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Beszélgetés Vásárhelyi Jenővel (II«)

2000. február 22-én miskolci otthonában beszélgetünk Vásárhelyi Jenő Bácsival 
a régi jósvaföi emlékekről:

SZ.P,: A közelmúltban azt hallottam Jósvafőn, hogy a harmincas évek elején 
robbantásos merényletet követtek el a jegyzői lakás ellen. Hogyan emlékszel 
minderre?
V,Jf; A történetnek az a sorsa, hogy a faluban volt egy Tót Miklós nevű öreg 
ember» aki nagy lócsiszár volt. Ez a Tót Miklós rendes ember volí különben» 
minden hájjal meg volt kenve, nagy vásáros ember volt, és ennek volt valami 
becsületbeli dolga, Úgyhogy a csendőrök nyomoztak ebben az ügyben, és 
egyszer az egyik járőrnek a parancsnoka szólt, hogy Főjegyző úr, nem tetszik 
kijönni a helyszínre, ahol a dolgok történtek. Valami betöréses lopás volt, 
pontosan nem emlékszem. Mondom, nincs egyéb dolgom, kimegyek. 
Kisétáltunk, ez benn a faluban volt, de a falu szélén, a barlang felé eső szélén a 
falunak. Amiért én kimentem, ez neki visszás volt, hogy a jegy ző is ezekkel a 
csendőrökkel megy ki és érdekli a dolog. Eltelik idő, eltelt hosszú idő, hetek, 
hónapok is teltek el, talán egy év is eltelt. Egyszer arra számítottam, hogy a 
hajnali, reggeli vonattal bemegyek Miskolcra, Este le is feküdtünk, hát akkor 
nagy lakás nem volt, a hálószoba az utcára nyíló két nagy ablak előtt volt, 
egyszer csak egy rettenetes nagy robbanás» az ágyam úgy körülbelül mástel 
méterre volt az ablaktól, az tele lett üvegszilánkkal, minden ablak betört, és 
tennészetesen mit csináltam» ahogy ébren vagyok; nekem mindig ott volt a 
vadászpuskám, és kilőttem az ablakon» hogy ébren vagyok. Erre a nagy rob
banásra én azt hiszem ezt nem hallotta a falu sem, egy lélek meg nem mozdult, 
senki meg nem mozdult, csend lett. Aztán felöltöztem, magamra szedtem valami 
holmit» kimentem, az utcai ablakok elé mentem, a kapunál voltam és látom» 
hogy még lóg egy zsinór le, és azon van még egy robbanóanyag, paxit vagy mi 
volt. Az nem robbant lel. Úgyhogy akik jöttek emberek később, mondták, hogy 
az nem robbant fel és leszerelték. Valószínűleg az is felrobbant volna. Más nem 
történt, az összes ablak betört, én aztán ezt azonnal jelentettem a csendőrségnek, 
a csendőrség kijött, olyan ügy lett belőle, hogy még a budapesti csendőr- 
főparancsnokságnak a nyomozóit is kiküldték, Éveken keresztül senki nem 
tudott semmit. Nem volt eredménye a nyomozásnak. Később, már amikor meg
történt a felszabadulás (a Felvidék visszatérése; a szerk,), és Szilice és Borzova 
Magyarország területéhez tartoztak, akkor emlegették, és akkor így tudtam meg, 
hogy ennek a Miklósnak volt egy barátja, egy borzovai hasonló gondolkodású 
srác, és ezek közösen csinálták a dolgot. De ez már nem tény, nem bizonyított

— — j w

dolog. Hát ez volt az a nagy robbantás, 1936-ban. Éva lányom akkor már 
zárdába járt Kisvárdán, Ágnes akkor még nem született meg , a középső kicsi 
lányunk sem született még akkor meg, ketten voltunk csak a lakásban.
Azután egy kicsit furcsa visszhangja is volt, mert én pályáztam 1939-ben Per
kupára, és láttam, hogy egy kortársam még azzal vitte a maga dolgát előre, hogy 
azt mondta: olyan jegyzőt akartok, akit még fel is robbantottak?
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SZ.P.: Jósvafő lektől azt hallottam, hogy nem csak Jenő Bácsinak volt autója 
JósvafÖn, hanem Ardai Andrásnak is,
V, J.: Az már csak 39 után lehetett, amikor mi már eljöttünk.
SZ.P.: Benzint hol lehetett tankolni akkoriban?
V*J.: Miskolcon, Nekem akkoriban mindig volt egy 25 literes kannám, azt 
mindig Miskolcon teletöltöttem és abból gazdálkodtam. Az én kocsim keverékes 
volt. Az olajjal én kevertem. Amikor benzinkútnál tankoltunk, akkor ott csinál
ták meg a keveréket.
SZ*P.: Hol szervizelték Jenő Bácsi autóját?
V.J.: Az autómmal kapcsolatos szükséges teendőket a Buder Károly 
barlangvezető látta e l Én azt hiszem, hogy a Buder Károly ez talán négy 
középiskolát végezhetett, Ő valahogy lemaradt a családjától és a Bartkóék 
családjához kapcsolódott. Az egy nagyon rendes iparos család volt. A Bartkó 
Jenőék ott laktak Jósvafön, az öreg malom mellett, A Buder Károlynak az öccse, 
az Olivér az érettségizett és a hitelintézetnél tisztviselőként (pénztámok) 
dolgozott. Akkor a Hitelintézetnek a központja Bódvaszilason volt, Fáy Barna 
volt az elnöke, a Buder Olivér nála volt tisztviselő.
SZ.P.: A múltkori képek között voltak aggteleki farsangi képek. Kik tartoztak 
akkor ott abba az értelmiségi körbe?
V.J*: Rusznyák Viktor erdőmémök, a korona-uradalomnak volt a vezetője, s 
felesége, Dr. Márkus Róbertné, a színi körorvos felesége, Kessler Hubert a 
feleségével, Fodor Ili, a református papnak (Fodor Géza) a leánya (édesanyja, 
Lukács Vilma postamesternő volt). Kislányunk, Éva mellett volt egy nevelőnő, 
egy tanítónő, a Magyar Ilona, volt egy honvéd tiszt, egy hadnagy, de annak nem 
emlékszem a nevére. No és Vásárhelyi Jenő és a felesége,
SZ.P.; Milyen gy akran jártak össze, milyen alkalmakkor?
V.J.: Ez egy szilveszteri kabaré volt, ami a képeken látható. Ilyen generális 
összejövetelt nem nagyon csináltunk, vagy a doktorék jöttek fel hozzánk, vagy 
az erdőmémőkék, vagy mi mentünk le hozzájuk. Aggtelek is kedves hely volt, 
de ritkán mentünk ki oda, mert nekünk Jósvafö volt a drágább.
SZ*P,; Derenk falu kitelepítésére mennyire emlékszik vissza, a tnedvés kert 
létesítésére? Mennyire volt az akkor publikus esemény, hogy a derenkieket 
letelepítették valahová az Alföldre, Mezőkövesd környékére?
V.J.: Ez érdekelt minket is, de nem érintett közigazgatásilag. Ez a derenki 
terület az egy nagyon jó vadas terület volt, de a korona-uradalom része volt. 
Horthynak kedvezni akartak a vadászterület létrehozásával, és akkor 
kitelepítették a lakosokat. Volt ennek akkor visszhangja is, de mindenki befogta 
a száját.
SZ.P.: Jenő bácsi gyerekei is jártak a jósvafői iskolába?
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V.J.: Nem, mert Éva mindjárt Kisvárdára került, első évben, a középiskolát meg 
Miskolcon végezte, Ágnes pedig négy éves volt, amikor eljöttünk. Közben pedig 
volt egy kislányunk, aki rendkívüli körülmények között halt meg. Úgy tudjuk, 
antraksz (a lépfene latin neve) volt, lépfene csípést kapott. Úgyhogy kórházba 
%'ittük Miskolcra, ott különböző műtéteket hajtottak végre rajta, de nem tudtak

2000. december -  a Millennium évében



Jósvaföi Helytörténeti Füzetek 13.
*

segíteni. Ez két éves korában már énekelte, hogy „Agyő, drága kis 
h ad n ag y o m .A k k o r az volt a sláger. Nagyon életerős, masszív gyerek volt. 
SZ,P.: A vadászatot, mint egyik kedvenc időtöltést emlitette. Hogy szerveződött 
ez akkoriban, vadásztársaságok voltak?
V.J.: A Tomavidéki Vadásztársulat tagjai voltunk. Ebbe tartoztak a tornai járás 
területén lévő vadászok» ezek tagdíjat fizettek» igazolványt kaptak. Ezek 
rendszeresen vadásztak, A tagok legtöbbje falusi volt, mind megbízható ember. 
Oda nem is jelentkezett olyan. Jósvafőn Garan József például útkaparó volt, Deli 
Kálmán egy nagyon rendes, becsületes ember volt» Berecz Laci is egy nagyon 
jó vágású fiú volt, a legnagyobb gazember közöttük, de rendes ember. Koto 
Rafael is. Ezek mind nagyon megbízható emberek voltak, fegyverviselési 
engedélyt kaptak, és vadásztak,
SZ.P.: A lelőtt vadakat le kellett adni, vagy fizetni utánuk?
V.J,: A tagdíjat kellett befizetni. Voltak társulati vadászatok, amit a vezetőség 
intézett, szervezett. És voltak helyi kezdeményezésű vadászatok, amikor egy- 
egy településen a helyi társaság elhatározta, hogy holnap reggel kimegyünk és 
vadászunk. Általában hetente egyszer. Nem volt olyan szigorú, mint manapság. 
Amit lőttünk, annak szétosztották a húsát, az rendelkezett» aki lőtte. Egyszer 
kinn voltunk egy extra területen, amiről rebesgették, hogy egy-két nap múlva a 
koronauradalom része lesz, A Nagy oldalban felmentünk az Éles-hegynek, az 
Éles-hegynél én a standon megálltam, és láttam, hogy én alattam egy szekér fog 
feljönni, egy jobbfajta szekér. Azon volt a Rusznyák Viktor, a koronauradalom 
főmérnöke, egyébként jó barátunk. Olyan csendben voltam, tudtam, ha most 
valamire rálövök, akkor mindjárt megáll, hogy ki lőtte, hol volt.,. ? Mert volt, 
hogy a koronauradalom rendezett vadászatot, meghívtak engem is, és akkor 
valamire Jöttem, és amikor a hajtásnak vége volt akkor jöttek: „Jenő, mire 
lőttél? Mit lőttél?
..No azután a kocsi elment, talán száz vagy kétszáz métert mehetett» előttem 
meg megjelent egy 12-es bika, gyönyörű szép állat, lehetett vagy két mázsa 
körül Ilyenkor, ha az ember nagy vadra megy ki vadászni, mit csinál? Fogja az 
ember a puskát, azután szépen blatton lövi, és reméli, hogy ott marad. Elsül a 
puskám, az én szarvasbikám abban a helyben összerogyott, én ilyen biztos 
lövést még nem is adtam le. Akkor jöttek a társak, nézik, rögtön kibontják, 
kibelezik. Hát mit látunk, a szíve a bikának, jó fejem nagyságú gennyes hó
lyagba bele volt tokosodva. Ezért kaptam én olyan biztos lövést, bár egyébként 
is eltaláltam volna, mert talán tíz méterre volt tőlem. Mondtam nekik: Fiuk, a 
fejet levágni, az az enyém, a többivel azt csinálnak, amit akarnak. Sokszor volt 
úgy, hogy már nem is tudtuk, mit csináljunk a vadhússal. Hogy kinek küldjük? 
SZ.P.: A legnagyobb vadászkaland mi volt, amit ezen a területen megéltél?
V.J.: A legnagyobb kaland, ami nem volt kaland. Csak az lehetett volna. Az 
oroszok, meg románok akkor már benn voltak, s egyszer egy reggel kimentem 
az egyik társammal és fújt a szél, zimankós, havas idő volt, alig lehetett hallani 
valamit. Eltelik kb. fél óra, az ember már fázott, a puska csak lógott a hónom 
alatt, egyszer csak azt látom, hogy tőlem olyan 10 méterre egy hatalmas, egy 
méter hosszú farkas szalad előlem. Nem volt annyi időm, hogy a puskát
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megmozdítsam, ő lehet, hogy észre vette, hogy én ott vagyok, de ha rálövök, és 
véletlenül rosszul lövök rá a nagy ijedségembe, és összekerülünk, no akkor 
csináltunk volna egy nagy farkas-kalandot. Ez volt az életemben a 
legérdekesebb találkozás.
SZ*P.: Rádiója kinek volt a faluban, lehetett ott egyáltalán venni az adást?
V.J.: Jósvafőn nekem volt rádióm, de hogy azon kívül kinek volt, arra nem 
emlékszem. Telefon; az az irodán volt, beépített kagylós telefon volt. Kurblizni 
kellett, akkor a központ jelentkezett.
SZ.P*: A jósvafői kőhidak eredetéről mit tud?
Mind a kettő nagyon öreg volt már akkor is. Az egyik a Klein Karcsíék háza 
előtt volt, A másik meg a patakon. Azt én is hallottam, hogy olaszok építették, 
de hogy mikor, azt nem tudom, jóval az első világháború előtt.
SZ.P*: Villanyvilágítás akkor már volt?
V.J.: Klein Karcsiéknak volt energia termelésük az alsó-malomban. Azzal 
ellátták az utcai világítást. A közvilágítást ingyen adták, én, mint a község 
jegyzője tiszteletből megkaptam az egész lakásom világítását, nem volt semmi 
panasz a világításra. Az utcai frontra volt két nagy szobánk, e parókia felé ég 
egy, az volt a hálószobánk, aminek az egyik fala széttolható, üveg volt.
SZ»P*; Üzletek, kocsmák, milyenek voltak a faluban?
V,J.: A Róth Olgáéké volt az egyik korcsma és egy kis szatócsbolt féle, a másik 
a Hangya Szövetkezet volt. Fönn a falu végén volt az öreg Ungár korcsmája, 
amikor a Spítzer benősült oda, akkor volt mészárszéke is. Lehet, hogy volt kóser 
áruja is, de mindenkinek szolgált ki. Hússal el voltunk látva , volt, amikor annyi 
volt, hogy nem is tudtuk, kinek küldjük. Pláne, amikor azután elkezdtem 
pisztrángozni is. Volt, hogy fél óra alatt fogott az ember 4-5 darabot is. A húsról 
jut eszembe egy másik történet.

Volt nekem egy kollegám, aki a Dunántúlról jött utánam, egyébként pesti család 
volt; a Komiss fiú (teljes neve: „tótváradjaí Komíss Andor”, a Szerk) a 
Dunántúlon volt segédjegyző, és onnan pályázta meg a jósvafői jegyzőséget. Ez 
is egy nagy vadász fiú volt, épp olyan csepp ember volt, mint én. Kimentek 
egyszer és meglőttek egy rókát. Megnyúzták a rókát, és nem akarom 
megmondani a nevét, hogy kinek juttattak a húsából. Hát szegény, egyébként 
neves ember, majd meghalt, amikor megtudta, hogy rókahúst kapott nyúl 
helyett. Csak utána tudta meg, mert rendesen megsütötték, megették.

SZ.P*: Köszönöm a beszélgetést, remélem folytatjuk! Jó egészséget kívánunk!

_______  Jósvafői Helytörténeti Füzetek 13. ______
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