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Emlékek Jósvafő múltjáról Hl.
(beszélgetés Dely Jánossal, 1995.február 11-én)
Először azt szeretném megkérdezni Tőled - mint korábban méhészkedéssel is
foglalkozó embertől, hogy kosos vagy kaptáros méhészkedés folyt e itt?
Régen itt nem volt kaptáras méhészkedés, itt kasos méhészkedés volt De óhajában mit mondjak - legalább tíz családnak volt méhe, elég nagy számú
kasban. Itt úgy ment a méhészkedés: kaptárral nem foglalkoztak, kikénezték a
mehet, kiszedték a sonkolyt a lépes mézet belőle, ki olvasztották, utána másik
tavaszon a rajzóm éhet bele, meghagytak nem tudom hány anyát; annyit hogy a
jövő tavaszon megint legyen szaporulat, és akkor azokat befogták megint az üres
kasokba Akkor mindig az öregebbeket kénezték ki, majd később jött divatba ez
a kaptározás. Hát mama már nincs is méh nálunk. Az öregek kihaltak, utánuk
az öreg család méhek is, de most meg annyira kihaltak* a méhek is, hogy én nem
tudom, a faluban hány család méh lehet, . . nem sok. Nekem is volt 50-60 család
méhem, elpusztult ? az az igazság, hogy nem is pusztult el teljesen, csak
odaadtam a sógoromnak., mert ahogy raj zott nem tudtam befogni, mert mindig
elment. Mire a létrát odavittem, itthagyott. Elment. No én nem mérgelődtem vele,
odaadtam a sógoromnak, foglalkozzon ő vele.

Egy méhcsaládból mennyi mézet lehetett egy évben összeszedni ?
Ez függött a kas nagyságán is, akkor függött az időjáráson, a nyári virágzáson,
mert valamikor ugye hát volt még tarló virág is, akkor a lucernát három szornégyszer is lekaszálták, a lóherét is legalább kétszer megkaszálták, a mezők meg
tele voltak különböző vadvirágokkal, volt miről hordani a méheknek. Ezt így én
nem tudom megmondani, mert ezt én sose mértem meg. Hogy mennyi jött ki egy
kasból, hány kiló méz?! Volt hogy öt jött ki, volt, hogy tíz is, de olyan is volt
hogy nem bírta magát kitartani, az új család, nem bírt annyit gyűjteni, hogy
kiteleljen. Akkor étetni kellett. Vagy a mézzel, vagy cukorsziruppal kellett étetni,
ha azt akartuk, hogy megmaradjon. De itt most már én nem is tudok, két-három
embernek méhet a faluban.

A méhviasszal mi történt?
A méhviaszt hát az eladogatták, a sonkolyt jöttek venni, ha kii75ztük viasznak, a
viaszt vették meg; aki már kaptárban tartott mehet akkor már ő nem adta el a
sonkolyt vagy a viaszt hanem becserélte mülépre, és akkor múlépet rakott a
kaptárba
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A sonkoly az pontosan micsoda?
A lép. A sonkoly az a lép, amelybe a méh belerakja a mézet. Ha úgy veszi ki az
ember, akkor az a lépes méz.

Egy kicsit váltsunk témát. Reggel említetted, hogy azt a kalapácsot\ amit a
Bözsi Néni mutatott, azt édesapád hozta még Amerikából Mikor járt 0
Amerikában, melyik évben, és általában hogy létezik az, hogy Jósvafóról ilyen
sok ember kiment Amerikába dolgozni, és azután nagyrészük mégis visszajött
később. Sőt, volt aki többször is visszajött.
jr

Hát az én édesapám, hogy mikor ment ki, azt pontosan nem tudom. Van egy
"Keresztény tanítások és imádságok" c. imádságos könyve, amelynek eíső
oldalán ez áll: "Ezt a könyvet vettem I904 november hónapjában Debrai
Michigan amerikai bujdosásom emlékéül, Dely György tulajdona."

Ez akkor mar a harmadik kirmtléte volt?
Nem tudom.
p

Ezt Édesapád irta be ebbe az imakönyvbe, de nem tudodt hogy hunyadik
kirmtléte alkalmával.
Nem tudom azt sem, hogy mikor volt az e!ső házassága, és nem tudom, hogy
leitestvéreim, a bátyáim hanyadík évben születtek, azt sem tudom. Nem tartottuk
úgy számon, a fiuk elmentek, hogy’ hova lettek nem tudom, A kisebbik azt
tudom, akkor voltam két éves, amikor meghalt Sárszentmiklóson, ott van
eltemetve a kisebbik bátyám, a nagyobbik - állítólag - az Imre, a második
Világháborúban veszett oda

Édesapád mesélt ezekről a kinti élményeiről?
Nem sokat Például a szomszédasszonyunk, aki komaasszony is volt nekik,
OnáJa járlak Amerikában, ö volt a gazdasszony, ő volt a szállásadó. Később
komaasszonyok lettek, meg szomszédok is voltunk,
rí

Édesapád egyedül ment kit vagy valakikkel a faluból?
Nem, nem, többen mentek Ők ki, sokan voltak Jósvaforől Amerikában, általában
mind hazajöttek, nem sokan maradtak ott, megszerezték maguknak, ami kellett,
hazajöttek, tödet vettek, erdőt vettek, meg házat vettek, volt, aki cséplőgépet vett,
eséplőgam[túrát, úgyhogy aki keresett, dolgozott, keresett, nem pocsékolta e l, az
tudott haladni.
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És kinn mit dolgoztak?
Az én Apámék bányában dolgoztak* szénbányában. Hogy azután ki mit
dolgozott, azt már én nem tudom.

Neveket tudsz mondani, akik Jósvafőröl kintit voltak vele együtt?
Bokros L^ajos, Izsó Antal Bácsi, még voit apámnak egy öccse, a nagybátyám, Ö
hazajött közben és nem is ment vissza Még Bokros Józsi él, mikor neki az
esküvőjén mint muzsikás cigány muzsikáltam, ott volt a két öregnek a nagyapja,
a nagyapja, meg a feleségének a nagyapja, Izsó Antal Bácsi* Bokros Lajos bácsi.
Azt mondja Bokros Lajos Bácsi Antal Bácsinak: No gyere, azután táncoljunk,
oszt már kilencven körül jártak. Muzsikáitunk, odajön az öreg Bokros Lajos
Bácsi és a vállamra üt: Te Dely, nem hittem volna, hogy én még a Dely György
fiának a muzsikájára fogok táncolni. Együtt voltak, ez! tudom, ennyit tudok
mondani.

Hoztak haza tárgyakat, antikét kim i használtak?
Hoztak, hát hogyne hoztak volna No még itt volt a Bak János Bácsi, asztalos,
Bak Béla Bácsiéknak az apjuk. Az az összes asztalos felszerelést mind onnan
hozta magának. Nem tudom, megvan e még nekik, nem tudom, hová tették?
Annak volt olyan szerszáma, amit Amerikából hozott, mind onnan hozta a
szerszámot. Hát az öreg Czafik Pista Bácsi, O is kovács volt, de O is ügy vette a
cséplő garnitúrát, hogy Amerikában volt. Ö is úgy vette, persze, hát ezek az
emberek mind úgy szerezték meg, amijük volt, Ameri kából
--

ú*

j

Magáról az utazásról meséltek valamit? Hogy ez az egész Óceánon való
átkelés milyen volt? Vagy a hajó út?
r

Nem sokat hallottam róla Annyit hallottam, hogy Édesapám azt mondta, hogy
amikor vitte a hajópincér a paprikás halat, kiütte a kezéből, mert Ö végtelenségig
útálta a paprikás halat.
Nem tudom láttad e a rakodóban Apám amerikás ládáját? Minden amerikásnak
volt egy láda, amibe.... Hát itt van, direkt nem törtem össze, nem hajintottam el.
Ez egy rendes nagy láda, amiben a hajón szántották a cuccukat, a holmijukat.
I Iát direkt arra volt tartva,,,, hogy majd elmegy oda (a tájházba).

Nagyon érdekes, mert tényleg ez az a tárgyt ami végig kísérte Őket az útjukon,
Sajnos nem tudom már sorban elmondani, hogy kik voltak Amerikában. Hát az
én Apám, úgve 904-ben vette ezt az imakönyvet, én 1930-ban születtem.Apám
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nem sokat mesélt ezekről a dolgokról. Megöregedett, nem voít kedve mesélgetni.
Nekem menni kellett dolgozni, úgyhogy nem sokat beszélgetett nekem ilyen
dolgokról. Néha, valamit úgy elkottyantott, véletlenül. Azt nem tudtam, hogy az
én Apám tudott hegedülni. Kérem szépen, egyszer, mondja, hogy , hát a burdon
(szállás), vacsora után felvette a hegedűt, de baptista volt a gazda, a hegedű
gazdája "Jaj, Dely Bácsi, nem szabad nótát muzsikálni, azt mondja Apám,
énekre volt folsttmmolva? No, ezt egy szer hajlottam tőle.
No, majd annak idején, mikor éti - negyven kilencben, amikor hegedűt először
fogtam a kezembe, negyvenkilencben, tizenkilenc évesen, és akkor Tóth laci
BácsíéknáJ, így vasárnap délután elmentünk, a fia volt a cimbalmos, a másik fia a
kontrás is volt, akkor Obbágy János, öreg L^skó volt a prímás, én, Bokros volt a
bőgős, Árpád, azután ott vasárnaponként templom után próbáltunk. Volt, hogy
az öreg Laci Bácsi megkínált egy pohár borral, Ö tőle hallottam, hogy bizony
fiam, amikor megnősültem, az én kalzimban az öreg Leskó Józsival a te apád
muzsikáit. Leskó Józsi még fiatal ember voít, még legény volt hát még az én
emlékczetmre nősült meg, Leskó Józsi Bácsi, Ök GereguJy Fenékkel esküdtek
egyszerre, negyvenötben, vagy hogy* akkor esküdtek meg, de már a Tóth Laci
Bácsi fia, a legidősebb fia, pontosan a L^skó Józsi Bácsival volt egyidős.
Egyidősek voltak. És már az öreg Leskó, akkor még fiatal fiú volt Ö muzsikált
apámmal, a Tóth Laci bácsi lakzijában. Ezt Laci Bácsi mondta nekem.

Akkor már nem volt hegedűje, amikor Te ismerted, abban az időben?
Nem,nem. Énnekem Anyám vett Színben egy öreg cigánytól hegedűt, abban az
időben 120 Ftért, most is megvan, az amit most a mérnök úrék megcsináltattak.
Hát az most már egy cseppet többet ér, nem 120 forintot.
Csak siynos nem veszed a kezedbe. Mert én olyan boldog asszony volnék, ha azt
Te a kezedbe vennéd, és ha még cincogtatnád is, annak is igen örülnék! (veti
közbe Bözsi Néni).
Cincog az egér a portán, mert nincs macska!
Köszönöm a beszélgetést!
A kérdéseket feltette és a beszélgetést rögzítette Szablyár Péter

