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Emlékek Jósvafő múltjáról (XV.)
(beszélgetés Garam Lajossal)

2000, február 24-én beszélgetünk Garam Lajossal jósvaföi házukban, A 
beszélgetés apropóját Vásárhelyi Jenő visszaemlékezései adták, aki nagy 
szeretettel emlékezett Garan Istvánra (Garam Lajos édesapjára), „aki a

IV

legnagyobb adófizető’1 (virilista) volt a faluban az O idejében.

SZ,P.: Felmenőidre mennyire emlékszel vissza?
G.L.: Még nagyapámra is emlékszem, Garan Miklósnak hívták, öt éves voltam, 
am i kor m e ghalt, magas, sovány ember volt. Nagy an y ámra na gyón j ó 1 
emlékszem, mert amikor hazajöttem fogságból még élt, 82 éves volt amikor 
meghalt, itt temettük el Jósvafőn, Apám valóban nagy ellenzéki ember volt, 
politikusnak nem nevezném, de nagy volt az ismeretségi köre, még az 
Országházban is többször járt, ismerőse volt Dr, Puki Endre a Legfelső Bíróság 
elnöke. Ismerte Gróf Hadik Jánost is, az egy nagy földbirtokos volt 
Tomanádaskán, a kastélya még mindig megvan, Öt ment el meghívni képviselő 
jelöltnek. Ő el is fogadta a meghívást, mint párton kívüli, ő inkább független 
képviselőként indult azon a választáson. Meg is nyerte,
SZ,P.: A választás akkoriban is úgy folyt, ahogy manapság? Szavazócédula, 
fülke, urna, bizottság?
G.L.: Akkor még nem titkos választás volt, emlékszem, akkor már itt az 
iskolában, az új iskolában zajlott. Volt két csendőr, oda kellett menni a 
szavazónak az asztal elé, és szó szerint kimondani, hogy kire szavaz.
SZ.P.: Gróf Hadik Jánossal Te, mint gyerek találkoztál? Emlékszel rá?
G.L.: Igen, itt a mi házunkban is járt, meghívta édesapám ide, egy nagy 
hatalmas ember volt, itt volt egy dívány, és amikor leült rá, én mint gyerek, azt 
hittem, hogy le fog szakadni alatta, mert olyan 150 kg súlyú lehetett?!
SZ.P.: Kik tartoztak még édesapád ismeretségi körébe?
G.L.: Ismerte Édesapám Fáy főszolgabírót, mindig ellentétben volt vele. Mert 5 
nagyon szerette volna megnyerni az apámat, hogy kormánypárti legyen, de 
apám annyira nyakas volt, hogy ő ebből nem engedett, mindig kisgazdapártinak 
érezte magát.
SZ.P,: Édesapád hogy hogy ilyen fiatalon halt meg?
G.L. 1937-ben, 49 éves korában operálták vakbél gyűli adással kórházban.
Ahogy szokták mondani: a műtét sikerült, a beteg.....  Amikor mentőautóval
hozták haza a kórházból, itt Jósvafő határában halt meg.
SZ.P,; Édesanyád is jósvaföi születésű volt?
GX.: Édesanyám Máté Erzsébet volt, ö Trizsben született, édesapja volt hosszú 
időn keresztül Trizs bírója. Értelmes ember volt, és mint gazdaember is nagyon 
ismert volt, mert a jószágbetegségekhez nagyon értett, sok esetben többet értett 
hozzá, mint az állatorvos.
SZ.P.: A család földterületei merre helyezkedtek el?
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G.L,: Például ahol ma a Tengerszem tó van, meg a barlangbejárat környéke, az 
mind a mi területünk volt, úgy 36-40 kataszteri hold erdő, A Gergés-bérc is, ahol 
ma a ménes van, meg ahol a csikókat itatják, az is volt 20-25 kataszteri hold. 
Ezeket, amikor a fogságból hazajöttem, mind elvették.
SZ.P.: Téged Garam Lajosként ismerünk, édesapád, testvéreid Garanok voltak? 
Hogy van ez?
G.L.: Engem valami véletlen folytán Garamként anyakönyveztek, így lettem 
Garam. Ennek ellenére én mindenhol úgy mutatkozom be, hogy Garan.... Hatan 
voltunk testvérek, kettő meghalt, egy leány és egy fiú; a bátyám Józsi 13 éves 
korában, a húgom, Ilonka 5 vagy 6 éves korában. Agyhártyagyulladása volt, 
SZ.P.: Édesapád fiatalon meghalt. Hogyan alakult a család élete azt követően? 
G.L.: Amikor édesapám meghalt, 17 éves voltam, én lettem a családfenntartó. 
Apámnak elég nagy adóssága maradt, mert volt korcsmája is. Az italokat kiadta 
hitelbe, de azt bizony nem nagyon fizették vissza. A közéleti szereplése is elég 
sokba került, néhány napra felutazni Pestre, akkor sem volt két fillér. Abban az 
időben 8-10 ezer pengő adóssága maradt. Én, mint gyerek tárgyaltam az 
ügyvédekkel A Tengerszem-tó környéki földünket is én adtam el, Kessler 
Hubert volt az igazgató akkor már, ő tudta, hogy milyen adósságban vagyunk, ő 
felajánlotta, hogy 3-4 ezer pengőért megveszi. Én abból próbáltam rendezni az 
adósságokat. Azon igyekeztem, hogy azért maradjon meg a föld egy része is, 
mert hát akkor a föld volt az élet alapja. A korcsma itt volt, ahol az öcsém lakott, 
Imre, az egy alacsony épület volt.
SZ.P.: Hány kocsma volt akkor a faluban?
G.L.: Három volt, az Ungár féle korcsma, a Hangya Szövetkezeté, meg a miénk. 
SZ.P.: Az öreg Ungárra hogyan emlékszel, mint konkurensre?
G.L.: Ő egy nagyon érdekes* zsidó ember volt. Végtelen rendes ember volt, 
mindenki szerette és tisztelte, A fiatalság egy része is odajárt, mert olyan vicces 
volt az öreg. Egyik alkalommal mondják a vendégek: Ungár úr , hozzon valami 
jobb borii Azt mondja: Miért nem szóltatok, visszavitte, majd ugyanazt kihozta. 
Mondják a vendégek, ettől nincs jobb bora? Hogyne volna, miért nem szóltatok! 
megint visszavitte, majd kihozta ugyanazt. No, akkor ezt kóstolják meg! Miért 
nem hozta először ezt, kérdezték a vendégek. Hát tudjátok meg, ezt hoztam én 
elsőre is?!
Volt egy olyan mondás is a faluban, hogy volt ő olyan nagy csodatevő, mint a 
Jézus Krisztus, mert az a vízből csinált bort, ő meg a borból vizet!
SZ.P.: A Te családod mindig itt lakott?
G.L.: Ez volt az én szülőházam, 1964-ben lebontottuk alapig, arra lett ez 
ráépítve,
SZ.P.: Ez számomra azért nevezetes, mert én abban az évben voltam először 
termelési gyakorlaton a Kutatóállomáson, akkor a Magyari Gabi volt az igazgató 
a barlangnál, Ti akkor építkeztetek, én a te helyeden dolgoztam feketén 
túra vezetőként a barlangban. Te mióta dolgoztál a barlangnál?
G.L.: Én 1957-től dolgoztam a barlangnál, akkor már Jakucs volt az igazgató, és 
1980-bán mentem nyugdíjba.
SZ*P.; A második Világháborút hogyan vészelted át?
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Egy évig voltunk Nyírbátorban, ott kaptuk a kiképzést, 44-ben mentünk ki a 
frontra és 45-ben estem fogságba, Gutánál, a Csalóközben.
Kalandos úton egy Moszkva melletti fogolytáborban kötöttünk ki, ahol a végén 
kádárként dolgoztam. Egyszer csak jött a sztálini parancs, hogy több ezer 
embernek haza lehet menni, de csak a beteg emberek mehettek. Én nem voltam 
nagyon legyengülve, mert nekünk a kádár műhelyben adtak pluszt is. Harminc 
napig jöttünk Salikovból, majd megszöktünk. Tyúkodon aludtunk egy éjszakát, 
majd onnan Nyírbátorba mentünk, ott az ismerősöket is felkerestem, majd onnan 
jöttem haza 1945. december elején.
SZ.P.: A Vásárhelyi Jenő bácsival beszélgetve elmondta, hogy maguk a 
jósvafőiek sem voltak túl lelkesek a Tengerszem-tó létesítéséért?
GX.: Volt ilyen is. Én megmondom őszintén, a Kesslerrel elég jóba voltam, Ő 
megvásárolta ezt a területet.
SZ.P.: Kaffka Péterre már nem emlékszel?
GX.; Én nem, de apám ismerte. A megnyitásnál, 36-ban még itt volt, amikor a 
Horthy is itt volt.
SZ.P.: A zsidó családok gyermekeivel együtt jártatok iskolába. Kire emlékszel 
közülük?
GX.: Egy osztályba jártam például a Spitzer Bözsivel, nagyon szép leány volt. 
SZ.P.: A kapahámorra hogyan emlékszel vissza, hogyan tűnt el nyomtalanul a 
falu széléről?
GX.: A kapahámort a Klein Karcsi eladta. A Rimamurány-Salgótarján Rt-nek. 
mert itt igen jó kapákat, meg ásókat csináltak. Konkurencia volt. Eléggé el 
voltak adósodva, azért adták el Le is szerelték az egészet.
SZ.P.: Az ötvenes évek elején a jósvaföi „kulák-per” egyik szenvedő alanya 
voltál. Mi volt annak a lényege?
GX.: Nézd Péterkém, én odaadom neked a vádirat meg a tanúvallomások 
eredeti gépelt példányát. Olvasd el! érdekes, tanulságos!
SZ.P.: köszönöm a beszélgetést.

(A jósvaföi „kulák per” vádiratát a „Közelmúlt emlékei” rovatban közöljük)
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