátra rántson! Meg hát milyen krumpli volt ott a Tohonya völgyben, meg a 

lápákban? Most is azt mondom: nekünk ott volt az ól, ahol Zsókáék megvették 

az Ardai portát. Mert az egy porta volt valamikor, csak Deli Józsi bácsi megvet-

te Dédnagyapámtól, aztán Pista bácsié lett az eleje, olyan szalmás ház volt rajta, 

ott aztán minden volt. Szabad kémény, csak mi becsináltuk a kéményt, már 

Atyus idejébe, nagyapám idejébe, lepadlásoltuk, oszt ott füstöltük a szalonnát.  

SZP: Volt erdőtök is. Az erdővel való gazdálkodás mit jelentett? 

OJ: Folyamatosan nem volt munka. Amikor jött a tél és tüzelő kellett, akkor 

gyérítették az erdőt! Mindenki kapott tüzelőt, még az is, akinek nem volt úrbéri 

erdeje. Ha valaki építkezett, azt mondta kellene nekem 10 gerenda vagy húsz ge-

renda, akkor az úrbéresség megszavazta, hogy adjanak neki húsz gerendát. Nem 

pénzért, hanem ingyen. Persze volt, akinek fizetnie kellett, ha többet rendelt.  

SZP: Ebben az úrbérességben kik voltak a meghatározó emberek, a falusiak? 

OJ: A falusiak. Pogány nagyapám, Deli Pista bácsi, Fuczkó Józsi bátyám, Garaj 

Berti bácsi, akinek része volt az úrbérességben. Összeültek nyolcan-tízen, aztán 

ha nem ment valaki, akkor az nem döntött. De ha eldöntötték, akkor azt ki kel-

lett adni! Rendes vezetősége volt, akár az egyháznak.  

SZP: Ha például egy házépítéshez kő kellett, akkor azért például fizetni kellett? 

OJ: Nem kellett azért semmit fizetni. Az a kőmodla, amiről beszéltem, az is a 

Deli Pista bácsinak –  aki a Kőhorogban lakott – Ők hányatták a Palcsó Atyus – 

Palcsó Piros nenémnek az anyja, mert bátyám onnan nősült a Palcsó családba, 

amit megvett Pali  házat, Laci bácsi mester ember volt, mert ő hordót csinált, ács 

munkát csinált, mert ács volt a szakmája, Palcsó atyus meg kőhányó volt, avval 

foglalkoztak, nem csak ő, sokan. Itt a szomszédban Oláh Feri bácsi, télbe hány-

ták a követ. Mert aki építkezni akart, az megrendelte, hogy kell ennyi köbméter, 

amit a kőműves kiszámolt, oszt hányták a követ. Ott a hegyen, megmutatom én 

neked. Berakták ilyen modellba, 10x10-es formába, csak én voltam szarba, mi-

kor nagyapámék építkeztek 56’-ba, azt mondta Palcsó atyus, hogy nincs kifizet-

ve az a kő a hegyen! Mert a Deli Pista hányatta. Kifizetve nem lett, mert begyött 

a háború. A hideg-oldali kő nem jó a házhoz, ott van aszongya a nagy kőmodell, 

azt hordjátok be. Hát kire került a sor, énrám, én mentem először oda kőért. Bá-

tyám nem mehetett, mert neki sérve volt, én mehettem, engem a két öreg nevelt 

fel, Atyus meg Mama. Atyus nem hagyott elpusztulni bennünket, nagyapám! 

Jövök befele, talán másodszor, a csapáson végig le, oldom fel a kereket, Deli 

meg jön, azt mondja: Nem lesz jó, a mi kövünket hordod! Mondom neki Pista! 

Idefigyelj (18 éves voltam akkor), én tudom, hogy mit hordok, onnan hozom a 

kőmodellból a követ, azt mondta Palcsó Pista bácsi: hogy hordjuk be, mert az a 

kő nincsen kifizetve! Hát Pista sem tudta, hogy csakugyan nincs kifizetve. Beál-

lok a Pogány udvarba, azt mondom neki: Atyus! Én nem megyek kőért, Pista 

megállított a csapásnál, hogy miért hordom el a követ? Nagyapám kapta magát, 

elment Palcsó Atyushoz, mondta neki: Nászom, gyere velem, Deli Pistához. 

Felmentek, Pista bátyám akkor volt bíró, a háború után, 55-56-ban, Atyus mond-

ja neki, hogy a nászomat megállította a fiad, hogy miért hozza el a követ a hegy-



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 38. 

 

2013. július 
 

ről? Pista, az én fiam megállította? Ha az Atyus nektek adta, akkor hozzátok el! 

Fizetni csak a hányattatásért kellett, a napszámot.  

SZP: Ennek a magángazdálkodásnak végül is mikor lett vége?  

OJ: 70’-be volt az utolsó lehelet…70-61-ben még tehenet is tartottunk, még 

járomoltam is tehenet. Én nem adtam át földet egy talpalatnyit se. Állítólag 

anyám adta le. De nincs az államra átírva semmi.  

Én megmondom őszintén, állatbarát voltam mindig, most is az vagyok, olyan jó-

szág nem járt ki csak öt udvarból, mint innen, meg az Ardai udvarból , mert azt 

sokan megcsudálták. Mert én szerettem a lovat, a marhát, a tehen-félét, mert én 

az ökröt csak tányéron szerettem, ha pörköltnek vót, de a lovat, a tehenet, a bor-

nyút, azt tiszta szívemből a mai napig is.   

 

Azt mondják, hogy a Rákosi rendszerben lesöpörték a padlást! Nem igaz! Még 

fel sem hagyták vinni. Az Ardai portán gépeltünk mindig, mert ott nagy terület 

volt. Nagy kazal termés, Jóna Illés sógor mikor a rokonságba került Ő is ott volt 

a szalmakazla, a mienk is ott volt, a Pogány atyusé ott volt, a szekernek ott kel-

lett állni, be kellett adni, ott volt az ellenőr, fel kellett rakni, ott letakartad szal-

mával, meg ponyvával, hogyha esik az eső, ne ázzon el a búza a zsákba. Másnap 

fogni kellett a lovat, oszt vinni kellett! Azt se mondták, hogy köszönöm szépen! 

Nem söpörtek le semmit, azt tisztán tartotta a gazdasszony!  

 

SzP: Akkor, amikor 18 éves lettél, akkor hogy képzelted el az életedet? 

OJ: Én megmondom őszintén: én parasztnak képzeltem el az életemet! Mert én 

tudtam szántani, tudtam vetni, tudtam kaszálni, aratni, meg szerettem is! Csak az 

tud gazdálkodni, aki abba beleszületett! Itt a Kisgalyán vót a legtöbb földje 

Apámnak. Vót amikor kifagyott a búza, akkor beültettük tavasszal, kukoricával, 

vót hogy annyi kukorica vót, hogy utáltam ránézni…de 11 vagy 12 hetet háltam 

a Hegytetőn, kinn a Szelcén, vagy a Mezőben. De amikor a vad elterjedt, már 

nem volt értelme!  

SZP: Te vadásztál? 

OJ: Igen, vadásztam, a barátokkal, sokat! 

SzP: Régen rengeteg állatot tartottak, ma már csak mutatóba vannak… 

OJ: Valamelyik éccaka összeszámoltam: itt a faluban 2000-en felül vót a birka! 

Volt olyan csorda, hogy 140 darab fejős tehen járt ki! Ami kiment a csapáson, 

elment a Palonták fele, bejött délben, délután meg ment a Nagyoldalnak. De volt 

az még több is. Amikor ültetés után, akik tehennel dolgoztak, azok is kihajtották 

a csordára, arra a két hónapra. Mert amikor már a szénát kellett hordani, akkor 

be kellett neki fogni, mert fizetett érte 10 forintot egy hónapra, eggyér, mert a 

pásztor is megélt. Az öreg Ruszónak is vizsgája volt a pásztorkodáshoz! Ott volt 

kint a gulya Bikk megett. Ami a Szelcéről átmegy a Haragistyára út az út alja 

mind a falusiaké volt. Azért is híjják a Nagyfertődnél Falusi bikknek, meg a 

szakadás felett volt a falusi erdőnek a határa. Kiment a gulya május elsején, 

vagy az öreg Ruszó volt vele, vagy a Szajkó András bácsi, attól függően, hogy 



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 38. 

 

2013. július 
 

ki vállalta a gulyát. De abban volt 150-160 gulyabeli marha. Volt olyan előhasú 

tinó, hogy azt sem tudták, hogy bornyúja lesz, megbornyazott kívül a legelőn. 

Jött a Lajos bácsi felesége, Mari néni, hogy megbornyazott a tinótok, menjetek 

érte!  

Volt a faluban 70 pár ló! Volt olyan gazda is, ahol két pár ló is volt! Garaj Ká-

roly, Dely Feri, Bokros atyusnál, itt Bokros Józsi bácsinál, Rafi bácsinál négy 

pár ló is volt! Akkor vót még ugyanannyi ökör, ott volt a Garaj Zsiga bácsinak, a 

Dávid apósának olyan ökre, hogy 14 mázsa volt egy! Az, az államnak hús volt! 

Ha elnehezedett, vitte a vágóhídra! Most meg nincs semmi! Még a kutyámat is 

meg akarják bélyegezni! Én szerettem a lovat világ életemben mindig. Őszinte 

vagyok: itt már 52-ben ló volt! Akkor hatszáz forintot kellett fizetni két lóért! 

Adót! Azután már 1200 Ft lett két ló! Utána meg 2000 Ft lett! Én megmondom 

őszintén: úgy tartottam két lovat, hogy az egyik nagybátyám nevén volt, a másik 

meg az enyimén. A föld is szűkült, a Szelce is elpusztult, ment lefelé a gazdaság.  

Az én kezem alatt nem döglött meg egy tehen se! Egy bornyú se! Semmi! Ami-

kor összekerültünk, egy piros-tarka tehenet 720 kilósan adtam le az Állatforgal-

miba. Olyan nem volt még egy a faluban. Volt még öt darab marhám, eladogat-

tam lassan, nincs mit tenni. 

Arra mindig büszke vagyok! Ráengedtem a tehenet a lucernára. Már nem volt 

ló, a tehenet jármoltam. Mami veszekedett, hogy felpuffad! Mondtam nem baj!  

Észrevettem, hogy fújódik a tehen, odaköttem a szekerhez, fogtam a bicskát. 

ennyit kiengedtem, odatettem a bendője fölé, üttem egyet, máris nyomta ki a le-

vegőt!  

Balázs Laci a Haragistyán lakott, 16 darab marha volt. Bement a Borzovai me-

zőbe, a Király kútnál. A Bak János sógorral – nem él – elnősült Telekre, oszt ve-

le kaszáltam a Haragistyán. Ott mivel később fakadt a fű, itt már mindent rendbe 

tettem augusztusra a takarmányt, oszt mentem oda kaszálni. Még most is meg-

van Királykúton az a nagy fenyőfa. Ott állt a ló a szekérből kifogva, meghány-

tuk a szekeret fűvel, látjuk, hogy a Balázs marhái meg a borzovai mezőben van-

nak. A finánc meg ott áll a közös úton.  Mondom neki, hajtsd már ki azt a tehe-

net, a lóherében van, fel fog puffadni. Nem szól! Ketten vótak. Kapdossák a 

fegyvert. Az mondják: Nem érteni!  Egy se szól! A marha meg kezdett tele lenni 

széllel, oszt elindult felfelé a Királykúton. Erzsike néni meg jött lefele. Akkor 

volt Pisti olyan 3-4 éves gyerek. Amikor a Király-kútra felérnek, csucsorodik a 

seggük vége, Erzsike néni rémülten: Engem a Balázs Laci megöl, felakasztom 

magam, mondott Erzsike néni mindent. Mondom: Miért? Kérdezi: Segítetek-e? 

Ketten voltunk Bak Jánossal az egész környéken. Azt mondja, szaladok haza, 

hozok petrót, azt beleöntsük. Mondom: Jó asszony, ne szaladjon sehová! Egy ki-

lót sem tud eladni belőle, ha a petrót beleöntsük. Ahogy jöttek felfelé, én odalép-

tem, a csípő közepében van egy lyuk, kiszurkáltam mind a tizenhatot. Még a vén 

Bözsi vót az utolsó, a tehen. Erzsike néni meg jajgat, hogy mi lesz? Mondom, 

menjen haza! Majd este mi Bak Jánossal hazahajtsuk. Semmi baja nem lett 

egyiknek sem! 
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2013. február 6-án folytatjuk a beszélgetést Obbágy Józseffel. 

 

SZP: Először visszatérnék a múltkori beszélgetésre. Elhoztam az anyakönyvből 

kimásolva az 1938-ban születettek névsorát. Mi lett velük, azokkal, akik nem él-

tek itt? 

OJ: Varga Ilona elment, amikor kijárta az iskolát, Bak Sándor az a dombi Bak 

Sanyi volt, ott fenn, a Kakasvárba,  Vostyár Béla él. Hák Ilona az is él, nem itt 

lakik; Kazincbarcikán,  Bak Mária, Ő Bagónak az anyja, Tarczali itt él, Szakál 

Erzsébet, Kovács Erzsébet még élnek, Buder Olga: ott volt a Buder féle ház, 

ahol a Komlós kanyarban a forrás van; lenn a völgyben. A Bartkó Jenő bácsinak 

a sógora volt. Buder Károlynak hívták az apját. Budai János: azt nem tudom, 

hogy hova került. Nyíri László az itt lakott a cigánysoron. Fodor Ilona az Szin-

petribe került. Garan Margit meg Berecz Béla: igen, ennyien voltunk.  

SZP: Ötvenhatban már felnőtt sorban voltál. Mi maradt meg benned, a legjob-

ban? 

OJ: Akkor renoválták a szállót (Tengerszem). A Közlekedési Építő Vállalat. 

Akkor vezették a tó felett a szennyvizet lefele, a Jósva melletti tározóba. Sokan 

dolgoztak ott, kőművesek, a jósvafőiek közül is. Én is ott dolgoztam, télen a bar-

langban voltunk, nyáron meg kívül. Ami van ott tározó az Antal keresztjénél, 

annak is mi ástuk a gödrét. Fel voltunk osztva brigádokra.  

Arra emlékszem, hogy azt mondták – pont azok mondták, őszintén megmondom 

az bántott, hogy akik a legnagyobb kommunisták (mert Silye Laci is az vót, 

Tarczali Pista bácsi is az vót, Silye János bácsi is párttag volt, hogy azután 

kommunista volt-e azt én nem tudom?) azt mondták: Ne dolgozzunk, mert 

gyönnek, oszt agyon lőnek a ruszkik! Én brigádvezető voltam, nekem is volt 10-

12 tag, írni kellett a teljesítményt, hogy mit dolgoztunk. Minket nem érdekelt, 

hoztuk lefelé az árkot, csináltuk az aknákat, azoknak a beton fedelét. Bak Ger-

gely bácsi az is kommunista volt, a Bucsek féle házban lakott, ő volt a legidő-

sebb, mondtam neki: üljék ki oda az oldalba, oszt ha jön valaki, akkor leállunk. 

Mitőlünk nem fogtak le egy forintot se sztrájkpénzt! Mert nekünk megvolt a tel-

jesítményünk.  Akkor azután fellázadt a nagybrigád, Katona Zolinak hívták a 

mérnököt, Szalóczi Béla az meg Színbe való volt, ott lakott, ahol a posta van. Az 

volt az ő háza. Este meg lementünk a kocsma elibe, legények voltunk, jó idő 

volt, ott beszélgettünk. Azután jött a tank Aggtelek felől. Egy katona kiállt belő-

le. Megállt a tank. A cimborákkal ott állunk, beszélgetünk. Azt mondja Szuez? 

Szuez? Mondjuk neki, nem ez Hungarisch! 

Nézett ránk, mint bornyú a kapura, azt elköszönt és mentek tovább, nem tudom 

hányan ültek benne. Nem bántottak.  

SZP: A turul eltávolítása az korábban volt ugye? 

OJ: Az még az ötvenes évek elején volt. Mondtam is nekik: Az a beton-madár 

miről tehetett? Én azt is tudom, hogy az hol van. Ahol a kis bolt van most, ott 

volt egy nagy szomorú fűzfa. Bent a jegyző udvaron. Körül kőfalkerítés ment, 
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elöl volt egy kettes kapu, meg egy keskeny kapu, ahol ma is be lehet menni. Ott 

volt egy kút, a kúttól két méterre volt egy igen nagy, 60-70 cm átmérőjű szomo-

rú fűzfa. Abba a kútba lökték bele. Szegény eltört, ahogy lelökték, egy vendég-

oldallal lökték le, oszt eltört a szárnya. Szederkényi Pityunak is emlékeznie kell 

rá! Ő én nálam egy évvel idősebb. Ők ott laktak a jegyzőlakásban, ha kinyitták a 

nagykaput, volt egy garázs, a Vásárhelyi jegyzőnek volt autója is. Déveld József 

jegyző volt azután, anyám őnáluk szolgált.   

SZP: Hogy emlékszel a helyi energiaellátásra? 

OJ: Volt itt villany valamikor, mert fejlesztették a tónál az áramot. Ha barlang-

túra volt, akkor nem volt nappal, de csak 110 voltos volt, a csűrben még van egy 

lámpám, majd megmutatom. Oszlopokon is volt, itt volt egy, a mostani Kultúr 

előtt is volt egy, úgyhogy el lehetett menni.  

SZP: Háború után a lövedékek nem tettek kárt gyerekekben? 

OJ: Volt belőlük rendesen. Mondom egyszer a cimboráknak, hogy ne vacakol-

janak a gyertyaöntéssel, van nekem petróm. Hol? Kérdezik. Ott van egy kanna 

az ólnál, ilyen magas, ni. Fel volt állítva a szomszéd ól falához. Én meg hozzá-

fogtam, hogy leverem a tetejit. Zoli átjött, Ő idősebb volt (harminckettes), job-

ban tudta a dolgokat. Ez ágyúgolyó azt mondja, nehogy üssed, mert felrobban. 

Ugyan olyan volt, mint egy petrós kanna.  

A Hegyesekbe, ahol a cserepes szarvas etető van, ott volt a tetőn egy tölgyfa, a 

kaszáló közepibe, mert akkor az kaszáló volt, odaállítottam kettőt is a fa mellé.  

Magam kaszálgattam ott, nem volt cimborám. Egy hétig magam voltam. Igen 

unalmas volt. Mit csináljak itt magamba? Szombat mondom, menjünk haza. 

Volt egy amerikai zsebórám. Keresztanyám küldte, még egy szíj is volt rajta, a 

nadrágokon meg órazseb. Gondolkodtam, hogy mit csináljak az ott talált löve-

dékkel. Azt tudtam, hogy a magot nem vehetem ki belőle. Kikapartam a földet, 

ahol feküdt, beállítottam a közepibe, azt körbe állítgattam fával. Begyútottam, 

megyek az Antal úton kifelé, amikor a Nagyoldal-tetőre értem, a legmagasabb 

ponthoz, HP-is volt rajta, még Fuczko Gyula bátyám állította fölé a faszerkeze-

tet, a tetején meg egy piros lap volt. Olyan csattanás volt, hogy a Nagyoldal is 

megmozdult. Hazagyövök, beszélik, hogy a Kis-Galya megett vótam? De hogy 

ott mi robbanhatott fel, azt nem tudják! Szilicén robbantottak? De olyat szólt, 

hogy a föld is megrendült. Én nem szóltam senkinek, csak itthon elmeséltem. 

Anyám nagyon megszidott. Mi lett volna, ha valaki arra megy. Később kimen-

tem, olyan gödröt csinált, idáig ért e, ahogy a földet kivágta. 

A Vízfakadásba, ahogy vagy hat hétig állt a front, ott voltak a bunkerek. Azok-

ban lehet, hogy még most is van katona. Ki tudja.  

SZP: Én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy Te, aki addigi életedben gazdálkod-

tál, földet műveltél, erdőre jártál, hogy tudtál beköltözni egy városba, hogy tud-

tál egy olyan környezetet elviselni évtizedeken keresztül, ami egy gyár, ahol 

minden szögletes, rossz a levegő, hogy lehetett arra átállni? 

OJ: Hogy tudtam? Úgy, hogy a gazdálkodás már nem ért semmit. Minden pusz-

tult lefele. El kellett menni, dolgozni, mert a szeszfőzdében dolgoztam én három 
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évet, innen már jártak a BVK-ba, meg a BVK-ból jártak kifele toborozni mun-

kásokat. Jó barátom volt nekem, Berecz Jánosnak hívták az öreget, már régen 

meghalt, ilyen vásáros kupec ember volt. Oszt Ő is a BVK-ba járt, János bá’ is, 

az erdészetnél dolgozhattam volna, de mit kereshettem volna ott, 7-800 forintot. 

Oszt ha kiadták a parancsot, hogy nem mehetsz haza, alhattál a csűrbe, oszt an-

nak a tetején már ilyen dér volt. Mondtam, én ezt nem csinálom! Én meg elmen-

tem a BVK-ba, egy évig bejáró voltam. Minden nap. Négy órakor keltem, még 

5-6 db marhám is volt, azoknak kaszáltam. Mondom a feleségemnek, ezt én nem 

csinálom! Járjak a Szelcére, 6-700 forintér. Akkoriba kezdték építeni az Új sort, 

de a gyerekek már eljártak iskolába.  El kellett menni! 75-ben kaptuk meg a la-

kást Barcikán, egy kétszobásat. Nehéz volt odaszokni. A szőlőt itt műveltük, a 

pinceházat megcsináltuk lakhatónak, rendeztük a szőlőt, a hét végén mentünk 

vissza. A gyerekek jártak iskolába. Aztán mikor elmentünk nyugdíjba, 

visszagyöttünk. Felújítottuk a házat.   

SZP: Egy kicsit más téma. Tudom, hogy templomba nem jársz, de temetésen 

mindig énekelsz. Ez a része, hogy maradt meg? 

OJ: Itt volt Miskolczi tiszteletes úr, ő vele én igen jóban voltam, én Miskolczi 

jobb keze voltam, egészen 20-21 éves koromig. Miskolczi volt a pap, Barcsák 

oda volt a háborúban, meg fogságban, úgyhogy a pap is tanított. Utána került 

Égerszögről a tanítónő, Lovász Erzsébetnek hívták, azután Barcsák János lett az 

ura. Én ki voltam választva, hiszen ismertek az iskolából. Én voltam a jobb keze 

Miskolczinak. Azelőtt jártam én a templomba, egyszer azután megharagudtam, 

oszt azóta nem járok. Miskolci mindig ideadta a céduláját, hogy mit fogunk éne-

kelni. Egyszer Pünkösdkor volt, 1970-ben, igen jól emlékszem rá. Sándor bará-

tom, aki szódás is volt, mondja, hogy menjünk el a templomba, vegyünk Úrva-

csorát! Jó barátok voltunk, mondom, gyerünk! Volt ott az a nagy hársfa a temp-

lom mellett, volt vagy 190 cm az átmérője. Ott álltak a körül. Mi álltunk a felső 

bejáratnál, az emberek itten, az asszonyok meg mentek befelé. Jön Miskolczi, 

szétnyissa az imakönyvét, adja nekem a cédulát, mondja: Józsi, akkor ezek az 

énekek mennének Istentiszteletkor. Most is tudom mindegyiket. Énekeskönyv 

nélkül is. Ideadta a cédulát, megkezdődött az istentisztelet, én elkezdtem az éne-

ket. 3 ének van istentisztelet előtt, egy van közte, majd a befejező ének, és kez-

dődött az úrvacsorai. Nem voltak csak 12-en a legénykarban. Mikor az emberek 

mentek ki az úrasztalához, elkezdtem én. Hatvan lyány is volt ebben a falu-

ban…ők is énekelték. Berecz Béla koma volt – a Bélának az apja, az egyházfi. 

Ő öntötte a kancsóból a bort a kehelybe, én meg kezdtem az éneket még az asz-

talnál is. Mikor adta a kenyeret a pap, beteszem a számba, oszt nem akart le-

menni…no mondom, majd iszok rá bort, addig betettem a pofámba, mint a hör-

csög, nem voltam italos ember sose…azt amikor odakerül a sor adják a bort, ott 

álltak köröttem, Garaj Vilmos, Garaj Zoli, Garaj Sándor, oszt engem meg kiha-

gyott, mert Béla akkor ment előtte a kancsóval…azt ő összetéveszthetett enge-

met. No, erre én elmentem az asszonyok előtt, igen ám, de akkor már hítták is a 

papot oda, Deli Gáborné, akinek a házát Zsókáék vették meg, mondják mi tör-
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tént. Én meg felmentem a karzatba, mondom, sógor gyere, a cédula is ott ma-

radt, ott hagytam. Sándor is elgyött velem, bementünk a kocsmába, Bak Béláné 

volt a kocsmáros, nem volt senki a kocsmában, Teri néni ott ült az ajtóba, Pün-

kösd volt, mondom: töltsél kétszer két deci bort, jó piros bort. 

Gál Atyus nagyapám meg kiadta, hogy estefele, másnap (mert akkor az nem volt 

ünnep) felteszed a 200 literes hordót a szekerre, befogod a lovat, a kapuban 

megállsz, a paplaknál. Gyön nagyanyád meg én is. Befogtam, felmentem, meg-

állok a kapuban, a papné meg a kertben volt. Ez már a második felesége volt, 

mert az első meghalt, meg a lyánya is. Görgőre való volt az első felesége, Ő meg 

Lenkei. A papné meglátott, sétálgatott az ágyások között a kertben, volt egy mé-

hes hosszában, meg volt egy nagy kút is. Onnan hordta a vizet az egész sor, a 

Deli Pistáékig. A Pap-kútról. Teteje volt rendes palával, az iskolaudvaron is úgy 

volt. Még a kútgyűrűket sem szedték ki belőle, csak szemettel teletömték. Azért 

haragszom. Hogy lehet ilyet csinálni, hogy kútba szemetet? Ott van az a porta, 

amit a pap megvett, abban is szemet van! Én nem bírom megállni, amikor a pa-

takba szemetet öntenek! Megállok a kapuban, nagyanyám is felül, Atyus is felül, 

a karos ülésem még most is megvan, valamikor a szánkára is azt használtuk, a 

lovas szánkára. Hátra tettünk egy karos ülést, előre egy másikat, középre egy 

deszkát. oszt amikor odajön a kerítéshez a felesége, azt mondja nekem: Józsi! (Ő 

engem nem tegezett!), mondja már; a férjem tisztába bele van zavarodva. Mon-

dom mibe zavarodott bele? Mondja: nagy baj van, a férjem magával akar be-

szélni (ott írogatott valamit a tornácon). Mondom: nincs velem mit beszélni! A 

pap meg meghallotta, mert én mindig hangosan beszéltem. Szólni sem kellett 

neki, jött! Köszönt, kezet fog velem, azt mondja nekem: Józsi! Mond már meg, 

hogy mi történt az Úrvacsoraosztásnál, mond már el! Mondom: Mi történt vol-

na? Kenyeret tetszett adni, bort meg nem! Nem csúszott le a kenyér, ott van 

most is a pad alatt a legénykaron, majd az egér megeszi, úgyis szegény a temp-

lom egere! Nagyapám meg azt mondja: Mi baj van? Mondja neki a tiszteletes: 

Nem nagy baj van, de hogy, hogy történhetett ez meg Ővele? Nem énvelem, ha-

nem Ővele! Na, tiszteletes úr, akkor én azt is megmondom, hogy, hogy történhe-

tett meg! Akkor volt Aggteleken a legelső ifjúsági találkozó. Tehát igyekezett a 

pap, a másik meg az volt, hogy elmentek onnan mellőlem, azután összetéveszt-

hetett a tiszteletes úr, mert ilyen még nem fordult elő! Hát ez igaz, hogy ilyen 

még nem fordult elő! De bánom! Ne haragudjak rá! Nem haragszom én, mon-

dom, megittam a kocsmában a bort. Így azt kibékültünk. 

Még legény voltam, amikor beválasztottak a Presbitériumba. Berecz Béla volt a 

kurátor. A pap is rajta volt, hogy legyek csak a Presbitériumban. Ardai Lacinak 

hívták Aggtelken a papot. Az meg jóba lett a Rák Józsival, aki titkár volt, ta-

nácstitkár, az meg jóba lett a feleségivel. Elzavarták Ardait Szuhafőre, amikor 

kiderült a disznóság. Amikor elkergették a Telkiek ő helyette Miskolczi járt 

papnak. Hítták, hogy hagyja ott Jósvafőt, menjék el Telekre. Csak készült Ő rá, 

mert egy presbiteri ülésen – amit Berecz Béla hívott össze  a parókián; mondja 

Miskolczi, hogy mondjuk meg, mit tegyék? Nem szólt senki semmit. Mondom 
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neki: Igaz, hogy Aggtelek nagyobb létszámú falu, mint Jósvafő, de ide figyeljen 

Tiszteletes úr! Ha már itt kibírt 15 esztendőt, meg elzavarta azt a másik papot, 

akit áttelepítettek, ezt nem bocsássa meg nagyapám se, Deli Pista bácsi sem, 

Izsó Antal bácsi se, mert az egy három hetes gyerekkel gyött ide, meg egy cso-

maggal. Mondom neki: menjen Tiszteletes úr egész nyugodtan! De én ki merem 

jelenteni azt, itt vagyunk húszan, hogy itt eltöltött 15 évet, de Telken hármat se 

fog kibírni! Azt mondja erre: Hát hogyhogy? Hát Ő nagy tisztelője az aggteleki-

eknek. Én meg azt tartom: Bármilyen telki, rögtön verd ki! Onnan meg majd a 

Tiszteletes úr lesz kiverve! Utána oszt Kovács Pali járt ide Színből.  

Pár év múlva egy temetésen, illetve a toron összetalálkoztam Miskolczival. Va-

csora után kérdezi tőlem: Honnan tudtad Te, hogy a telki nép olyan? Mert Ő az-

tán el is ment Telekről Tiszaújvárosba! Onnan mondom, hogy Kardos Pista bá-

csi elkérte egyszer tőlem az itatóvedret, oszt mikor megitatta a lovakat, felakasz-

totta a saroglyára, oszt elment. Mondom: Ilyen a telki nép! Nem véletlenül 

mondták, hogy „milyen telki, mindjárt verd ki!”. Mert szemtelen! Olyan nép, 

mint Égerszögön volt, ebbe a kis faluba, meg Teresztenyén, meg még Kánó volt 

az, meg talán Szőlősardó, én nem tudom ki hogy van vele, én rajtam sokszor 

csudálkoztak, itt van Berecz János, Bak János már nem él, ló csak nekem volt, 

majd aztán Bak Jánosnak is vettünk, aztán Berecz Béláék is vettek, ha bál volt és 

kaptuk a meghívót (először a DISZ volt, azután a KISZ), itt a szállónál meg vol-

tak ilyen képzések, két hetesek, fizette az állam. Oszt engem is megválasztottak 

itt KISZ-titkárnak, engem Körtvély is szeretett, benne voltam minden-

ben…színdarabban, népi táncban, nóta est, karácsonyi mesejáték, Körtvély igen 

szeretett…rám bízott mindent, a szüreti bálnál is…nekem kellett elszavalni a 

verset a színpadon…A Galyaságról: úgymint Égerszög, Teresztenye, Szőlősar-

dó, Kánó, meg még a hegyek között Varbóc olyan népszerető nem is volt, ami-

lyenek ezek a faluk voltak. Én szerettem mulatni. Engem ismertek sokfelé. Én 

akár merre megyek, még máma is megismernek. Mert aki teleitta magát, és azt 

mondta, hogy majd én leszek a legény, mert majd én négykézláb megyek, az 

nem tudott mulatni. Voltam vagy harminc, vagy harmincöt lagziban vőfély, két 

kendőt kaptam, a szekerrel a menyasszonyért voltam, mind a két lovamra kendőt 

kaptam, egyetlen vőfély kendőm se maradt! Volt olyan vőfély-könyvem, hogy 

olyan nem volt senkinek! Odaadtam Kelemérbe, egy lagziba, sose került vissza, 

pedig minden harmadik lapra rá volt írva a nevem.  

SZP: Jakucs Lászlóval, a barlangigazgatóval volt valami kapcsolatod? 

OJ: Ismertem, elbeszélgettünk vele, de különösebb kapcsolatom nem volt. A fe-

lesége tanítónő volt itt, de nem itt laktak a faluban. Akkor lett divat a Pannónia 

motorkerékpár, azt jártunk fel a Szállóhoz vasárnap délután. Járt ide az ózdi 

Rajkó zenekar, ott játszott. Voltam Vele a Béke-barlangban is a Piticsbe, elbe-

szélgettünk, Ő kutató volt. Tiszteltem, becsültem, rendes ember volt. Laci meg-

halt régen, pertu volt ő mindenkivel. Danoltuk neki, mert mikor a Béke-

barlangot amott feltárták, Aggtelekről a csordából elvadult egy bika. Az itt kó-

borolt az Almás-tetőn, meg mindenfele, de a csordához nem ment. Megútálta 
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már a teheneket. Féltek tőle sokan, meg a Láz-megett a Bokrosoknak volt vagy 

8 hold földjük. meg volt a Láz-kert külön, meg a Csurgó-lápa, két lápa, az meg 

kaszáló volt. Lent is termeltek valamikor, az meg megtermett a Láz-megett. El-

mentek lent nyűni, Erzsi néninek hívták, Jóna Erzsi néni, Józsi bácsi feleségét. 

Elment vagy hat asszony a lent Nyűni a Láz-megé. A bika meg arra ment, oszt 

elmenekültek az asszonyok. Ordított, kaparta a földet, ha meglátta az embert. 

Jakucsék is felmentek tőle a fára, mert a sátraikat szétnyúzta. Így aztán danoltuk 

neki mindig, hogy „Jakucs Laci azt hiszi, hogy a bika megeszi, fel a fára!”. 

Olyanokat tudott rajta kacagni, hogy az csuda! Berecz Lajos jó barátja volt, 

Mizser Károly, Garam Lajos, kijöttek a szőlőbe is, megkínálta az ember borral, 

tegeződött Ő mindenkivel! Maucha Laci is jó barátom volt. Nem tudtam elmen-

ni a temetésére.  

SZP: A Horthy szelcei medvéséről hallottál valamit a családban? 

OJ: Amikor megdöglött egy lovunk, Pogány nagyapám a saját lovával vitte fel a 

Szelcére, a Smalko annyit adott érte, hogy tudott venni egy másikat. Tél volt, 

oszt becsomagoltak, és mentem Atyussal. A tetemet megetették a medvével. 

Smalko Józsi bácsi kinyitta a kaput, ott járkált a medve, oszt nem bántott senkit. 

Egy olyan kőporos barlangban laktak.    

SZP: Nehéz világ volt a Te fiatal korodban, mégis: mintha jobb kedvűek lettek 

volna az emberek? 

OJ: Nem tagadom, mulatni meg danolni nagyon szerettem. Ezek a régebbi em-

berek, mint Gyula koma is volt, Garaj Gyula lejött értem, mert nem tudták azt a 

nótát, hogy „Fiuméból kifutott a nagy hajó, Közepében nemzetiszín lobogó. 

Két sarkába gyász-fekete van tűzve, Isten veled Magyarország örökre! Ha meg-

halok, a tengerbe vessetek, A testemet a nagy halak egyék meg, Csontjaimat a 

hullámok ringassák, Odahaza magyar lyányok sirassák!” Azért legyöttek hár-

man, hogy hogyan van. Verték az ajtót, csak Mami volt meg én. Én meg bemen-

tem a sifonba. Margit néni, a Józsi hol van? Hát Józsi nincs itthon! Az ágy itt 

volt az öreg konyhában, ott meg a rakott sparherd volt, még az ágyat is 

megtapították, hogy nem bújtam-e bele.  
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A mi cséplőgépünk 

 
A jósvafői tájház legnagyobb berendezése az, az 1954-ben a budapesti Szállító-

berendezések Gyárában készült ES-42 típusú cséplőgép, amely Aggtelekről 

(Molnár Gyula gazdaságából) került a gyűjteménybe. Évek óta rozsdásodott 

gazdája kertjében. Az akkor (1995-ben) dúló jugoszláv háború embargóját „ki-

kerülő” ócskavas felvásárlás áldozatává vált volna, amikor sikerült megegyezni 

Molnár Gyulával, aki a saját traktorával vontatta át Jósvafőre a pünkösdi – akkor 

még élénk – turista forgalma közepette. Most ennek az utolsó Magyarországon 

gyártott cséplőgépnek a legfontosabb adatait adjuk közre. Terveit a Mezőgépter-

vező Iroda mérnökei: Mákos József és Vodnyánszky Rudolf készítette. 

 

Típusa: hosszúszalmás 

Gyári jele: ES-42” 

Belmérete: 42”, 1070 mm 

Súlya kb. 3000 kg, kisszíjakkal és ponyvával, de segédgépek nélkül. 

Külméretei mm-ben:  üzemben  szállításkor 

 Hosszúság   6.500     5.490 

 Szélesség   3.110    1.920 

 Magasság   2.900    2.900 

Dob átmérő 550 mm, szélessége 1050, 8 verőléc, üresjárási fordulatszám per-

cenként 1100. 

Kosár: 2 tagú, szimmetrikus, fordítható. csavaros kosárállással. 

Szalmarázó: 2 tengelyes, 4 szalmarázó ládával, lehajtható szalmautánrázóval. 

Tisztítómű: első és második rostaszekrény, nagy- és kis szelelővel. 

Felvonó: serleges felvonó, 27 serleggel, felső serlegszíj-feszítővel. 

Toklászó: dörzsszövetes, kétrészű hengerrel. 

Osztályozó: önvezetékes osztályozóhenger kefehengerrel. 

Zsákoló: 4 db önműködő zsákoló, 2 db I. oszt, 1-1 db II. és III. oszt. 

Keret: hegesztett szögacél keret, lemezburkolattal, pormentes agyú kerekekkel, 

forgó-billenő tengelyes forgózsámollyal. 

Karzat: fából félmerev kivitelben. 

Kalászszívó, pojlyvafújó. 

Csapágyak száma: 38, ebből 30 db golyóscsapágy. 
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Kenőhelyek száma: 44. 

Normálteljesítmény: óránként kicsépelt normálkévék száma 770 db és azok 

magtartalmának tömege 1540 kg. 

Csúcsteljesítmény kb. 1850 kg/h. 

Normálkéve: 6 kg tömegű légszáraz, normális tisztaságú búzakéve kb. 110 cm 

szárhosszúságú. 

hajtóerő: 12-18 lóerő. 

Vonóerő szükséglet maximum: 1000 kg. 

 

A berendezés helyreállítását a Szombathelyi Tanárképző Főiskola technika-

földrajz szakos hallgatói végezték, a rázóasztalt Pogány László jósvafői lakos 

újította fel az Önkormányzat segítségeként. 
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A közelmúlt történelme 

 
A Dózsa György utca 2. (Pogány porta) felújítása során bukkantunk Pogány 

Margit úttörő igazolványára, amely igen szemléletes dokumentuma annak a kor-

szaknak. Íme: 
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Ebadó jegytől (biléta) a mikrocsipig 

 

Ebadó jegyek 1950-ből (Dely János adománya) 

 

1950-ben a jósvafői kutyák még álmukban sem gondolták, hogy kései utódaik 

bőr alá „belőtt” mikrocsipekkel fognak szaladgálni. Akkoriban még az ebadó 

befizetésének igazolására míves alumínium lapocskákat adtak, feltüntetve az 

adózás évét, az adó összegét és egy 6 jegyű sorszámot. 
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Az elmúlt századokban súlyos gondot okozott a kóbor ebek támadása, az általuk 

is terjesztett veszettség pedig halálos kórságnak számított. A Pasteur által kifej-

lesztett védőoltás bevezetése előtt a veszettség elleni egyetlen védekezési lehe-

tőség az ebek rendszeres egészségügyi ellenőrzése és a gyanús egyedek kiirtása 

volt. 

 
A kóbor ebek befogásának és az állatok egészségügyi vizsgálatai költségének 

fedezésére a hatóságok ebadót szedtek a kutyatulajdonosoktól. 1882-től be-

lügyminiszteri rendelet írta elő az ebadó bevezetését, addig az adó alkalmazását 

a helyi hatóságok döntésére bízták. 

A kutyatulajdonosok az ebadó megfizetésekor egy fém bárcát kaptak, mellyel 

igazolni tudták az adó befizetését és hogy a kutyájuk a kötelező vizsgálaton 

egészségesnek bizonyult. 

A rendeletek előírták a szájkosár és a póráz használata mellett az ebbárcának a 

szájkosáron, később a nyakörvön való viselését is! A bárcákon feltüntették az 

adó- illetve a veszettségvizsgálat azonosítószámát, így az elkóborolt ebek eseté-

ben lehetőség nyílt az ebtulajdonos azonosítására. 

 

1935-től a bárca viselése a veszettség elleni oltást is igazolta. A legkorábbi 

rendeletek egyikét Pest városa bocsátotta ki 1870-ben. Ebben előírta, hogy 

a bárcák évente más-más alakban jelenjenek meg és ez később teljesen 

magától értetődő gyakorlattá vált. 1878-tól 1916-ig minden évben kétféle 

bárcát bocsájtottak ki. Ezen érmék alakjukon és érmeképeiken kívül anya-

gukban (általában sárgaréz illetve ón) is különbözhettek egymástól. Bár 

rendelet erről külön nem rendelkezett, de az 1916-os ebbárcák feliratai 

alapján biztosra vehető, hogy az ebadó nem volt egységes minden ebre. 

Más adója volt a luxus céljára tartott ebeknek és a házőrző-, illetve munka-

kutyáknak. 

 

1950-ben és 51-ben országosan egységes ebadóbárcákat adtak ki. Az 1980-

as évek végén néhány vidéki városban az eboltás igazolására már sokkal 

egyszerűbb kivitelű bárcákat vezettek be, majd az 1990-es évek közepétől 

műanyagból készített, évente más-más színű ebbárcákat használtak. 

 

Forrás: Éremtani Lapok 55. és 56. szám, 1999. június-augusztus 
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Egy régi fotó nyomában 
Termelőszövetkezeti gazdák üdülnek Jósvafőn – B 620327/1-35. 

A Hajdú-Bihar megyei termelőszövetkezetekből 47 tsz gazda tölt tíz napot a 

jósvafői Tengerszem Szállóban. Hajdú-Bihar megye 1500. üdülője is itt töltötte 

megérdemelt 10 napi pihenését. Az Állami Biztosító Társaság Igazgatósága 

ezüst cigaretta-tárcával ajándékozta meg az 1500. üdülőt, Vass Sándort, a 

hencidai Új Élet termelőszövetkezet tagját. 

 

 
 

MTI Fotó: Bojár Sándor felv. 

B 620327/1-7. 

Sétára indulnak az üdülők 

A fotó 1962.ben, március 27-én készült. Ez az 1956 utáni kádári konszolidáció 

utolsó TSZ- szervezési rohamának az éve. Érdemes végignézni a fotón szereplő 

férfiakat! Átlag életkor 50 év körül. Ki vannak öltözve, úgy a maguk módján. 

Néhányan „viseletben”: csizma, priccses (csizma) nadrág, begombolt nyakú fe-

hér ing, esetleg mellény, rövid kabát, kucsma. Néhányan már zakóban, normál 

nadrágban, nyakkendővel, félcipővel…Elöl jobb szélen két fiatalabb ember, ők 

vagy agronómusok, vagy párttitkárok, egyikőjük még kucsmában, de mindket-

ten öltönyben, arcukon sugárzik a „szocialista életigenlés”! A bot valószínűleg a 

párttitkár kezében. 

A Szállóról már hiányzik a vörös csillag, az alsó (turista) étterem előtt a hullám-

lemezzel borított, vasszerkezetű előtető. 
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L A P S Z E M L E 

Feladó:                            Gyula Nováki [novakigyula@gmail.com] 
Küldve:                           2013. január 7. 13:32 

Címzett:                          Szablyár Péter 
Tárgy:                              Jósvafői Helytörténeti Füzetek 37. 
  

Kedves Uram!  

Kissé elkésve, de őszintén kívánom, hogy Jósvafővel kapcsolatban (is) további 

sikerekben gazdag újév következzen és ehhez jó egészség és kitartás társuljon! 

A Füzetek legújabb számát köszönöm, ismét sok érdekes dolgot találtam benne, 

hogy csak néhányat említsek. Dely László 18. századi költeménye meglepően jó 

történeti ismereteket árul el. Lénárt László postatörténeti tanulmánya, bár Jósva-

főre koncentrál, az általános postatörténeti adatai is igen tanulságosak. Bizony 

nem gondoltam volna, Jósvafővel kapcsolatban milyen sok alkalmi bélyegző ke-

rült forgalomba, ezek áttekintése egy kicsit a falu kulturális eseményeit is adja. 

Jó, hogy a tragikus sorsú jósvafői zsidóság tagjainak legalább a névsora megma-

radt, bár tudom, korábban már sor került részletesebb ismertetésekre is. Igen 

megható Bodó Éva visszaemlékezései. A garaguly fogalma nekem új volt, víz-

hordó fát gyakran látni a TV-ben távol-keleti országokból, de hogy Magyaror-

szágon is használatban volt, nem tudtam. A barlangok gyógyászati hasznosságá-

ra az 1950-1970-es években sokat áldoztak, vajon miért maradt ez abba? Vagy 

továbbra is gyakorlatban van? 

Egy kicsit pesszimista hangú részletekkel is találkoztam a Füzetekben. A műem-

léki épületek rossz állapotban vannak, a falu idegenforgalma visszaesett, még a 

vendéglő is bezárt, egy kicsit mintha a Tájház Szövetségben is csalódott volna. 

Lehetne említeni a mai nehéz gazdasági helyzetet is. De azoknak, akiknek mód-

jukban áll és rendszeresen kirándulnak, üdülnek, változott a szokásuk. Ma Spa-

nyolország, Olaszország, a görög szigetek, Kanári szigetek, Thaiföld, stb. a cél! 

Sajnos a magyarországi szállások, vendéglők árai gyakran magasabbak, mint 

néhány távolabbi országban. A TV-ben, a számítógépen töméntelen szebbnél-

szebb képsorokat láthatunk csodálatos tájakról, műemlékekről. Mindez hozzájá-

rul ahhoz, hogy az utazni vágyók nagy része messzebbre tervezi útjait. 

A 37. Füzetet átnézve, azt hiszem, Önnek jól esik visszagondolni a teljes soro-

zatra, Jósvafő története, természetrajzi és kulturális környezete igen sok szem-

pontból van megörökítve. Ez a Füzetek nagy jelentősége, biztos alapot jelente-

nek Jósvafő jövőbeli fejlődéséhez. 

 

Üdvözlettel 

Nováki Gyula 



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 38. 

 

2013. július 
 

 

A Jósvafői Tájház vendégkönyvéből 

 
„Nagyon szép Jósvafő, és nagyon tetszett a tájház. Szép régi dolgok vannak! 

Köszönjük a körbevezetést! A Jávor család”, 2013. március 31. 
 

„Gratulálunk az igen érdekes és értékes kiállításhoz! Siegl Ági és Kókai Bandi 

(volt MÁFI geológusok)”. 2013. április 4. 
 

„A tájház híven tükrözi a régi idők paraszti élet kellékeit, az épületegyüttes har-

móniát sugároz! VB” 2013. április 11. 
 

Köszönjük a lehetőséget, hogy találkozhattunk a régi idők emlékeivel – értékei-

vel. Léteznek még elhivatott emberek, akik megőrzik a következő generációk-

nak. A Pint család, Őrsújfalu,” Szlovákia; 2013. április 14. 
 

„Köszönöm szépen! Üdvözlet Törökországból!” Mehmet Tekbas, Markovics 

Laura; 2013. április 14. 
 

„Nagyon köszönöm, hogy az emlékeim közé tehetem ezt a kedves, gyerekkoro-

mat idéző portát az összes benne-rajta lévő tárggyal. Köszönet és további sikeres 

munkát”: Győrfy Katalin – Sydney, AU 
 

„Gyönyörű ez a kis falu és ez a tájház. Köszönjük, hogy láthattuk és felidézhet-

tük a régi időket. Köszönet az idegenvezetésért! Orosz Diána” Érd, 2013. április 

27. 
 

„A Szegedi Biológiai Központ (SzBK) kis csapata sokáig emlékezni fog a Táj-

házra és a házigazda vendégszeretetére! Vígh László és még 28-an” 2013. április 

28. 
 

„Joggal érdemelték ki az „Év múzeuma” címet 2007-ben. Gratulálunk és kö-

szönjük a vezetést! Géza Mao-ról és Juló and Victor Skóciából” 2013. május 16. 
 

„Debrecenből jöttünk, a Debreceni Református Általános Iskolából. Nagyon tet-

szett a Tájház. Reméljük, hogy máskor is visszalátogathatunk ide. Sz. Bálint és 

osztálytársai” 2013. május 
 

„Nagyon remek az idegenvezető, örülünk, hogy megismerhettük Jósvafőt, a falu 

múltját, reméljük, a jövőben is hasonló élményben lesz részünk. Gratulálunk, és 

sok boldogságot kívánunk.” 2013. Május 25. A Debreceni DEKO dolgozói 

 

„Mindannyiunknak tetszett a kiállítás és nagyon jól éreztük magunkat Jósvafőn! 

A miskolci Herman Ottó Gimnázium 11/2 osztálya; 2013. május 25. 
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„Köszönjük a felszíni túra programjait, élményekben gazdag és nagyon elgon-

dolkodtató volt! 

Nagyon hangulatos a tájház, ritka, hogy ilyen gazdagon berendezett legyen! To-

vábbi sok erőt és kitartást kívánunk! Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium ta-

nulói és pedagógusai! 2013. június” 

 

„A Dr. Enyedi Andor Református Általános Iskolából jöttünk Mezőcsátról. Kö-

szönjük a gazdag programokat, a szíves vendéglátást és a finom lángost! Isten 

áldását kérjük további munkájukra! A 4.az osztály Mezőcsátról 

2013. Június 11. kedd” 

 

„A kisgyóni Általános Iskola 5. és 6. osztálya járt itt. A tájház nagyon szép volt! 

Sokunknak nagyon tetszett. A feladatunk az volt, hogy rajzoljunk le egy régi 

tárgyat, jó rajzok sikeredtek! Köszönjük a jó programokat és a vendéglátást! 

Reméljük, még sikerül ellátogatnunk ide. 2013. június 13. Csütörtök,” sok alá-

írás 

 

„Nádudvarról érkeztünk, igazán szép a tájház és az udvar. Ajánlani fogjuk isme-

rőseinknek, hogy látogassanak ide. Papp Ildikó ás Petrusz László 2013. június 

14.” 

 

„Köszönjük a nagyszerű és szakszerű „tárlatvezetést”. Szép és izgalmas a gyűj-

temény. Dékány István Budapest, 2013. június 16.” 

 

„Köszönet elsősorban a jósvafői élet szinte minden területére kiterjedő gyűjtő-

munkáért, a lenyűgözően részletes és pontos idegenvezető munkáért és az él-

ményszerű kiállításért. A rövid, de annál tartalmasabb, lényegre törő szóbeli tá-

jékoztatásért, amelyet nagy élvezettel hallgattunk. 2013. június 20. 

Mikó Katalin Solymár, Nagy László Solymár” 

 

„Hálás szívvel köszönjük, hogy kevés idő alatt sokat hallhattunk! Rédéről (Ko-

márom-Esztergom megye). 2013. június 22.” 

 

„Régen hallottunk ilyen szülőföldet szeretettel, ismerettel és élvezhetően érthető 

előadást! Nagyon köszönjük! Mi városiak talán most értettük meg jobban a 

„mai” vidéki-falusi emberek életét és életvitelét. Tisztelet Nekik! 

Dunaharaszti nyugdíjasok klubjának 50 tagja kívánja, hogy sikerüljön fenntarta-

ni ezt a szép kis falut! 

Fentiek nevében: Dobrovits Istvánné” 
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T a r t a l o m 

 

Felhívás 
 

A Jósva-völgy települései lakóinak vallási adatai az 1869-es nép-

számlálás tükrében 

 

Adatok Jósva-völgyi településekről 

 

Jósva-völgyi településekre vonatkozó adatok a hazai népszámlá-

lásokban I. 

 

A jósvafői tájház egyik műtárgya a Magyar Nemzeti Múzeum 

Kossuth 2013 kiállításán 
 

Közutak Jósvafő környékén 

 

MTI Archívum – Hírek Jósvafőről 
 

Mozaikok három tételben - Beszélgetés Obbágy Józseffel 

A mi cséplőgépünk 

 

A közelmúlt történelme 

 

Ebadó jegytől (biléta) a mikrocsipig 

Egy régi fotó nyomában 

L A P S Z E M L E 

A Jósvafői Tájház vendégkönyvéből 

 


