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Részletek Beregszászi (Bak) Lajos Jósvafő múltjával
kapcsolatos visszaemlékezéseiből
A Klein családról
Jósvafő község területén az egyéni nagybirtok tulajdonosaként Klein Antal
izraelita felekezetű családja három gyermeket nevelt, kettő fiút és egy lányt, akik
a születési sorrend elérésében: az elsőszüiött Klein Károly, a második leány
gyermek Klein Klárika és a harmadik Klein Lajos, Mindhárman a legnagyobb
köztiszteletet érdemlő tekintéllyel bírtak a polgári nép előtt. Tanultak a polgári
iskolában, majd Debrecenben és Budapesten; az idősebbik a kereskedelmiben
végezte tanulmányait, a középső lány - Klárika - gyógyszerésznek tanult és
férjhez is ment korán egy véle azonos idős iskolatársához, akivel gyógyszertári
üzletet nyitottak Edelényben, majd Miskolcon, A kisebbik fiú, Lajos jogásznak
tanult és Pesten dolgozott valamelyik külkereskedelmi vállalatnál, ahol szüksége
volt a név változtatásra, mert fiatal korában át kerésztél tette magái Zádor Lajos
névre és nagy összeköttetéseket szerzett Német országbeli ismerőseivel, és a
magyar nyelvet tanulni akaró iskolai diák gyerekeket hozott haza Jósvaíore; a
szülei előbb kisebb, majd nagyobb táborokat készítettek a német diákok részére.
Ez volt a 20-as évek-kora idejében a Klein család egyik hírneves foglalkozása,
majd ezt követően a Szerszám és Kapagyár építtetése, ami már az idősebbik fiú,
Klein Károly építtetett. A község területén volt a tuljdonukban három vízimalom
és egy kendertörő, egy villany erőmű. Ez látta el az egész község lakosságának a
világítását; kevés utcai lámpák voltak rendszeresítve, 120 voltos egyenáramú
hálózattal. Ezen kívül volt egy tanyája a Szetce pusztán, 90 holdas, ahof 10 pár
cseléddel, kommenciós havi keresettel,
A középső malomról (ma Dózsa Gy* u, 5*)
A négy hengerszékes malom 24 óra alatt 160 q -t őrölt, cseremalomként. Ez azt
jelenti, hogy az őrölni való termény lcinérése után azonnal kimérték az érte
cserében járandó lisztmennyiséget és nem kellett várakozni a megőrlésének az
idejére. Azonnal vissza indulhatott az otthonába az illető gazda
Állandóan hat molnár dolgozott: 3 nappal és 3 éjjel. Belülről két emeletesre volt
építve, A hat molnár mester mellett volt hat molnár segéd , kél fögépész és két
takarító. Volt mester-szoba és segéd-szoba A vízi meghajtáshoz kisegítőnek volt
egy 260 LE-s fekvő, stabil gőzgép, ami segítette a malomban az őrlés egyenletes
munkatennelésének a biztonságát. Klein Antal - mint malomtulajdonos -
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mestereit összefogva maga vizsgáztatta az összes segédmunkásait (abban az
időben még nem volt vizsgáztató ipartestületi A molnármesterek név szerint:
Leskó József Kovács Lajos, Minárik Barna, Kovács László, Bak Béla, ifj. Leskó
József voltak.

A középső-malom vízikereke és szabályozója (fent), valamint egy hengerszék
elrendezése (lent) [Beregszászi Lajos rajzai]
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Jósvaföi iparosok
Községi kovács mesterek: Czafik István, Ardai István, Balogh Károly, Bokros
Gyula;
Kerékgyártók: Bak László, Bokros István, Garan András, Dely József, Czafik
István, Bak Lajos, Smalko László;
Kerékgyártó és bognár: Pogány László;
Asztalos mesterek: Bak János, Bak István, Id+Bak Miklós;
Ács mesterek: id, Garan József Paícsó István, Palcsó László, Garan András;

Kapakovácsok: Bak Lajos, Bokros János, Smalko László, Pejko Mihály;
Cipészek: Győri Pál, Győri Béla, Vostyár István, Tóth Bálint, Apáti Ferenc,
Apáti Gyula;

Férfi szabó: Győri Pál, Szakái Imre, Bak Lajosné, Pogány Zsuzsanna, Garan
Klára, Bak István né, Czafik Béla, Molnár Károlyné, Bandi Apollónia, Bak
Gergelync, Garan Erzsébet, Palcsó Lászlóné
Erdészek Smalko Sándor, Smalko József Tomka György, Bak László, Dely
Ferenc.

Jellegzetes jósvaföi férfi viselet (Beregszászi Lajos rajza)
(felirat: házi szőttes vászonból készített ráncos váltó ing és rojtos aljú, bőre
szabott vászon gaty a)
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Az első jósvafői kerékpór
Az volt Jósvaíon az első és egyedüli kerékpár, amit én ajándékozásul kaptam egy
idős nyugdíjas községi jegyző fiától, aki a 14-es Világháborúból orosz fogságban
maradt és nyolc év után akkoriban tért haza 46 évesen - Thúróczi Zoltán, az
édesapja pedig Thúróczi Endre volt
Ez a kerékpár a spájzban állott, az 1910-es évektől, mert a jegyző úr akkoriban
vette a fiának még amikor diák volt, és már unott volt a jegyző úr feleségének a
spájzban való tartása és kerülgetése. A Zoltán úrnak a fogságból hazatérve már
nem volt kedve használni, így a kerékpár kikerült az istálló mellé, a szénatartó
helyiség egyik sarkába
Én mindig nézegettem - mint afféle gyerek , hogy hogyan lehet a két keréken
utazni véle? Ezt nékem a Zoltán úr több alkalommal is megmagyarázta és én
kedvet kaptam hozzája. Egy alkalommal megkérdeztem, hogy megvenném, de
nincs semmi pénzem, hogy fizetni tudjak érte. Ez az alkudozás majdnem egy évig
is elhúzódott, amikor is a Thúróczi Endre bácsi azt mondja nekem, hogy:
Lajoska, úgy beszélgettük meg a fiammal, hogy ha már néki nem kell ez a bicikli,
akkor oda adjuk neked ajándékba, és eljárogatol nálunk, amikor nem vagy az
iskolában, és ezeket a teheneket megétctgeted és rendbe tartod az istállót, így én
meg is kaptam a kerékpárt, amit nagy örömmel vittem haza
*

Én voltam Jósvaíon a király, akinek az első biciklije volt meg is tanultam rajta
egy fél éven belül, és mindenki csodálva nézett az utcán, amikor már futkostam
véle, és még a lábamat is íol mertem rakni a bicikli kormánya tetejére. Ez még
kézifékes volt, és minden második láncszeme öntöttvasból volt készítve, amit
talán úgy lehet elgondolni, hogy a lánckeréken a 8-as számon két kis lyukat
fúrva, lemezek fogták közre két oldalról, vagyis így nézett ki, ahogy lerajzoltam.

Kézifékes volt szabadon futó hátsó kerékaggyaJ, híre sem volt a kontra féknek.
Akkoriban olyan ára és jelentősége voit, mintha a mai időben valaki repülőgépet
vásárolna Amikor divatba jött, biz' 2-3 havi keresetet ts oda kellett érte fizetni,
aki biciklit akart vásárolni. Amikor már ipari tanuló voltam, én minden
vasárnapon kerékpározhattam, a falust iskolás társaim pedig kétoldalt mellettem
futkosva kísérgettek.
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Tulajdon- és birtokviszonyok

Az egyházközség papja Fodor Géza volt, akinek gazdasági vezetője Oely I ,ajos
kurátor volt. A református egyház a község területén lévő első osztályú
erdőségbő? 240 magyar holdat és 340 magyar hold szántóterületet birtokolt.
Név szerint a mező területek: Kis-galya, Tohonya-bére, Palonták* Szőlő-hegy,
Pánt-bérce, vagyis a községet körben fekvő legközelebbi szántóterületek, A
területi részesedésből, azaz. egy évi tüzelőfa felhasználásból a pap részére 120
ürméter tűzifát a község lakosainak kellett családonként 2 űrmétert fizetés nélküli
közmunkával kitermelni. A református tanító részére pedig 15 méter lat, ezt a
mennyiséget az igavonó állatokkal rendelkező gazdaközönségnek pedig a pap
udvarára és a tanító úr udvarára ingyen befuvarozni.
Az egyházi adó családonként a következők szerint volt megállapítva:
családiok részéről 1-1 véka búza (ami 32 liter, vagyis félj és feleség után 64 liter,
fél véka rozs vagy zab, azaz 2x16 liter= 32 liter. Urvacsorai pénz személyenként
2 Korona, pénzváltozás után 2., 3., 5 pengő. A családban élő és iskolavégzett, ill.
úrvacsorával élő felnőttek után fél véka búza, 8 liter gabona vagy zab, pénzből 1
Korona, vagyis mindenből az 50 %-a.

Tekintsük át a birtokok megoszlását nagy ság szerint:
• 200 holdon feíül - Református egyház;
• 150-200 hold között - Klein Antal és fia Klein Károly;
• 100-150 hold között - Garam István, Garam Károly, Garam Miklós, Bak
József Bak István, Bak László;
• 70-90 holdasok - Marék István, Bak János, Bak Sámuel, Jóna István;
• 15-40 holdasok - Szakái Zsígmond cs fia Szakái László, Bokros Lajos, Dely
Lajos, Dely János, Dely Imre, Dely Gedeon.

Az utóbbi - kisebb birtokosok bérleti földterületeket is müveitek. A cigány-roma
családok pásztorkodással (tehén csordás, ökör gulyás, borjú csordás, disznó
pásztor, ménes csikós, juhászok), a többiek kosár-kötéssel, vályog vetéssel,
barkács munkákkal keresték kenyerüket.
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Életképek a század első felének mezőgazdasági eszközeiről
[Beregszászi Lajos rajza]
(a képen látható járgány - Bak István adománya - a tájházban
látható)
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Községi alkalmazottak
Községi bíró, törvény bíró, főjegyző, segédjegyző, pap, tanító,
hivatalsegéd, éjjeliőr, szolőpásztor, erdőkerülő, rétipásztor, harangozó.

Jasbíró,

Az iskoláról
A tanító egy tanteremben tanított, az első osztálytól a hatodik osztályig, 125-130
gyereket 8 órától 12 óráig. Ebedre haza engedte őket és délután 2-től 6-ig
folytatta a tanítást Hétfő, kedd, szerda és szombat délután az ismétlő iskolásokat
tanította, ezen kívül minden héten két este énekkart tanított, szerdán és szombat
este az ifjúság részére színdarabokat tanított, a karácsonyi, újévi, húsvéti, március
15-i, pünkösdi és aratási ünnepségek alkalma idejére. Minden iskolásnak a
halódik osztály elvégzése után hetente két délután kötelező volt a megjelenés az
ismétlő iskola tanítási idejére. Az első osztály végére az írástól vasast kellett
elsajátítani és a számolást 100-ig? a másodikosoknak 200-ig, a harmadikosoknak
500-ig, a negyedik osztályosoknak lÖOÜ-tg és a nagy szorzótáblát könyv nélkül,
mint az imádságot.
Az osztályzatok között 1-es volt a jeles, ill, a kitűnő, következett a kettes, hármas,
négyes, majd az ötös volt a leggyengébb,
A jósvaföi énekkarról
Az énekkar létszáma 54 fő volt, amelynek tagsága az esetleges elhalálozások
alkalmával, új tagok pótlásával rendeződött. Én 1926-tól, 14 éves koromtól tagja
voltam, mint tenorista. Kiemelkedő előadásunk volt 1928. évben Horty Miklós
kormányzó úr látogatásakor az aggteleki bejáratnál, majd később, amikor a
jósvaföi bejárat megnyitó ünnepsége, ill a Tengerszem Szállodának az avató
ünnepsége volt, azután amikor a megyei közlekedési forgalmú másodrendű
műutat elkészítették a putnokí MÁV állomás összeköttetésére,
Énekkarunk a templomi református vallási énekeken kívül iíredenta énekek
("Nemzeti daT\ rfTalpra magyar ", "Székely himnusz**, **Erdély orszá\gban

oláh csorda jár"/'Kossuth Lajos magyar népe gyászban, feketében")
tanulásával és azok szórakoztató előadásaival szerepelt. Volt egy románc: "A
faluban egy kis háznál beteg mellett virrasztónak".
Előadott színdarabok; f,A falu rossza" (ebben a cigány asszony szerepét
játszottam ), "A levette fiúk" (ebben szóló játékom volt), "A falu bolondja"
(ebben a női játékom egy kuruzsló cigányasszony volt, öngyilkossági jelenettel,
amely kútbaugrással végződött).
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A temetési szokásokról
Ha az elhalálozott nő volt, 2 rövid harangszó, ha férfi 3 rövid harangszó jelezte.
Utána a szokásos reggeli, déli harangszó az elhunyt tiszteletére, 1 nap, 2 nap és
a temetés napján egy harangszó, két harangszó a gyülekezési időre, három
harang szó a temetkezési szertartást végző pap indulására a lakásról, egy
harangszó a halott szamélyének a Temető-kapuig való kisérésére, a temető
kapunál a búcsúztató beszéd után a sír széléig, ekkor a testvéri és a rokonsági
búcsúztató után a harang szol, amíg a betakarást elvégzik, utána a szentbeszéd, a
segítők munkájának megköszönése.
(A ravatalozóból való temetéssel az a harangszó elmarad, amivel a testet a
temetőkapuig elkísérik, tekintve, hogy a ravatalozó a temetőkapunál van építve).

A jósvafoi határ (Beregszászi Lajos rajza)

A kender törő nézeti képe és metszete
(Beregszászi Lajos rajzai)
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® Sajnálatos módon az alsó-malomnál működött hajdani kendertoro utoLso vasaikatresze - a
körte - ezévben a vasgyűjtés "áldozatává” vált. Kőből és betonból épült alapja ma még
megvan, ezt legalább meg kellene őrizni!!!

