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Jósvafő jövője – Jósvafő múltja 
 

Tisztelt Olvasóim, Kedves Barátaim! 
 
Jósvafő hatszáz éves történetében nem vonul be a fényes lapok közé 
a 2013-as év. Az általános iskola után megszűnt az önkormányzati 
óvoda, így már óvodába is Aggtelekre járnak a gyerekek. A 
bizalmatlanság légköre alakult ki, a sanda nézegetést egy falugyűlés 
zárta le, a helyi vezetők részvételével.  
 
Évekkel ezelőtt felvetettem a tájház önkormányzati tulajdonba való 
átadását, ennek jogi, gazdasági feltételei most értek meg. A 
munkahelyteremtő program keretében szerzett fedezet a források egy 
részét is megteremtette, 2013 tavaszán megkezdődött a munka. A 
Pogány-porta új tetőt, ablakokat, ajtókat kapott. Bekötötték a 
csatornát és a vizet. Minden esély megteremtődött arra, hogy a 
tájház fennállásának huszadik évfordulójára jubileumi kis 
ünnepségünket már ott tartsuk, és a Pogány-féle házban 
elhelyezhessem apám irodalomtörténeti ritkaságokat is tartalmazó 
könyvtárát. Én még nem adtam fel, úgy, ahogy a huszadik századi 
népbetegségnek hívott kórral vívott harcomat sem, amelyhez a 
település jóérzésű és engem szerető lakóitól, elöljáróitól eddig is 
megkaptam a segítséget. Remélem, ez így marad a továbbiakban is, 
és sikerülni fog.    
 
Azért őszinte, a régi Jósvafő hangulatára emlékeztető örömök is 
értek bennünket. Elkészült Izápy Gáborék portájának felújítása, ami 
azok méltó jutalma, akik sokat tettek Jósvafőért, és szívvel-lélekkel 
szeretik ezt a falut. Remélem, méltó időskorukat itt tölthetik, ebben a 
közösségben, gyermekeik, unokáik társaságában.  
 
Fogadják szeretettel ezt a füzetet, és már most készüljenek szerény 
jubileumi összejövetelünkre.  
 
Jósvafő, 2013 decemberében 

Szablyár Péter 
 

Ennek a füzetnek a másolása nem tilos, inkább megtisztelő! 
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Az 50. éves Berecz Béla születésnapjára 
 

Kedves Béla! 
 

Ha egy fél évvel előbb születsz, akkor most az ünneplésedre összegyűlt társaság 
Szablyár Péter ünnepi köszöntőjének már a 43. bekezdésénél tart, és még csak 
az első falunapoknál tartanánk.  
Az élet közbeszólt, ezért most csak így röviden tudom elmondani egyébként 
hosszúra nyúló, bök-rímekbe szedett mondókámat.  
Kívánom, hogy maradj az, aki voltál, és lehessél az, aki mindig is szerettél volna 
lenni! Sose add fel, amit szülőfaludért tettél, folyamatosan gyarapítsd 
ismereteidet, és mindig osszad meg másokkal is. Ott érezd jól magad, ahol 
mindig is szerettél élni, mindig ez a hegykoszorú tekintsen le Rád, mindig ezek 
a pillanatról-pillanatra megújuló, újjá születő források köszöntsenek, csak egy 
kicsit mindig több jusson megbecsülésből, elismerésből, a közösség elfogadó 
szándékából.  
Mint a tájház szülőatyja bizton állíthatom, hogy annak Te lettél a keresztapja, 
biztosítva azt a személyt (személyiséget), aki ennek a kicsi falunak a történetét, 
érdekességeit az ide látogatókkal megismertetheted. „Kis házad úgy őrködik a 
tájház felett, mint nyáját őrző pulikutya. Őrizd még sokáig!”    
Isten éltessen sokáig! Érezzétek jól magatokat!  
 
A nevezetes napon a régi barátsággal és szeretettel köszönt, sajnos, csak a 
távolból, 
 
 
 
Budapest 2013. november 9.      Szablyár Péter 
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    Szin-t őrző kincs 
– Deutsch Gábor – 

 
A Jósva-völgyi zsidóság történetéről szinte semmi írásos emlék nem maradt 
fenn, ezért nagy jelentőségű a Jósva-völgyi helytörténeti kutatásokat régóta 
támogató Dr. Dénes György segítsége. Így jutott hozzám Deutsch Gábor 
munkája, amely végre betekintést ad Szinpetri XX. századi életébe. Sok mindent 
megismerünk az ebben feldolgozott írásos leletből.   
  
A kincs egy porladó, sárguló jegyzőkönyv tömb, amely 1892-től egészen a 
hitközség pusztulásáig, gyöngybetűkkel dokumentálja a Torna járási Bódva 
folyó menti Szin község zsidó hitközségének közgyűléseit, vallási életének 
történéseit.  
 
A füzetet László Miklós, a pesti Hunyadi téri templomkörzet elnöke – az akkor 
19 éves ifjú – Auschwitzból hazatérve, az imaház szomszédságában lakó 
parasztembertől kapta. Sokan kérték tőle a hiteles pecséttel ellátott iratot, még 
Scheiber professzor is, de nem volt szíve, hogy kiadja kezéből, mert édesapja 
keze írása is benne találtatik. (Hogy idézzük a szöveg hivatalos nyelvezetét.)  
 
Lissauer Dezső, L.M. apja, a hitközség kurátora, jegyzője, mindenese volt. Más 
közeli rokon neve is szerepel az írásban, Braun Sámuel koma (kváter) és Rabin 
Sándor nagybácsi. Torna és környékének zsidó vonatkozású történetét Gassner 
Guttman Chavina írta meg, Izraelben kiadott magyar nyelvű könyvében. Az 
említett mű 379. oldalán Weiszberger Zév rechovoti lakos Szin községről a 
következőket írja: "Szülőföldem és dicső őseim lakhelye. A sírkövek tanúsága 
szerint már 1800 körül laktak itt zsidók. 1870-ben imaházzal rendelkezik, 
sajchetje és hitoktatója van. Nagyapám, Reb Joszéf Weisz z.cl. vezetésével nagy 
fejlődésnek indult, és a tornai kerület egyik legszebb közössége lett, majd a 
bódvaszilasi járás szórvány-közösségi bevonásával önálló hitközség 
anyakönyvvezető rabbival. 1937-ben, nagyapám halála után édesapám, Reb 
Noách Mordecháj lett a hitközségi elnök. A pozsonyi jesíva végzettje volt, 
művelt ember és nagy Talmud cháchám". 
 
Ez igen fontos, mert Oberland, tehát a Felvidék vallási értékét a pozsonyi iskola 
szellemisége határozta meg. Érdekes a jegyzőkönyvek tanulmányozása, mert 
nyomon követhetjük a szervezeti fejlődést. Általában Szinben kilenc családról, 
de környékével együtt 20-22 családról, hetvenegy lélekről van szó. Az első 
jegyzések "hitközségi szövetkezetről" beszélnek. Ipari, földművelő 
szövetkezetekről már hallottunk, hitközségiről már ritkábban. Arról volt szó, 
hogy a környék falvainak, tanyáinak szórvány zsidói Szin hitközségéhez 
csatlakoztak. (Szinpetri, Varbóc, Perkupa, Szögliget, Égerszög, Tornakápolna, 
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stb.) Így alkottak egy egységet, amelyhez a szövetkezet elnevezést találták a 
legmegfelelőbbnek. 
 
Mivel a metszőnek Szögligetre is kellett járnia, fizetését a jegyzőkönyv tanúsága 
szerint 16 koronáról 18-ra emelték. Képet kaphatunk az akkori pénz 
vásárlóértékéről, amikor ennyi volt egy havi kereset. De tájékozódást nyerünk a 
jövedelmi viszonyokról is. Az évi 216 koronás összeget a hívek adták össze 
tehetségükhöz mérten. Volt, aki 30 koronával, más 15-tel, sőt 3-mal, 2-vel járult 
hozzá a költséghez. A juh vágását szombat kimenetele után, este, éjszaka 
végezték Szinben. A távolabbi falvakban csütörtökön, illetve péntek délután, az 
egyik héten Perkupán, aztán Szögligeten, a következő héten a sorrendet 
megfordították. A későbbi pecsétek a szervezeti formát már úgy jegyzik, 
"Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség Szin, mint anyakönyvi kerület". 
 
A rabbi székhelye Torna volt, a híres Tannenbaum dinasztia tagjai töltötték be a 
pozíciót. Utoljára Menachem Mendel Tannenbaum. Ha Szinen járt, a Lissauer 
házban húzódott meg, ahol a tejes ételt megette. Nagy szó volt ez akkoriban, 
hiszen más családnál egy pohár vizet sem fogadott el. Lissauer Dezső valóban 
jámbor ember volt. Ha meghalt valaki a községben, vagy a környék szórvány 
falvaiban, azonnal odament és minden ilyenkor szokásos feladatot ellátott. Az 
őrzéstől a tisztításig. László Miklós elmesélte, hogy különböző szokások 
honosodtak meg a községben. Purimkor például a falu férfijai az ajándékokat 
úgy vitték, hogy minden házba betértek, ott keveset ettek-ittak, és továbbmentek 
a következő házba, otthagyva a schláchmonesz ajándékot. 
 
Szimchát Tóra ünnepét a "vőlegények" (Jegyesei a szent tekercsnek) a jeles 
napot követő napon nagy halvacsorával tették nevezetessé. Szinen lehetett 
szombaton, az utcán hordani-vinni, mert bekerített szombathatár, éruv 
biztosította a lehetőséget. Nagy ünnepeknél a szórványból a községbe jöttek 
szekerekkel a környék hívei, és Szinben imádkoztak. Ilyenkor az ott lakók 
összehúzódtak, esetleg szalmazsákon, a földön aludtak, de mindenkit vendégül 
láttak. Bár Weiszberger úr és Lissauer, az apám kitűnően előimádkoztak, mégis 
a nagy ünnepekre vendég bál tfilet hívtak meg Miskolcról, legtöbbször 
Tannenbaum bácsit, aki csak névrokona volt a rabbi családnak. 
 
Nyáron vándortanító jött a faluba, hogy a kisebbeket a betűre, az álef bészre, a 
nagyobbakat chümesre (Mózes Öt könyve) és Rasira tanítsa meg. 
 
Az imaház lényegében a sakterház volt. A népes család, a hat gyerek igen 
szűkössé tették a helyet. Ezért 1931-ben elhatározták, hogy templomot építenek. 
Az erről szóló jegyzőkönyv a füzet talán legszebb lapja. Lissauer Dezső vezette 
a jegyzőkönyvet, Rabin Sándor mint gondnok írta alá. Gyönyörű betűkkel (a 
neveket héberül is leírták). Tudatja az irat, hogy a község tagjainak 
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adományozása és szervező munkája tette lehetővé az építkezést. Például néhai 
Klein Hermanné 1050 pengővel járult hozzá a költségekhez. Ezért utána és férje 
után évenként elmondták emlékére a kadis imát. László Miklós mesélte, hogy a 
faluban szigorú rend uralkodott: a házigazda a szombatot mindig családja 
körében töltötte. 
 
De a templom építkezésének anyagi fedezetét minden nagylelkű felajánlás 
ellenére sem tudták előteremteni, ezért a gazdák több hetes útra keltek. Lissauer 
Dezső is vonatra szállt, magával vitte a biciklijét, és házról-házra járva gyűjtötte, 
gyűjtötték össze a szükséges és hiányzó összeget. Felépült az imaház, amely 
körülbelül 15 évig szolgálta hívei lelki épülését. 
 
A község fiataljai Miskolcon járhattak zsidó polgári iskolába. A fiúk 
családoknál laktak. László Miklós a Schwarcz családnál talált otthont. 
Cserkészcsapat is tevékenykedett a miskolci iskolában, Kiss László vezetésével. 
 
Jöttek a nehéz idők, László Miklós nem felejti el, hogy a tudós Menáchen 
Mendel Tannenbaumot együtt szállították vele Auschwitzba. A 71 lélekből 7-8-
an tértek haza. Három Tórája volt a gyülekezetnek, egy sem maradt. Hivatalos 
községi bizonyítvány tanúsítja, hogy a "hadműveletek során az imaház tetőzete 
megrongálódott, kidőltek az ajtók-ablakok, hiányoznak a padok mind, valamint 
a kerítés." Megpróbálták helyrehozni az épületet, ahogy lehetett. 1947-ben az 
elpusztítottak emlékére táblát helyeztek el az imaház falán. 
 
Amikor a zsidók, a megmaradt néhány ember elhagyta a községet, és nem 
lehetett tudni, mi célra használják majd a keservesen összegyűjtött pénzen épült 
imaházat, lesz majd magtár, raktár, jobb esetben könyvtár, László Miklós 
leszerelte a két emléktáblát, és azok a miskolci temetőben kerültek felállításra. A 
kilencvenes években a református templom falára helyezett a község népe egy 
emléktáblát a mártírok emlékére. 
 
László Miklós Pestre költözött, 4 fia mind a Hunyadi téri imaházban lett bár 
micva, testvére Bér Séván élt. László Miklós meghagyta, hogyha majd eljön az 
idő (remélhetőleg az emberi kor legvégső határán), fiai ügyeljenek és 
vigyázzanak a családi kincsre, a Szint őrző jegyzőkönyvre. Mert az emléktáblák 
megőrzik a neveket. 
 
De egy ilyen jegyzőkönyv a cselekedetet, az életet örökíti meg. Az örömet, a 
bánatot, születést, halált. Elvégzett munkát, s meg nem valósult terveket. Még a 
perpatvarokat is, mert ez is az élethez tartozik. Ha vonatra szállunk, és falvak 
mellett száguldunk el, talán nem is gondolunk rá, hogy szinte minden 
helységben a háború előtt élt és tevékenykedett egy kis zsidó közösség. Volt 
imaházuk és tanházuk, mikvéjük és chéderjük, kóser húsról gondoskodó 
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sakterjük. És ma egyetlen egy falu nincs már Magyarországon, ahol mindez 
megtalálható lenne. Még kimondani is nehéz, hogy milyen vesztesége a 
zsidóságnak, de az országnak és világnak is. Kincs az ilyen füzet, mert keze 
vonásait őrzik mindazoknak, akik igaz úton jártak, akikhez jó lenne hasonlónak 
vagy legalábbis méltónak lenni. Alkotó munkájukat megismerve felnézhetünk 
rájuk. 
 
 
Fogalommagyarázat: 
 
Kváter – koma 
Sajchet – magyarul: sakter, azaz kóser mészáros. Vallásos, képzett ember, aki az 
elfogyasztandó állatokat a vallási hagyományoknak megfelelően öli le, és 
megvizsgálja belsejüket, hogy kóser fogyasztásra alkalmasak-e. 
Jesíva – vallási főiskola, ahol a diákok (bóherek) elsősorban a Talmudot 
tanulmányozzák. A jesívák vezetői általában nagy tekintélyű rabbik. A tanulás 
párban, egymással vitatkozva zajlik. 
Cháchám – a Szánhedrin, azaz a 70 tagú, legmagasabb zsidó szellemi és vallási 
vezetőtestület elnöke. 
Purim – ezen az ünnepen a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség 
megmenekülésére emlékeznek. Ezt a keresztény időszámítás kezdete előtt 450. 
körül történt eseményt Eszter könyve örökíti meg.  
Schláchmonesz – Purim ünnepén legalább két embernek küldenek ajándékot 
(Slách Mónesz = Misloách Mánot), amely kétféle enni- és innivalóból áll. 
Éruv – Talmudi intézkedés, amely az élet kényszerűségeire való tekintettel 
enyhíti a szombatra és ünnepnapokra vonatkozó szigorú munkatilalmat, úgy, 
hogy a tilalom is fennmaradjon, de az élet legszükségesebb feltételei is 
meglegyenek.  
Bál tfila – az imádkozás mestere 
Álef-bész – Alefbész (alfabet), a héber írás abc-je 
Bár micva –  A fiúk a vallás szerint akkor válnak nagykorúvá, amikor a zsidó 
naptár szerint betöltik tizenharmadik évüket. A tizenhárom éves fiú neve bár 
Micvá, "a parancsolat fia”. Ez azt jelenti, hogy a zsidó törvény szerint nem 
kiskorú többé, hanem felnőtt. Teljességgel köteles az előírásokat és 
parancsolatokat betartani, s cserébe megkapja a vallás biztosította kiváltságokat 
és jogokat. 
Mikve – rituális fürdő, amelynek legfontosabb kelléke az élővíz. Kötelező 
mikvébe menni és ott teljesen alámerülni asszonyoknak a menstruációt vagy 
gyermekszülést követően, a zsidóságba betérőknek, és férfiaknak bizonyos 
ünnepek előtt. 
Chéder – a régi zsidó népiskola héber eredetű elnevezése, amely eredetileg 
szobát jelent, a jiddisben viszont egyértelműen az elemi iskola jelölésére szolgál.  
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Egy vakolatdíszes oromzat reinkarnációja Jósvafőn 
– Szablyár Péter – 

 
Amikor a Jósvafői Önkormányzat tulajdonában lévő, Dózsa György utca 2. 
száma alatti, ún. Pogány-porta helyreállításának gondolata felmerült, javasoltam, 
hogy a sátortetős tetőt alakítsuk oromfalasra, és erre az oromfalra ültessük át a 
Táncsics Mihály utca 5. szám alatti, pusztulásra ítélt műemléképület 
vakolatdíszítését.  
 

   
 

A javaslat egyetértésre talált, és az épület felújítását tervező Piriti Attila építész 
ennek a javaslatnak a figyelembe vételével készítette el az engedélyezési 
terveket.  
A homlokzati díszek meglehetősen rossz állapotban voltak, ezért, hogy az 
eredeti állapotot tudjuk visszaállítani, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum Magyar Népi Építészeti Archívumában fellelt, a múlt század ötvenes 
éveiben készült homlokzati fotót használtuk fel.  
A fotó meglehetősen kis felbontású volt, és nem szemből készült, így torzultan 
mutatta a homlokzat képét. Ezt a problémát egy számítógépes program 
segítségével korrigáltuk, a „timpanon” alsó vízszintes élének kiegyenlítésével.  
 

   
 
A most már jobb minőségben rendelkezésünkre álló fotót használtuk fel a 
mintaelemek 1:1 méretarányú kivetítésére, és kartonból történő kivágására. 
Legnagyobb kihívást a virágdíszek és a homlokzaton lévő évszám kivágása 
okozta.  
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A vakolatdíszek negatívjainak kivágását 15 mm vastag, nikecel-lemezekből 
végeztük, hődrótos vágó segítségével. Ez a kivágási folyamat fokozott figyelmet 
igényel, mert a félreszaladó szál azonnal tönkreteszi a mintát. 
Költségtakarékossági okokból egy szabályos szabászati tervet készítettünk, hogy 
a lehető legkevesebb hulladék képződjön. Az így elkészült mintaelemeket az 
addig elkészült, durva és finom vakolattal lesimított homlokzaton egyenként 
kipróbáltuk. Ezt követte a gondosan beszámozott mintaelemek felszögelése a 
homlokzatra, 3 centiméteres palaszöggel, majd a formaelemek közti terekbe 
egymástól 5-5 centiméterre palaszögeket vertünk úgy, hogy azok feje a falsíktól 
1 centiméterre legyen. A szögeket ezt követően lágy vasdróttal sűrűn 
összekötöttük, így ezek a vázát képezhették a majdani vakolatdíszeknek. 
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Az így kialakult – immár dróthálóval megerősített – üregeket erősebb (nagyobb 
cementtartalmú) vakolattal töltöttük ki, és a nikecel-lemezek síkjában 
lesimítottuk. Száradás után még egy simító réteget képeztünk, és izgatottan 
vártuk a „mű” kiszáradását. A legnagyobb odafigyelést igénylő művelet ezután 
következett: a nikecel formaelemek eltávolítása, ami a minták bonyolultsága 
miatt (évszám, koszorú) csak szétvágással történhetett (barkácskés). Ezután már 
csak az egyenletes felületű díszítőelemek csiszolással történő, végleges 
állapotba hozása következett. Hasonló technológiával alakítottuk ki az ablakok 
körüli kereteket, és a földszinti sávot meghatározó, kis oszlopokat.  
Utolsó műveletként már csak a festés volt hátra, a kiugró felületeket 
okkersárgára, a falsíkot fehérre meszeltük le.  
 
 

  
 
 

Reméljük, hogy más is kedvet kap hasonló homlokzat-rekonstrukciókra, hiszen 
házilagos kivitelezés esetén minimálisak a költségei, és kis gyakorlással 
könnyen elvégezhető.   
 
Köszönet Boros Tamásnak a kőművesmunkák lelkiismeretes, precíz 
elvégzéséért! 
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Délutáni beszélgetés Obbágy Józseffel 
– Izápy Zsóka – 

 
A falusi embereket szabályosan ledarálta, felmorzsolta a XX. század. Lassan 
már csak az idősek elbeszéléséből ismerjük az életüket. Egy ilyen vasárnap 
délutáni beszélgetés emlékét őrzi az a magnófelvétel, amelyet egy augusztusi 
délután, a temetőből lefele jövet folytattunk Obbágy Józseffel. Hatalmas 
emlékanyag gyűlt össze benne, szinte szívhattam magamba a történeteket. 
Különösen érdekeltek Péter szomszédjával, a Csonka Pogánnyal kapcsolatos 
történetek, aki a tájház mellett lakott, és a falu egyik legkülönösebb embere volt. 
Bár tagadta az öreg, de rendre nézte a televíziót.  
 

 
 
O.J.: Nézte ő is a televíziót, osztán ő abba a zongoraművésznőbe, nem is tudom 
a nevét, pedig tudtam, abba volt belecsavarodva. Hát. Mondom nem lett volna 
semmi baj, ha az inas meg nem hal. Mer meghalt a fia. Ugye, mert volt neki egy 
gyereke, abba halt bele a felesége, a szülészetbe. Hát, elmondom ne, mert itt 
lakott ne, ugye, ahol a Fecskéék. Az valamikor a Nagy Delinek komora (kamra) 
volt. Mert sok terményi volt Deli Lajos bácsinak, de volt neki három gyereke. 
Zs: Az Erzsikének az édesapja, nem?  
O.J: Nem, az apjának a nagybátyja volt, Bokros Józsi bácsinak. Mert Bokros 
Lajos bácsi (Bokros atyus), ottan lent, mit megvettek a hollandok, meg a Garaj 
Rafi bácsi anyja, Bokros Piros néni, meg Eszti néni (Nagy Deliné), testvérek 
voltak. Osztán Bokros Józsi bácsi viselte gondját Eszti néninek, mert vót neki 
gyereke, ottan a temetőn, ha járunk, megmutatom, hogy hol van a sírjuk. Illés, 
Lajos, meg Klári. Van a temetőn, így jobb kézre, egy régi sír, így bekerítve. 
Abban a három gyereke fekszik Deli Lajos bácsinak. Az Öregek, meg a 
kerítésen kívül van az Eszti néni is, meg Lajos bácsi is. A három gyereknek a 
Lajos bácsi megcsináltatta a kerítést, de már biztos nincs meg, vagy elvitték a 
cigányok, nem tudom, de tudom, hogy hol van, osztán. Hát így kerül az egész 
mindenség Fecskéékhez. Mert Eszti néninek Bokros Józsi bácsi volt a 
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gondviselője, őrá hagyta a portát. A kerekgyártó megvette nyolcezer forintért, 
abba az időbe, a felét, annak a Deli portának, mert itt volt egy nagy istálló, ami 
mostan a lakáson felül van, az egy nagy istálló volt. ’50-ben, amikor a Tszcs 
megalakult itten is, ott voltak a lovak. A Nagy Deli féle ólban. Nagy istálló volt. 
A komora meg ott volt, ahol most van az a ház, amiből lakást csináltak. Azt a 
kerekgyártó csináltatta meg, most meg átcsinálták. Ők ott laktak Ilonkával, a 
feleségével. Még volt egy művelet is, egy csepp falusi valami, ha nem nagy 
tudomány is, de vót. Ugye, az esztergát a kerekgyártónak lábbal kellett hajtani, 
oszt úgy voltunk vele, hogy volt egy lóca, az eszterga mellett, mert neki először 
ott volt a műhely, míg ezt meg nem vette, ahol a polgármesternek van a portája, 
oszt van Vilmáék fele, a vízen túl az a komora, na, ott volt a kerekgyártó, azt 
bérelte. Oszt mikor ezt megvette, akkor került át ide. No, ültem, volt egy lóca, jó 
rácsinált karja, így megvetettük a lábunkat, a pedálon a lábunk, négyen ültünk 
azon a lócán, oszt hajtottuk a gépet neki. Ő meg járt úgy az eszterga más 
oldalán, oszt esztergályozott. Kerekagyat fából csinált, vasat nem 
esztergályozott, de megcsinálta a kerekes guzsalynak a fejfokját is. Még nálunk 
is van ott valahol, láttam a múltkor. Még ezt a fejfokot, amire vetették a fonalat, 
ilyen fejfok az is van. Majd egyszer felhozom, hogy tegyék el ajándékba, csak 
úgy. Csak azt akarom mondani, hogy osztán a fűrész minden ott van a keze alatt, 
ő csak annyit csinált, hogy áttette a szíjat egy léccel, beletette az izét, akkor már 
az esztergát hajtotta, nem a fűrészt. Mer ilyen szaladgálós sajgó volt neki rajta a 
tengelyen.  
A gyerekszülésbe halt bele Ilon. A mi szekerünk hozta a menyasszonyt ide. Hát 
ugye rokonok voltak az elődök Pogány nagyapámmal. Mikor megesküdtek 
Petriben a kerekgyártóval, nem volt nagy lagzi, oszt meg volt a vacsora oszt úgy 
ide felhozta, itt is volt valami vacsora Samunál. 
A kapahámor meg ott volt, ahol Silye Pistáék építkeztek. Még egy nagy tuskó, 
vagy egy nagy fa, amin az üllők volta, még most is ott van valahol a földbe. De 
már a nagy kalapácsot a víz hajtotta, le meg fel ment, emlékszek rá, mint 
gyerekek. Forgatták alatta a kalapálnivalót a Mihály bácsi, meg Bartkó Jenő 
bácsi, mert Jenő bácsi így került ide, hogy ő is a kapahámorban dolgozott. 
Megmutatom, még a bárdomon is ott van jelölése. Beregszászi is ott dolgozott. 
Hát sokan dolgoztak, akik tanult emberek voltak, Zselencka, meg Kardos Samu 
bácsi, rokonok is voltak. Sokan voltak, Pejkó is úgy került ide Tótságról, ottan 
ne, aki itt lakott, Mihály bácsi. 
Hát az a ház, amit Kutas megvett ottan, az Dovola féle ház volt. Dovola Béla 
még ott született, meg Vostyár Pista bácsinak a felesége, Dovola Ilon néni, 
Dovola Margit még ebben, itt születtek. Nem ebben a házban, mert ezt 
elbontották. Mert ebben Pejkó Mihály bácsi lakott, hogy ide kerültek, hogy a 
kapahámor üzemelt. 
Zs: Az öreg Pejkó itt egyedül élt, neki nem volt családja?  
OJ: Nem, nem. Ő mikor idekerült, meg Zselencka Pelsőcről, meg Kardos Samu 
bácsi, csak ugye a Samu bácsinak volt rokona a nagyanyáméknál volt szálláson, 
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mer rokonok voltak. Oszt aztán Pejkó is idekerült a tótságról, meg Zselenckának 
hívták, az is. Az meg Bokros Gyuláéknál, de nem is, Deli Kálmánéknál volt 
kvártélyon. Ha megkérdezik Pötyit hát, ő nem tudja, hogy nem voltak ők 
rokonok, csak kvártélyon volt az ő urának a nagyapja, Deli Kálmánnál. Deli 
Kálmán bácsinál két gyerek volt, Emma néni, Bokros Gyuláné és Deli Kálmán, 
aki ott veszett a háborúban, ott van az emlékmű. Hát, így volt ez, össze voltak 
keveredve.  Oszt akartam mondani róla, hogy a Pejkó úgy került ide legényül, 
osztán Pejkóné meg itt szolgált, a zsidónál, a Kleinnél. Ott nem csak egy 
szolgáló volt, Bözsi néni is ott volt, meg Varbócról volt, Molnár Zsuzsannának 
hívták. Bözsi nénit elvette Andor bácsi, Pejkóné, ő meg Novák Anna volt, de ő 
Rákóra való volt. Aztán ugye elvette Pejkó, azt itt bérelték a Dovolától a házat, 
mert Dovoláék amott megvettek egy kis házat, nem ezt, ami most van, mert ezt 
már Béláék építették. Osztán azt akarom ebből mondani, hát Pejkónénak, Anna 
néninek sok gyerek volt, de csak úgy, hogy a zsidóktól. Na. A szülés előtt a 
zsidók mindig elszállították Pestre, oszt voltak heten, hét gyereke volt, meg 
kettő volt, az Imre és a Jolán, a Pejkótól.  
Zs: A Pejkó fiára emlékszem, ilyen vasutas ruhában járt. 
OJ: Abban járt ő mindenfelé, katonaruhában. Oszt akkor azt akartam mondani, 
hogy mikor ezek már felnőttek, ezek a zsidógyerekek, hát akkor keresték az 
anyjukat, mert hát kellett az anyjuknak a neve ugye a nősüléshez, vagy a 
tanuláshoz, osztán hát tudták, hogy itt van, aztán jöttek sorba, de mondom, 
katonatiszt is volt közte, mert kettő is katonatiszt is volt, meg vasúti tiszt, meg 
lányok is voltak, mondom hét gyerek volt. Oszt amikor jöttek! Ki fog nevetni, 
de mindegy! Csak nevessen! Mikor jöttek, hát ugye jöttek a vonattal, nem járt 
pesti busz, aztán itt érdeklődtek, ugye mindig itt állt meg a kocsma előtt a busz, 
aztán érdeklődtek, hogy ők a Novák Annát keresik. Novák Annát, Novák Annát, 
Novák Annát? Oszt hát az öregek tudták, hogy ki az, azt mondták például a 
Berecz János nagyapja, a Berecz Laci bácsi, huncut ember volt az öreg ugye, hát 
inasok, hát Pejkónak a felesége Novák Anna. A gyerekek fölkísérték, mert ugye 
vagy gyalog jöttek az állomásról, vagy szekérrel még abban az időben, mert még 
nem volt busz, aztán felkísérték ide. Azt Pejkó itthon volt, azt fogadta őket 
Mihály bácsi is. Kettő jött egyszerre, sose felejtem el, de katonaruhában, mert 
nagyrangú katonatisztek voltak, a zsidó mind az volt, vagy katonatiszt vagy 
gyáriparos, vagy gyáros vagy vasútfőnök. Aztán jöttek, az a kettő elvitte a hírt, 
mert ők tudtak egymásról, azt akkor megint jöttek ketten. Pejkó azt is fogadta, 
na vagy úgy ezek is elmentek, már megint jöttek, azt akkor Mihály bácsi 
megkérdezte: Anna, hát van-e még. Hej, Anna, van-e még? Mikor jött a sok 
zsidógyerek elő. Na, ezt elmondom és megyek haza. Itten járt ki Mihály a 
közön, ne. A ház itt volt, Mihály itt járt ki, a kerteken. Ott meg akácfasor volt, 
nagy vastag akácfák. Osztan Mihály járt itt kifele. Bözsi néniék ott laktak 
(Farkasné), ott is volt egy kis ház a Bak Lidi féle, nem nagy ház volt. Bözsi néni 
ott lakott, egy pitarból állt, meg egy első házból. Szalmás volt. Garaj Pali bácsi 
(Garaj Laci, aki ott a Kecső szögben vót, neki a nagybátyja vót) anyjáé volt a 
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ház. Kis Lidinek hívták. Osztán, Mihály bácsi berúgott, ment felfelé, de mindig 
beszélt. Osztán két ágas fa volt, át kellett közte lépni. Egyebütt mindenütt kerítés 
volt, csak a két akácfa közt nem volt. Osztán a Mihálynak fel kellett volna lépni, 
elcsúszott. Beleszorult a két fa közé Mihály. Osztán, olyan kis ablak volt a 
házon, mint mostan. Kutasnak mondtam, hogy legalább tehettél volna nagyobb 
ablakot, eszembe juttatja a régi házat, osztan azt mondja, nem engedtek, csak 
olyat. Aztán az Anna néni ki-kinézett az ablakon, oszt látta, hogy Mihály bácsi 
ott van a fa közt. Oszt akkor szólt, hogy Anna! Hallod-e, itt vagyon! Anna néni 
bement, oszt a sparheldon főzött valamit, oszt megint kinézett, Anna! Hallod-e, 
itt vagyon! Jó, hogy a halálos görcs húzzon össze, csak prédikálj!  
Sokat öltem nekik disznót, mert öltek ők. Három disznótól kevesebben sose, 
nem azt mondom, hogy kétmázsásakat, de öltek disznót. Én voltam a hentesük, 
soknak én a faluban, soknak vágtam. Volt úgy egy télen, hogy nyolcvanöt darab 
disznót vágtam. Osztán, megkértek, hogy levágom. Az Imre, a fiuk, tőlem 
idősebb volt, én 39-es, ő 38-as. Él-e még, elütötte valami autó, azt beszélték. 
Amikor felmentem, szedtem elő a késeket, Miska bácsi már bújt az ágyba. Fel 
volt vetve az ágy rendesen, de Miska bácsi bújt nadrágostól, mert nem bírta, 
hogy a disznó sikolt. Oszt ugye a Szajkó Andrisék onnan átjöttek, meg még Bak 
János bácsi és Básti Laci bácsi átjöttek megfogni a disznót, vagy az Öreg Ruszó 
Lajos bácsi innen. Osztán megöltük a disznót, mikor már nem sikoltott, a 
Mihály előjött, hozta a pálinkát, bort ide. Olyan disznótorokat csináltak, hogy 
csuda. Anna néni jól tudott főzni, a zsidónál főszakács volt. 
Pejkónak volt nótája, ha meg akartuk danoltatni a kocsmába, kértünk neki, hát 
mi volt 70 fillér volt egy féldeci, hogy pájinkát szeretett inni Miska, mikor láttuk 
már, hogy eleget itt, töltöttünk neki rá valamit, egy stampedlit, akkor kezdte, 
„átmentem a Királyhágón, elvesztettem a huszárcsákóm, jaj, Istenem, fogadom, 
hogy megkeresem, megtalálom, az elveszett huszárcsákóm.” E vót a nótája. Már 
úgy danoltattuk, ahogy akartuk Mihályt. 
Jó lovat tartottam. Lakodalomban, krepp papírból, meg mindenből volt a lovon 
dísz, hátán van a farmatring, az is fel volt, fel volt díszítve itten, nagy csengő a 
nyakába. Akkor fel volt kötve a nyakló, én nem szerettem úgy járni, nyakló 
nélkül lagziba se, ami tartja a szekeret. Megmutatom egyszer, a nyakában van, 
aztán lánccal a rúdhoz van kötve. Osztán, én azt szerettem, én feltettem a 
nyaklót, ami tartotta a szekeret, van a szűgybe egy karika, lehúztam a nyaklót 
egészen azt belekötöttem a szügybe, meg a nyaklóba a láncot, a tartóláncot. Oszt 
úgy ment a csengő a nyakába.  Szajkó Andris bácsinak volt 50 csengő, nem 
tudom hova lett, nekem még van egy nagy csengőm, megmutatom bármikor. 
Egy nagy csengőm van meg egy hatos. A csűrben osztán megmutatom magának. 
Az úgy össze volt hangolva, Andris bácsi az öreg úgy össze tudta a csengőt 
hangolni, mintha egy zenekar zenélt volna.  Ez ehhez való, ez ehhez való, mert 
mindenki ott kötött ki, nem kolomp volt. Mikor Fuszkó Gyulának a feleségét 
hoztuk Teresztenyéről, Garaj Terit, én voltam a Gyulának a vőfélye, jó lovam 
volt, egy ilyen világos pej, meg egy sötét. Herélt ló volt mind a kettő.  A 
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menyasszonyos szekér a mienk volt a szekér, vőfély is voltam, meg szekeres is. 
De a nagybátyám, mink úgy voltunk a nagy Pogánnyal, hogy nekem közös volt 
a ló, egy volt az övé, egy volt az enyém, mert 2000 forint adót kellett fizetni két 
ló után. 1000 forintot egy ló után. Közösen tartottunk, mert úgy csak 600 
forintot kellett egy ló után fizetni. Osztán, ki volt díszítve, asszonyok csinálták a 
rózsát papírból a kantárra, meg mindent. Meg hát, volt valamikor a sallang, 
nekünk is volt négy, mert a kantáron is volt itt egy a száron is volt egy sallang, 
ilyen piros izé volt a végein, meg volt hagyva, lehet azt most is kapni. A 
sallangot, az fel volt kapcsolva a kantárjára, itt a volt a pillangó a tükrön, ezen az 
oldalon meg a másiknak is. Oszt akkor fel volt díszítve, osztán a csengő a 
nyakába kötve, szorosan a nyakába betéve a csengő. Mikor behoztam az 
udvarba otthon, két herélt ló volt, (Hídvégardóba került, Antal bácsinak a 
testvérjéhez, Eszti néni a legidősebb, ő ott volt férjnél Pap úrral (Papúrral, egybe 
mondta), Jánosnak hítták az urát, osztán ugye nem szólalhatott meg a csengő, 
fogni kellett az ütőjét, hogy mikor a lóra kötöm, ne szólaljon meg. Oszt, mikor 
ugye már mind a kettőn rajta volt, mert csak az udvarban lehetett rákötni a 
nyakába, fogták két oldalról, innen is, meg amonnan is.  Na, elhelyezkedtem, a 
karos ülés még most is megvan a karos ülésem, már az első ülésem nincs meg, 
nemrégen vágtam össze. De a karos ülésem, amin a vőlegény, meg a 
menyasszony ült, meg vele szembe a koszorús lány, meg a vőfély, még mind 
megvan. Osztán, mikor felültem, elhelyezkedtem, beletettem a lábam az első 
saroglyába, mikor megfogtam a gyeplőt, megszólalt a csengő, egy állt a kapuba, 
hogy ha jön egy autó, elibe ne menjünk. Azt mondta Tót Miklósné, aki Kánói 
asszony volt, aki most meghalt, Tót Pirosnak az anyja, a jó istent abba a kutya 
anyádba! Tót Miklós gazember volt, de Te még gazemberebb vagy! Hát 
mondom, mért vagyok én gazember? Kutya istent a kutya anyádba, azt mondja, 
az a két ló, nem tette le a két első lábát sehol! Két lábbal ment a Fuszkóéknál fel, 
de a patak elnyílt, mikor mentem át a patakon.  
Zs.: Zavarta a csengő?  
O.J.: Zavarta a csengő. Majd megszokta, de be voltak zsongva. Ilyen díszbe 
befogtam, vagy 3-4 nap, hogy be legyék húzva. Azt mondta, hogy ő ilyet 
életében nem látott. A két lábával így hadonászott, két igen jó 5 éves lovak 
voltak. Mikor eladtuk Hídvégardóba, hat hónap után hazajött. Ott hagyta Pap 
Lajosékat.  
Zs.: Egyedül hazajött?  
O.J.: Haza! Kieresztették, mert ott vályúból itattak, Antal bácsinak rokonja volt 
a két inas, Gyula is meg Lajos is, meg Irénke, három gyerek. Osztán valaki 
nyitva hagyta a kis kaput, kötőfék se volt a jószágra a kötőféket a fejére tették, 
hogy menjék a vályúra, kiment a vályúra, teliitta magát, látta, hogy a kapu 
nyitva van, már el is avelt (tűnt, szaladt).  Akkor jöttek be a Pannónia motorok 
divatba, már a két inasnak Pannónia motor volt, úgy, hogy az egy motoron jöttek 
ketten, hát megállnak a kapuba, nem jött haza a ló? Nem. Én meg hoztam egy 
szekér lóherét, takarmánygyűjtés volt, még júniusba, osztán beálltam a másik 
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magaméval a csűrbe, adtam neki enni, leszállok, a két ló megáll a kapuba. De 
már nekem anyám mondta, hogy két ló idegyött. Azt mondta, bement az ólba. 
Aszondta, eszik a rácsból, de azon se kötőfék, semmi nincsen. Mondom, hát 
nem ismeri meg? Mér, meg kell neki ismerni? Mondom, ez a Bandi, meg a 
Csillag. Megáll a két inas a kapu előtt, mi van, hova mentek? Tudtam, hogy a 
lovat keresik, aszongya, nem jött haza a két ló? Ide nem gyött! Akkor muszáj a 
rendőröknek jelenteni. Aszongya, Szilason már kielőzték volna, a falu közt, de 
azt mondja, mire lekelt a Lajos, meg leállítottam a motort, elmellőzött, mint a 
vonat. Rúgtam a motort, nem indult a motor, ki kellett pucolni a gyertyákat, a 
két ló eltűnt. Nem gyött haza? Mondom, ide nem gyött. Minek jönne, van 
nekem! Hát tudják ők azt, hogy van, akkor mennek, megnézik Antal bátyát, oszt 
jelentik Szilason a rendőrőrsnek, hogy elveszett a ló.  Mikor mennek hazafele, 
megállnak már, jött Antal bácsi nevetve, azt mondta, Antal bácsi, azt mondja az 
öcsém, az egyik is, meg a másik is, hogy eljött a ló, de nem jött haza? 
Dehogynem mondom, itt van az ólban! Azt mondja, na, mit mondtam nektek? 
Hogy az sehova nem ment, az az ólban van. De se kötőfék, semmi rajta, hogy 
viszik haza, hát azt mondom, a motoron nem, adok kötőféket, adok kantárt, 
összekötitek, adok pokrócot, itt a kengyel ráhajintom, rácsatolom nektek, 
ráültök, aztán mentek. Az egyiketek. Nahát, azt mondja, még ilyet, mért mondta, 
hogy nincs itt? Jaj-jaj, én hozzám visszajött. Én attól félek, hogy, ha ezt is 
eladom, egy év múlva is visszajön.  
Hála Istennek megtanultam mindent. Azért mondom az öreg Parajdit is, itt volt 
földjük, nekik is nekünk is, osztán kijött Pista a szekerrel, aztán elballagott a 
műlábával, aztán szórta a ganajat. Elment, rakott tüzet, egy helyütt állt a szekér a 
mienkkel, a Pistáé is meg a mienk is. Olyan nagyétkű emberek voltak, hogy 
csuda, aztán elkezdte, süssünk-e szalonnát. Én nyersen is szeretem, nyersen 
jobban megeszem, mint sütve, de ha már van tűz, akkor süssünk. Süssük a 
szalonnát, az öreg beszéli nekem, kiabál Pistának, hogy gyere mán fiam, mán sül 
a szalonna, mán van kenyér is csepegtetve, gyere, egyél! Még azt mondja, egyet 
térülök, oszt mindjárt. Osztán elkezdett beszélni, hogy az Almás tetőn leejtett 
egy sas egy ürgét. Ezt mindenki tudta, hogy leejtette, aztat nem. Ott aszalok 
ősszel, betrenci szilvából csinálta, megvették a susinkát, susinkának hívták itt az 
aszalt szilvát. Hát volt ott egy hold tavaszbúza, mikor aratásra került, az ürge 
mind megette. De csak egy vót. Beszéli az öreg. Hát, hogy bírt megenni egy 
ürge, egy hold búzát? Hej, inasok, nem megette, elhordta. Hova? Hát be a 
lyukba. Hát ugye csodálkoztunk rajta, Bokros Józsi is, osztán akkor mért nem 
vette ki a lyukból a búzát? Ha csak hordta, nem ette? Hát, azt mondja rájöttem, 
hát az mondja, mondom Pista fiamnak, mert ott hált egész héten az inas, volt 
egy rakodója. Ilyen oszlopok leásva, széna a tetején és az aszaló is alatta. Azt 
mondtam Pista fiamnak, hogy Pista fiam, hozzál nekem egy csákányt, vagy egy 
ortót, lapátot, meg kapát. Kihozta, hozzáfogtam ásni, ráértem, megraktam a 
tüzet, éjszaka se volt kialudva, a szilva aszalódott. Az öreg úgy adta elő, a 
Körtvélyi tudta nevetni, a tanító, Kálmán bácsi, jaj, de ki tudta röhögni. Józsi azt 
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mondja, hogy lehet ennyit hazudni. Hát, had hazudjék, mondom, hallgassuk, he! 
Osztán, hozzáfogtam fiam, ásni.  Ásom, ásom, ásom, hát bent vagyok a föld 
alatt vagy két métert. Hát csak olyan, mint én. Megkérdezem, hogy kell vagy 
másfél méter árok, hogy beférjen, meg tudjon fordulni. Ásom, ásom, mikor már 
beljebb érek, erre is visz egy lyuk, arra is visz egy lyuk, meg ide is. Na, most 
melyiken induljak el? Melyikbe lehet a búza? Bokros Józsi olyanokat tudott 
rajta kacagni, hogy jaj. Szegény Sándor itt, a szódás, olyanokat nevetett, mindig 
beszéltettük az öreget, tudtuk, hogy hazudik. Azt mondja egyszer: fiam! 
Oldalról, itten, ni, kiömlött a sok búza, azt mondja, alig tudtam elmenekülni. 
Megfojtott volna, úgy jött a búza. Ott volt a verem. Behordta az ürge a búzát. 
Hát jó, ezt már én tudtam. Egyszer megint elbeszéli a hegytetőn, szegény Berti 
bátyám, Jánosnak az apja, nyugodjék, ő megy az erdő szélén. Megyen az erdő 
szélén. Jött szembe Jánosnak a hegytetőn. János elment adni a tehennek a maguk 
részén, Berti bátyám meg jött az erdő szélén, olyan lassan. He, öcsém, Obbágy 
Berti sógortól üzentem haza Pista fiamnak, hogy hozzék vagy 15 zsákot. Azt 
mondja, hogy Obbágy Laci sógor megmondja Neked! Nagybátyád. Megszólal 
Berti bátya, idefigyelj már sógor, a jó Isten áldjon meg, legalább az öcsémnek ne 
hazudjál. Én tőlem nem üzentél te semmit, se ürge, se kutya, se kutyaisten. 
Láttam én, hogy Berti bátyám mérges. Az ürge 15 métermázsát gyűjtött, és nem 
lehetett belőle kiállítani.  
Engem nem az bosszantott, hogy hazudik, azt úgy mondta, mintha igaz lett 
volna, csakugyan én vagyok a hülye, nem ő. Nem volt szilva sehol, az 
almástetőn rengeteg szilva volt. Azt mondja Berti, hát gyertek mán ki, ott van a 
rengeteg betrenci szilva is azt mondja, a völgybe, azt mondja, gyertek ki, 
legalább lekvárnak valót szedjetek. Nem kell megvenni? Csak gyertek és 
szedjetek. Hát jól van, így egy hét végén azt mondja anyám, meg Pogány 
nagyanyám, hogy gyerünk, azt mondja, szedjünk akkor vagy két véka szilvát. 
Mondta Berti bátyám, meg Boriska néném is, hogy még van pálinkának való is, 
azt mondja mami, nekünk nem kell a pálinka, én se iszom, meg minek. 
Kimentünk az Almásba, szedtünk szilvát, lekvárnak. Egyszer az öreg, jön alulról 
az alsó kúttól szekérrel, egy fekete ló volt, meg egy pej ló. Ahogy jönne kifele 
az erdő közé, megállt a Bogár ló, nem ment sehova. Hát baklós volt a másik 
szeme, volt jó hámos. Csak figyelt a ló, hát azt mondja, mi lesz, megy-e, vagy 
nem megy? Hát menjék. Jaj, azt mondja: fiam, idegenek járnak a határba, a 
Bogár lovam azt figyeli. Mondom, jól van, ha azt figyeli, figyelje csak, de 
legalább egy két métert eressze be a szekeret hátul, hogy el tudjak menni. Hát mi 
jött ki belőle, hogy vontassam ki, mert nem jön a ló.  Mondom öreg, hát mért 
nem evvel kezdte. Kifogtam a lovát, mondom, majd én kihúzatom a szilvás 
szekerét, engem ne bosszantson. 
Szombati idekerült vőnek, Szombati Lajos. Osztán, ugye, tartott tehenet. Lajos 
Konyárra való volt. Azt mondja, mégy-e a vásárra szo-szo szomszéd, szomszéd, 
mégy-e Szendrőbe a vásárra? A vásárra mondom, megyek, mert van itt egy üsző 
tinóm, mondom, beviszem, hétfőn lesz a vásár, eladom. Jaj, mert ő is most 
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menne a szállóhoz dolgozni, ő is eladná a tehenet. Mondom, hajtsuk, hozzad, 
mondom Szendrőbe a vásárra. Nem autó volt még akkor, így el kellett hétfőre a 
vásárra indulni vasárnap. Mondom neki mikor Perkupára értünk, majd 
megháljunk Perkupán. Még korán volt, még Szendrőbe is beérünk. Itten, ni, a 
Bódva parton lemenjünk Szalonnára. Későbben kell kelni. Aszongya Lajos, 
hogy te tudod, te tudod. Lemegyen Szalonnára, na, mondom, gyere. Össze volt 
kötve a tinó, meg a tehé. Vezesd, én meg megyek utánad, mint úriember. 
Mondom, erre eredj, ni, ebbe az utcába. Mondom, itt állj meg a kapu előtt, 
bekiabálok. Bekiabálok, hej, mondom Mizser, hol vagy, gyere elő! Mizser 
nincsen sehol, jön ki a felesége, Piroska. Hol jársz Józsi, jaj, hogy az Isten 
hozott, de régen láttunk már! Azt mondom, hol van Pista, azt mondja, mulatott, 
aztán alszik, felköltsem? Hát, mondom, ha nem sértődik meg, költsd fel. Jön ki 
Mizser, itt született, ahol Bak Béláék laknak, Mizser Pista odavaló, Mizser János 
volt az apja, nyitja a nagykaput, kezet fogjunk, ahogy kinyitja a nagykaput, 
aszongya, gyertek be. Azt mondom, bemegyünk, de mondom, hova tegyem a 
tehenet, meg ezt a tinót? Azért szóltunk, hogy mondom, éjszakára be kéne kötni 
az ólba, vagy a színkébe, mit bánom én, hova kössük. Hova, az ólba! Na, azt 
mondja nekem, mikor bemegyünk, hogy no, tegyük odébb a szecskavágót. 
Amoda eltegyük a szecskavágót, megkössük a két tehenet. Mondom, Mizser, 
figyelj már ide, tudtad te, hogy jósvafőiek jönnek a vásárba, mért nem tetted ki 
tegnap? Én mondom, nem emelgetek én, mondom, úriember vagyok, én 
emelgessek boksz csizmába, felöltözve bricsesz nadrágba én nem emelgetem a 
szecskavágódat! A felesége, Piroskának hítták, nevetett, no, mit mondtam 
neked, Pista! Most hova akarsz menni, ne foglalkozz te avval, majd én megyek, 
én megyek. Mondom, fordulj Lajos, ki az udvarból, menjünk. Megyünk lefele, 
mondom, állj meg annál a vaskapunál, ni, megvan az most is az a vaskapu, 
mondom, majd én bekiabálok. Nád Bertinek hívták, már nem él, vénlegény volt, 
Maris néni volt az anyja, Ráki Maris.  Bekiabálok, Berti kijön, legény volt aztán 
olyan félbodásan kiballagott, kivágja a nagy vaskaput, gyertek be. Hát, 
mondom, rendben van, szerbusz, szerbusz, kezet fogtunk. Idősebb volt vagy tíz 
évvel, de jó barátok voltunk, igen. Azt mondja, na, a tehenet vezessétek be az 
ólba, oda ne, be kell kötni. Jó, de volt két ló, meg két tehén, de elfértek így is. 
No, mondom, akkor kössed be Lajos egymás mellé a Pirost, meg a tinót. Na, 
bekötjük, Berti elment hátra a csűrbe, hozott egy nagy csomó szénát, egy nagy 
pacókossal odaviszi, meghányta neki a rácsot, azt mondja, gyertek be. 
Bemenjünk. Jó szeszes ember volt Berti, szerette a szeszt, bemenjünk a nyári 
konyhába, mert mondom, ilyen kora ősz volt, az anyja, Maris néni ott van. 
Csókolom Maris néni, hogy van? Jaj, jaj, Józsikám, hol jársz fiam? Mondom, 
hogy megyek a vásárra, mondom bekötöttük a tehenet, bemutatom Szombatit, 
hogy szomszédom, alföldi ember ez. Üljetek le a nyári konyhába, azt mondja 
Berti, hogy gyere velem, Mondom hova? Azt mondja, szívjunk bort, hát a nyári 
konyha alatt van a bor, a pincéje.  Lementünk ketten, oszt szívja a bort, 
aszongya, igyál már egy pohárral. Mondom, ez novabor, megbolondulsz tőle, 
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ettől a novabortól. Szombati úgy berúgott a novabortól, mindig emlegette 
szegény, míg élt, hogy velem a világból is ki lehet jönni, mert engem mindenütt 
ismernek. Húsleves volt a vacsora, vasárnap délután volt, vasárnap este van, hát 
mondom, izét esznek, nem grujalevest. Megvacsoráztatott Maris néni, Józsikám, 
kalács, sütemény, leveshús. Mondom, nekem már nem kell semmi. Lajos 
gumicsizmába jött, oszt, hogy, mér lett olyan vizes a lába, mitől, belelépett-e 
valamibe. Este, úgy eljött az este, beszélgessünk, tíz óra felé. Mondom, le is 
kéne feküdni. Adjál már valami pokrócot Berti, oszt az ólban elhálunk a 
szénatartóba. Micsoda? Szénatartóba? Mit gondolsz te, úgy… káromkodós 
ember volt, mit gondolsz te, vagy barátok vagyunk (tíz évvel idősebb volt) vagy 
barátok vagyunk, vagy semmik. Anyám, aszongya, bontsa el az első házban az 
ágyat! Milyen a parasztágy, olyan magasak voltak, ni. Elbontotta az ágyat Maris 
néni, bent az első házban, mondom, elhálok én idebe a dikón, vagy a heverőn a 
konyhába, minek az első házba. Azt mondja Berti, nem, ott kell aludni! Hát 
mondom az anyád istenit, ezt nem hittem volna, azt hittem, hogy az ólban fogok 
hálni, oszt olyan ágyban háltam, hogy alig tudtam felmenni. Az volt az érdekes, 
hogy Lajos levette a gumicsizmát, oszt fekete volt a lába, mert megfogta a 
gumicsizma. Valahol belelépett a vízbe, ahogy mentünk a vízparton, mit tudom 
én. Azt mondja Lajos, (már részeg volt) ha-ha háziasszony! egy csepp víz, egy 
csepp víz! Hat jól van, hozza neki a Maris néni a vizet. Jaj, lavór, lavór! Azt 
hitte Maris néni, hogy hányni kell. A lábam, a lábam, meg kéne, azt kell 
megmosni. Mindig mondtam neki, Lajos! A lábad, a lábad! Aszongya, 
emlékszek, te voltál annak a bűnöse.   
Azt mondta Lajos, hogy majd ő megtanítja a jósvafői parasztokat gazdálkodni. 
Azt mondtam, Lajos, nem a jósvafői parasztnak kell megtanulni, hanem a 
Konyárinak. Nézett rám, szomszéd, szomszéd, hát mért? Figyelj csak ide, a te 
szekered, tudod kié volt? A Tarjáni Berti bácsié, ott, ni, ahol Mizser Jolán 
építkezett (Malomsokiék) mondom, a te szekered így megyen (mutatta), 
mondom, hogy ha itt van egy kő, a kerék pont akkor ér oda, amikor fel kell dőlni 
neki, rámegy a kőre. Befogott két tehenet, az anyósét, meg a magáét. A 
hegytetőről háromszor dőlt le. Mondom, szerbusz Lajos, már én megyek. Azt 
mondja, feldőlt. Hát mondom, olyan szekerrel jössz, ami a követ keresi, nem az 
utat. Az mondja neki a Rózsa, amikor már begyött a mezőbe a hegy erdején, 
aszongya neki, Lajoskám, fél kettő, nekem meg kettőre dolgozni kell menni a 
szállóhoz. Mondom, eredj Rózsa, Isten áldjon meg, rakodjon meg maga, hát mér 
ilyen szekérrel jött? Jaj, de sok hülyeségen keresztül mentem! Nekem az volt a 
szerencsém, hogy mindenfelé szerettek, mindenfele, én miskolcival is úgy 
voltam. Megmondom őszintén, mi kettecskén mamival voltunk, volt 
nézeteltérésem mamival. Osztán, hát udvaroltam és Szögligetre is, ottan a jány 
katolikus volt. Hát mondom, figyelj csak Kató, azt mondom, baj van! Az 
mondja, micsoda? Az mondom, az, hogy te katolikus vagy, én meg voltam 
katolikus, mondom, de én átkeresztelkedtem, mert nem bírok katolikus 
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templomot építeni Jósvafőn. Az mondja tegnapelőtt is, van-e már katolikus 
templom Jósvafőn, mondom, hagyj már békén!   
Azt mondták, Berec János, Berecz Béla (Deli Vilmának az ura) Bak János, meg 
ezek a velem egyidős emberek, hogy Józsi ott is bor ihatna, ahol nekünk még 
vizet se adnak. Hát mondom, engem ismer az egész Galyaság! Hát mondom, ti 
kint se voltatok a faluból, mint a kotlós! Hát mondom, így nem ismer meg senki. 
Szögligeten a kultúrházat építettük, elmentem télre dolgozni a tanácsi építőkhöz, 
edelényi volt a központ. Hát mondom, itthon felvágok egy hétre való szecskát, 
már lovam nem volt, én nem jöttem haza, csak hét végén. Osztán vasárnap mami 
mindig sütött kalácsot, betette a patkót, jó mákos patkót, több volt a mák, mint a 
tészta, mer én úgy szerettem. Betette mami egész hétre, mondom, főzök én, mit 
égetel engem? Főzni igen szerettem, mai napig is tudok. A jányok, hát ott 
háltam a kultúrban, óvodahelység volt, vagy mi volt, oszt ott háltunk, a 
munkások, vaságyon. Oszt tél volt, a jányok jöttek, hogy menjünk szánkázni, 
ródlizni, arra fel a Derenki vár felé. Hát, mondom, gyertek már be, hát 
szétnéznek ők, kitettem a kalácsot, aszongya ez a Bubenkó Kati, most is azt 
mondta: Obbágy Józsi! Én még olyan mákos kalácsot nem ettem, amit te hoztál 
Szögligetre! Mondom, én úgy szerettem, hogy több volt a mák, mint a tészta.  Itt 
is Maornyinét temették, oszt itt volt Kati is ezek a Szögligetiek, ezek a régi 
lányok, mint összecsókolt. Az mondják, hogy megmondják az asszonynak, hogy 
engem mindenki összecsókol, hát mondom, téged nem csókolhat, mert nem 
ismer senki!” 
 
 
Reméljük, e számtalan történetből még olvashatunk a helytörténeti füzetek 
lapjain.  
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A jósvafői malom című Sándy kép története 
– Székely Kinga – 

 

 
 

 
 
A szlovák- magyar barlangtani együttműködés keretében az 1980-as évek 
közepétől lehetőségem nyílt arra, hogy a liptószentmiklósi Barlangtani és 
Természetvédelmi Múzeumban az ott őrzött, hazánkra vonatkozó anyagokat 
kutathassam. Lalkovič Marcel igazgató ekkor mutatta meg a Baradlát ábrázoló, 
számunkra ismeretlen olajfestményeiket. A nyilvántartó lap szerint a hét, 
változó méretű (a legkisebb 270x330 mm, a legnagyobb 475x390 mm), 
vászonra készült kép a poprádi Tátra Múzeumból 1956. július 22-én került 
Liptószentmiklósra. Egy hivatkozás alapján ma már azt is tudjuk, hogy a képek, 
néhány Tátrát ábrázoló alkotással együtt a művész ajándékaként, a poprádi 
múzeum megalakulását követően, a gyűjtemény gyarapítása érdekében kerültek 
oda. 
Az 1980-ban restaurált, 1983-ban nyilvántartásba vett, II. kategóriába sorolt, 
jelzés nélküli alkotások szerzőjét akkor még nem ismerték, készültének idejét a 
stílusjegyek alapján a 19. század elejére tették. A 677-es nyilvántartási számú 
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képnél azonban egy megjegyzés olvasható: „a kép bal alsó sarkában fekete 
festékkel SÁNDY felirat talán név?” Bár Sándy Gyula festőművész önálló 
címszóként a Szlovák Életrajzi Lexikonban (N.N. 1992) nem, csak építész fia 
(ifj. Sándy Gyula 1868–1953 nevénél szerepel, de a fent jelzett felirat alapján az 
alkotás szerzőjeként a múzeum végül is őt fogadta el. Így a Kiscelli Múzeumban 
1989-ben megrendezett Barlangok a művészetekben című kiállításon a képek 
Sándy munkájaként jelentek meg. A festő életrajzi adatai alapján a képek 
keletkezését ekkor már 1850 körülre feltételeztük.     
Sándy Gyula Károly festő, rajztanár 1828. július 29-én, Tállyán született és 
1894. július 21. Budapesten hunyt el. Rajzkészsége hamar kiderült, így már 
fiatalon, az 1840-es évek második felében Hammerlein festőnél Bécsben, 1847-
48-ban pedig a müncheni Képzőművészeti Akadémián tanult. Honvéd tüzér 
hadnagyként részt vett a szabadságharcban, ezért annak bukása után az osztrák 
kormány lefokozta és 3 évi közlegényi szolgálatra Lombardiába küldte. Ezt 
követően főként Bécsben élt, de magyarországi városokban is tartózkodott, 
festészettel tartotta fenn magát. 1862. augusztus 20-án, Rimaszombaton 
feleségül vette Jánosdeák András ügyvéd és Káposztás Zsuzsanna, Ferenczy 
István szobrászművész unokahúgának Paulina nevű leányát. 1863-ban Bécsből 
visszatérve Kassán telepedett le, ahol gimnáziumi rajztanár lett. 1866-ban 
Eperjesre költözött, és az evangélikus líceumban rajzot tanított. 1870-től 1891-
ben történt nyugdíjazásáig a budapesti II. kerületi Ilona utcai gimnázium 
rajztanáraként tevékenykedett. 1859-től tájábrázolásaival és arcképeivel a Pesti 
Műegyletben és a Műcsarnokban több kiállításon szerepelt. Az 1880-as években 
illusztrációkat készített a Vasárnapi Újság számára. Igazából a tájábrázolást és a 
portrékészítést kedvelte, de ismertek történelmi jelenetet idéző munkái, valamint 
oltárképei is. Sok alkotása a budapesti Toldy Ferenc u. 20. szám alatti lakását 
díszítette, illetve Sándy Gyula László építész fiára maradt. A házat és a 
műtermet Budapest ostromakor több bombatalálat érte, majd egy 
gyújtóbombától szinte teljesen megsemmisült. A megmaradt képek többsége 
dédunokáinál és néhány rokonnál, még ha sérülten is, de fellelhetők (Sándy 
1990). Képei közül néhányat közgyűjteményben, így Kassán és Poprádon, a 
múzeumban őrzik. (Sándy 1990; Sándy 2005; Seregélyi 1988). 
Sándy Gyula neve a Baradla vendégkönyvében nem szerepel, így látogatásának 
időpontja nem állapítható meg. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1867. 
évi rimaszombati vándorgyűlésén ott volt, hiszen a résztvevők listáján szerepel, 
de azt nem tudjuk, hogy a Baradlához vezetett túrára is elment-e. Gyakran járt 
kirándulni, tagja volt a Magyarországi Kárpát Egyesületnek. Kedvenc helyei 
közé tartozott a Tátra, Szepesbéla, Barlangliget és Gömör. Így természetes, hogy 
az ott található barlangokat is felkereste. Weber Samu a Béla-barlangról 
megjelent könyvének bevezetőjében említi is, hogy Sándy járt ott, az 
illusztrációk egy részét ő készítette (Weber 1886). A képek eredetije ismeretlen, 
s monogram hiányában nem állapítható meg, hogy a szereplő rajzok közül 
melyek származnak tőle. A Dobsinai-jégbarlang vendégkönyvében 1881. 
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augusztus 14-én jegyezte be ott jártát, így lehet, de hogy arról is készített 
rajzokat, még nem tudjuk (Székely 1990).   
A Baradla festmények és más kapcsolódó képek keletkezésének történetét és 
időpontját végül is a 19. század második felének nevezetes képes hetilapja, a 
Vasárnapi Újság segítségével sikerült megfejteni. Miután a Magyarországi 
barlangok irodalmi jegyzéke (1914) a Vasárnapi Újságban megjelent barlangi 
cikkeket csak esetlegesen tartalmazta, az 1990-es évek elején a teljes anyag 
átvizsgálásával feldolgoztam a barlangokra vonatkozó írásokat. A barlangtani 
bibliográfiában nem szereplő cikkek közül három szolgáltatott érdekes, a Sándy 
képekhez kapcsolódó információt.  
Az 1862. március 23-án megjelent szám egyik írása ugyan a Domicza-
barlanggal foglalkozik (N.N. 1862), de a bevezetőben arról olvashatunk, hogy „a 
világhírű aggteleki barlang”, sem itthon, sem külföldön nincs megfelelően 
méltatva. „Csak nemrégiben (tehát 1861-ben, vagy 62 elején) érkezett 
kezünkhöz egy párisi illusztrált lap részéről egy felszólítás, melyben az 
aggteleki barlang egyes részleteinek rajzát kérték tőlünk, s mi fájdalom nem 
voltunk abban a helyzetben, hogy e kívánságnak eleget tehettünk volna. 
Reményünk van, hogy mióta a képes vállalatoknak hazánkban is nagyobb kelete 
van, rajzművészeink nem fogják többé hálátlan munkának tartani, ha a hazai 
nevezetességek kisebb rajzokbani ismertetésére is gondot fordítanak. Az 
aggteleki barlang részleteinek hű rajzai iránt egy szakértő vállalkozónk már 
akadt, kitől előleges mutatványképen jelenleg a Domicza-barlang két érdekes 
részletét nyújtjuk olvasóinknak. Ezen a Domicza-barlang úgyszólván kiegészítő 
része a nagy aggteleki barlangnak, bár külön bejárással bír, s bár a kettő közti 
összefüggést eddig még föl nem fedezték. De hogy a kettő egy területen fekszik, 
s egyforma természeti sajátságokkal bír, kétséget nem szenved. Egyik vidéki 
munkatársunk következő jegyzetek kíséretében küldé be hozzánk a mellékelt két 
rajzot”. 
A képek a szerző feltüntetése nélkül, a Domica akkor ismert bejáratát és egy 
cseppköves részletét ábrázolja. A név nélküli barlang ismertetése úgy hangzik, 
mintha azt a képek szerzője készítette volna, aki ismerte a Baradlát, annak helyét 
és képződményeit. „Tudomásomra esett – írja többek között – hogy a nagy 
Baradla bemenetelétől nyugatra, mintegy félórányi távolságban, egy másik 
barlang van...” Annyi bizonyos, hogy a csepegő követ itt még oly természeti 
szépségben és ragyogásban találhatnók, a milyet a Baradla fáklyafüstös 
kőszobrai között már hiába keresünk.”  
1863. január 25-én a jósvafői malomról jelent meg cikk, ami közelebb vitt a 
liptószentmiklósi képek keletkezéséhez (N.N. 1863). Az alig egy hasábos írás 
így kezdődik: „E regényes helyen fekvő kis malom leginkább azért nevezetes, 
hogy vizét a híres aggteleki barlang földalatti patakjából nyeri. E barlang 
részletes ismertetését máskorra hagyván, felvett tárgyunk magyarázatára annyit 
jegyzünk meg, hogy a Baradlát, vagyis az aggteleki barlangot úgy lehet 
tekinteni, mint egy föld alatti csatornát, mely minden eső és hóvizet az aggteleki 
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határról magába felfogván, s a barlang egész hosszán patak alakjában végig 
hömpölyögtetvén, a hegyek túlsó oldalán fekvő jósafői völgyben szolgáltatja. E 
víz erejét s mennyiségét tanúsítja azon körülmény, hogy mindjárt napvilágra 
bontakozási pontján, Jósafő helység határán azon malmot hajtja, melynek csinos 
rajzát jelen számunk mutatja.” A kép alatt Sándy Gyula neve szerepel. 
A harmadik cikk, amelyik végül is a Baradla képes leírását tartalmazza, két 
részletben, 1863. augusztus 9-én és 16-án látott napvilágot. Írója (Sz. K. 1863) 
minden bizonnyal Szász Károly író (1829–1905), aki 1850-51-ben az 
Aggtelekhez közeli Bején (ma Tornaljához tartozik) nevelősködött, és 1850. 
szeptember 16-án maga is járt a barlangban (Hazslinszky 2004). A látnivalók 
részletes leírását három rajz és egy térkép illusztrálja. A képek közül csak az 
egyik, a Pisai ferdetornyot ábrázoló alatt szerepel, hogy az Sándy Gyula rajza 
alapján készült. Ugyanez az anyag napvilágot látott a Magyarország képekben 
című könyvben is, de ott a szöveg írójának és a kép készítőjének neve is 
lemaradt. Viszont az illusztrációk száma egy metszettel bővült (Nagy 1870).  
A Vasárnapi Újságban megjelent két Baradla rajzot összehasonlítva a 
liptószentmiklósi Sándy munkájaként elfogadott festményekkel, az azonosság 
egyértelműen megállapítható volt. Amikor az összefüggésre rájöttem, akkor 
sajnos a Domica-barlangról szóló cikkben megjelenteket félreértelmeztem és 
úgy gondoltam, hogy Sándy a lap felkérésére készítette a rajzokat. Ez azonban 
téves elképzelés volt. Ugyanakkor a jósvafői (a cikkben jósafői) malomról 
készült rajzot, a leírás alapján, kritika nélkül, az egykoron a Tengerszem-tó 
helyén állt felső malomként fogadtuk el, és több cikkben is annak 
illusztrációjaként publikáltuk (Szablyár 1999, 2000; Székely 2000).   
A három cikk, illetve a könyv alapján az alábbi következtetés vonható le. Sándy, 
szülőhelye Tállya, illetve Rimaszombat kapcsán is ismerhette a Baradlát. 
Felesége révén házassága előtt és utána is gyakran tartózkodott 
Rimaszombatban, így például a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
vándorgyűlése résztvevőinek listáján, mint a város lakosa szerepel (Batizfalvy 
1867). Mint a gömöri vidéket járó tájképfestőt, feltehetően a barlangot ábrázoló 
képeit saját akaratából és nem a Vasárnapi Újság felkérésére készítette. Az 
elsőként ismertté vált Domica rajzoknak is ő az alkotója, amire a cikk azon 
megjegyzése utal, hogy a festő Baradlát már megörökítette, mely képek 
közlésére később kerül sor. Ugyancsak a Domica cikk alapján feltételezhető, 
hogy a Baradlában 1861-ben járt és képei akkor születtek. Sajnos, a 
Liptószentmiklóson őrzött festményeknek nincs címük, így azok nem 
mindegyike azonosítható. A jósvafői malom című képe is ebből az időből 
származik.  
A fentiek ismeretében az a kérdés foglalkoztatott, hogy vajon a barlang 
bejáratának, a Magyarország képekben című könyv fentebb említett egyik 
illusztrációjának és a domicai metszetének készült-e olaj változata. A malom, 
miután az nem tartozott közvetlenül barlanghoz, nem érdekelt. A festmények 
keresése során 1991-ben eljutottam a festő dédunokájához, Sándy Péter 
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építészhez, aki megengedte, hogy a nála lévő örökséget átnézzem. Sajnos, 
egyetlen barlangi, vagy barlanghoz kapcsolódó munkát sem találtam. De nem 
adtam fel a reményt, és állandóan figyeltem a képeladásokat, hátha egyszer 
felbukkan valamelyik hőn áhított alkotás. A kitartást még az sem törte meg, 
hogy a művész fiának önéletrajzából (Sándy 2005) megtudtam, hogy az 
édesanyja lakását díszítő Baradla festmény Budapest ostromakor sok más képpel 
együtt elpusztult. Elképzelésem szerint talán ez lehetett a Magyarország 
képekben című könyvben megjelent, de Liptószentmiklóson nem található 
olajkép. A több mint 20 éve foglalkoztató remény ez évben valóra vált, bár nem 
a keresett barlangképek kerültek elő, hanem a malom olajfestménye. 
Az 54x43 cm-es, feltehetően még korabeli, 19. századi keretben lévő kép, bár 
kicsit sérült, és a több mint 150 év pora az eredeti színeket tompítja, viszonylag 
jó állapotban van. Jelzet és évszám, mint általában a többi Sándy képen erről is 
hiányzik, de a Vasárnapi Újságban megjelentek alapján egyértelműen 
azonosítható. A festmény nagy vihart kavart. Én csak a két kép megegyező 
részleteivel foglalkoztam, és igen bosszantott, amikor a képre nézve férjem 
azonnal megjegyezte, hogy ez nem a Törőfej-völgyet, hanem a Tohonyát 
ábrázolja. A jelenet még kétszer megismétlődött. Borzsák Péter és Berczik Pál 
egymástól függetlenül nemcsak a helyszínt, de a kép malom voltát is 
megkérdőjelezte. Ennek legszembetűnőbb jelei, a völgy nyitottsága és jobb 
oldali sziklás felszíne, az épület nyitott ajtaján át látható vörösen lángoló tűz 
volt, amik a metszeten nem voltak láthatók.  A jól ismert rajzon ugyan kivehető 
a ház kéménye és a gémes kúthoz hasonló két emelőszerkezet keresztrúdja, amik 
a víz kormányzását biztosító szelepek nyitását szolgálják, de ezekre eddig senki 
sem figyelt fel.  
Miután malomban annak pusztító lángjaitól félve soha nem égett tűz, az épületet 
sem látták el kéménnyel, a szépen kivehető emelő szerkezet pedig malmokra 
nem, csak a meczenzéfi hámorokra jellemző, teljesen egyértelművé vált, hogy a 
kép nem a Baradla vize által működtetett felső malmot, hanem a Tohonya-völgy 
bejáratánál egykoron volt kapahámort ábrázolja. A Kossuth-barlangból kifolyó 
vízre 1922-ben telepített kapahámort feltehetően ennek helyén, vagy 
átalakításával hozták létre. A kép talán azért is kapta a malom címet, illetve 
azért fogadta el azt mindenki, mert a házhoz támasztva egy „malomkő” látható. 
De az nem bizonyíték, hiszen az kapahámorokra jellemző köszörűkő is lehet. 
A kapahámort igazoló bizonyítékok számomra nagy csalódást jelentettek, 
inkább hittem a korabeli leírásnak, mint a tényeknek. De végül is a rozsnyói 
Bányászati Múzeumban látható meczenzéfi kapahámor-modell meggyőzött. Bár 
Sándy Gyula malom című képének nevét pont 150 év múlva kapahámorra 
módosítjuk, de ez a festmény értékét nem csökkenti, hiszen feltehetően ez az 
első, Jósvafőt ábrázoló művészi értékű alkotás. Különlegessége még abban 
rejlik, hogy olyan létesítményről, amiről pontos irodalmi hivatkozásunk nincs is. 
Bár Fényes Elek Geográfiai szótárában, Jósvafőnél szereplő „vashámora is van” 
megjegyzés erre vonatkozik.   
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A kapahámort ábrázoló képpel egy időben, egy hasonló méretű, ugyanolyan 
keretben lévő, sziklás tájat megjelenítő festmény is árverésre került. 
Feltételezésem szerint a Szádelői-völgy részletét ábrázolja, s a barlangképekkel 
és a kapahámor képével egy időben keletkezett. Szomorú, hogy a térségben 
nincs olyan közgyűjtemény, amelyik a természeti értékeket ábrázoló 
műalkotások megőrzésével és bemutatásával foglalkozik.  
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Jósvafő egyetlen vitézségi érdemrenddel kitüntetett polgára: 
Parajdi István 

 
A második világháború előtti időkből megőrzött fotókon egy jellegzetes 
férfialakot találunk, tekintélyt parancsoló megjelenésével egy kicsit elütve 
kortársaitól. Parajdi István ő, aki végigharcolva az első világháború embert 
próbáló frontjait és állóháborúit, a háború befejeztével visszatért szülőfalujába, 
ahol haláláig élt. 1895. február 26-án született. Mint egyetlen, ilyen 
megtiszteltetésben részesült jósvafői ember, mindenképpen megérdemli, hogy a 
ma még fellelhető adatokat összegyűjtsük róla, és átadjuk az utókornak. 
 

   
 
Ezzel a szándékkal indultam útnak ez év tavaszán, fia, Parajdi Nándor soroksári 
otthona felé, ahol kezdetben kicsit tartózkodva fogadtak, de később minden 
családi relikviát megmutattak, illetőleg lehetővé tették, hogy fényképfelvételeket 
készítsek róluk.  
 
Ezek bemutatása előtt tekintsük át, hogy mi is volt a vitézi rend.  
„A vitézi rend magyar alapítású rend, amelyet Horthy Miklós kormányzó 
alapított 1920-ban. Olyan személyeket avattak a rend tagjaivá, akik harcokban, 
vagy esetleg egyéb módon tűntek ki a magyar nemzet szolgálatában. Tagjai 
vitézi telket, azaz földbirtokot is kaptak, és a „vitéz” előnevet használhatták, a 
cím használatára a Rend alapszabálya szerint a legidősebb férfi leszármazott is 
jogosulttá vált. A cím használatát 1947 óta a ma is hatályos 1947. évi IV. 
törvény megtiltja. 
 
A rend története 
Nagybányai Horthy Miklós kezdeményezésre alapították meg a vitézi rendet. 
A rend székháza Budapesten, az Üllői út 8. szám alatt volt. 1944 decemberében, 
a főváros szovjet ostroma során az épület kiégett, a vitézi rend levéltára és 
dokumentációja megsemmisült. 
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A második világháború után a rendet feloszlatták és a vitézi cím használatát ma 
is törvény tiltja. 
 
Felvétel a vitézi rendbe 
A vitézi avatás meghatározott ceremónia keretében, fényes külsőségek mellett 
zajlott. 1921 és 1944 között 23 800 főt avattak vitézzé. 
A rendbe történő felvételt elsősorban hadi (katonai) kitüntetések 
megszerzéséhez kötötték. Az első világháborúban a tábornokok és törzstisztek a 
Lipót-rend lovagkereszt hadiékítménnyel és kardokkal, a főtisztek a Vaskorona-
rend III. oszt. hadiékítménnyel és kardokkal, és a legénységi állományúak 
részére a Nagyezüst vitézségi érem jelentette a biztos felvételt. A második 
világháborúban tábornokok és törzstisztek a Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
hadidíszítménnyel és kardokkal, a főtisztek a Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
hadiszalagon kardokkal és a legénységi állományúak részére a Nagyezüst 
vitézségi érem volt a biztos felvétel záloga. 
A szovjet megszállást követően a vitézi rend Magyarországon nem 
tevékenykedhetett tovább. Az akkori kormányzat 1945-ben betiltotta a 
szervezetet, de az emigrációba kényszerített vitézek összefogásának 
köszönhetően működött továbbra is a rend. 
A második világháború utáni első magyarországi vitézavatásra 1992. október 
26-án, Bicskén került sor. Látványos közéleti szereplésük pedig Horthy Miklós 
kenderesi újratemetésének (1993. szeptember 4) megszervezéséhez fűződik.” 
(Forrás: Wikipédia) 
 
A család betekintésre rendelkezésemre bocsátotta azt az albumot (Vitézek 
Albuma), amelyben a renddel kitüntetett férfiak legfontosabb adatai és fotója 
szerepelt. (lásd alább) 
 

 
 
 
A tíz érem közül egy a vitézséget kifejező, míg kilenc a különböző 
hadszíntereken végrehajtott, sikeres katonai akciók jutalma. Utóbbiak sajnos, 
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gyenge minőségű – ún. hadifémből – készültek, amely egy cinktartalmú ötvözet 
volt, és hamar oxidálódott.  
 

 
 
Az érmek azonosítására Hadobás Pál, edelényi éremszakértő- és gyűjtő 
barátomat kértem fel, aki a következő információkkal szolgált:   
1. Nagy ezüst vitézségi érem feltehetőleg, hadifémből, amelyet Ferenc József, 
vagy IV. Károly adományozott. Az érmen egy uralkodó képe, illetve felirat: 
Harctéren tanúsított bátorságért. Akinek volt nagy ezüst érme, kérhette magát a 
vitézi rendbe.  
2. Felvidék visszacsatolásáért adott Felvidéki Emlékérem, 1938-ból.  
3. Bronz vitézségi érem, IV. Károly adományozta.  
4. Károly csapatkereszt, amelyet 12 hetes, folyamatos frontszolgálatért adtak. 
Anyaga hadifém. 
5. Kis ezüst vitézségi érem. 
6. Sebesülési érem, IV. Károly adományozta, a szalagon a csík az első 
sebesülést jelenti. 
7. Háborús emlékérem karddal-sisakkal, 1932-ben alapították, és az első 
világháborúban részt vettek kapták. 
8. Bronz vitézségi érem, IV. Károly adományozta.  
9. Háborús emlékérem. 
10. A Vitézi Rend jelvénye, avatáskor kapták, van olyan, amelyiknek a 
feltűzőjén sorszám szerepel.  
 
Remélem, hogy a fentiek csak figyelemfelkeltésre szolgáltak, és a fiatalabb 
generáció érdeklődését is felkeltették, további kutatások irányába.  
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