JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 41.
Nevezetes helyek Jósvafő határában I.
A haragistyai erdészház
A Haragistya fennsíkján, közel az országhatárhoz, egy nagyobb kiterjedésű tisztáson
romos épületre bukkanhat az arra tévedt erdőjáró. Az épület előtt vadgesztenyefa áll,
körülötte (jobbára már a bozótban) különféle gyümölcsfák sorakoznak. Hogy
egykori erdészházzal van dolgunk, nem nehéz kitalálni, de számos kérdésre nem
biztos, hogy tudjuk a választ. Mikor épülhetett a ház? Miért pont ide épült? Kik
laktak itt és kik jártak ide dolgozni? Milyen volt az élet egy ilyen erdészházban?
Jósvafő szűkebb környékének érdekes és nevezetes helyeit bemutató sorozatunk első
részében ezeknek a kérdéseknek igyekszünk utánajárni.
Történeti előzmények
A Haragistya erdei 1878-tól az Andrássy-család birtokában álltak. A nagyobb
részben Borzova, kisebb részben Szilice községhatárba eső területen klasszikus
uradalmi erdőgazdálkodás és vadászat folyt. Gróf Andrássy Géza, a birtoktest 20.
század eleji tulajdonosa, apja (gróf Andrássy Manó) halála után jelentős összegű
kölcsönnel terhelte meg a birtokot, majd a trianoni országhatár kijelölése után – a
határ által kettévágott birtokon ellehetetlenült gazdálkodás és a kölcsönterhek miatt
– a birtoktest Magyarország területére eső, immár Aggtelek községhatárhoz csatolt
részét 1930-ban eladta a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetsége (Budapest)
részére (JÁRÁSI 1998). Négy (!) nap múlva viszont már gróf Zichy Aladár, a Hangya
Szövetkezet elnöke és neje lettek az új birtokosok. Ők azon kívül, hogy szintén
kölcsönnel terhelték meg a birtokukat, a térségben nagyon jelentős volumenű, nagy
területű fakitermeléseket végeztettek. Végül az erősen kihasznált, kölcsönnel terhelt
birtokot 1934-ben eladták a magyar királyi kincstár részére.
A kincstári területet a Magyar Királyi Állami Koronauradalmi Erdőigazgatósághoz
(Gödöllő) csatolták, a helyi ügyek vitelére pedig létrehozták a Szini Erdőhivatalt. A
gödöllői koronauradalom az erdőkkel és a vadászattal kapcsolatos feladatok ellátása
érdekében saját szakszemélyzetet állított fel, s a térségben megkezdődött az állami
(kincstári) erdő- és vadgazdálkodás. Az erdészeti feladatellátás megalapozásához
már 1935-ben elvégezték az erdők állapotfelmérését és nekiláttak az erdőművelési
munkákat és a fakitermelési lehetőségeket rögzítő első üzemterv összeállításának.
Ez utóbbi fejlemény témakörünk szempontjából is nagy jelentőséggel bír, ugyanis az
első üzemtervhez tartozó erdészeti térkép a haragistyai erdészház helyén már jelöl
valamilyen épületet, s annak közvetlen közelében (tehát a zárt erdőtömbön belül) két
kisebb szántót is ábrázol. Történeti dokumentumok alapján tehát ekkoriban (1935)
már biztosan megvolt az erdészház, de az idős jósvafőiekkel folytatott beszélgetések
nyomán kiderült, hogy már kissé hamarabb is! A házzal kapcsolatos nyomozás során
ugyanis eljutottunk Ráki Jánosné Bak Piroska nénihez, akitől megtudtuk, hogy a
haragistyai házban született, mégpedig 1934 nyarán! Vagyis a ház az 1930-as évek
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legelején, már a Zichy-család tulajdonlása idején, vagy esetleg az 1920-as években,
még az Andrássy-birtok részeként épülhetett (az I. világháború végére befejezett IV.
katonai felmérés térképén nincs nyoma az erdészháznak, vagyis az ennél korábbi
építés kizárható). Ennél pontosabbat jelenleg nem tudunk és nem mondhatunk, de
szinte bizonyos, hogy mindkét esetben a magyarországi településektől távol eső, a
rossz útviszonyok miatt Jósvafő és Szelce-puszta felől is nehezen megközelíthető,
trianoni országhatárral körülvett haragistyai erdőtömb erdészeti munkáinak ellátása
(helyszíni irányítás és felügyelet) indokolta az erdészház megépítését.
Az erdészház és környezete
Az erdészház a Haragistya fennsíkjának egyetlen stabil vízhozamú forrása, a
Vízfakadás (régebbi nevén: Haragistya-kút) mellett, egy töbrök közötti magaslaton,
számos erdei út találkozásánál fekvő, kiterjedt tisztáson épült meg (a Haragistyát is
magába foglaló Szilicei-fennsík kevés számú településénél és szórvány lakóházánál
érthető okokból minden esetben elsődleges telepítő tényező volt a vízközelség).
Az erdészház romját közelebbről megvizsgálva kijelenthetjük, hogy az épület
legalább két fázisban épült. A mai rom északi és déli részének falai ugyanis
különböző típusú kőanyagból épültek, a falvastagság is különböző (60 cm, illetve 50
cm), továbbá a két részen eltérő kialakításúak és díszítésűek az ajtótokok is. Ezen
kívül a keletre néző, már erősen leomlott oldalfalon biztosan kivehető a két
kőzettípus találkozási (toldási) vonala is. Megemlíthető továbbá, hogy míg az északi
részen észak-déli irányú, addig a déli részen elfordított, vagyis kelet-nyugati irányú a
födémgerendák helyzete. A bővítés időpontjáról nincsenek pontos információink, de
az valószínűleg már 1945 után történt.
A ház első fázisban épült, északi része a helyszíni felmérés alapján egy 7,50 x 7,40
m-es, tehát majdnem négyzet alaprajzú épület volt, aminek felmenő falait a közelben
(a Haragistya nyugati részén) fejtett rózsaszín árnyalatú, márványozott mintázatú
mészkőből („Hallstatti Mészkő Formáció”) rakták. Az ablakok keletre és nyugatra
nyílottak, míg a bejárati ajtó a déli oldalon volt. Az épület belső beosztásáról a
későbbi átépítés miatt nem tudunk biztosat mondani, ahogyan arról sem, hogy a tető
egy csekélyebb dőlésszögű sátor-tető, vagy gúlatető lehetett-e.
A ház későbbi átépítésekor a régi részre nagy dőlésszögű sátortetőt építettek, aminek
a célja a tetőtér beépítése, munkásszállás céljára történő hasznosítása volt. A tetőtér
földszinttől független megközelítéséhez a nyugati falon (a korábbi ablakok mellett,
illetve helyén) új bejárati ajtót vágtak, amihez egy meredek padlástéri feljáró
tartozott. A padlástérben egy nagyobb és egy kisebb szoba került kialakításra, előbbi
keletre, utóbbi nyugatra néző homlokzati ablakokkal, a külső homlokzatokon
faburkolattal. Egyidejűleg (legalábbis a különböző vastagságú téglafalak erre
utalnak) valószínűleg a földszinti rész térbeosztását is átalakították: a régi épületből
egy padlásfeljáróval szomszédos előteret, egy konyhát és egy kamrát választottak le.
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A kibővített haragistyai erdészház földszinti alaprajza a különböző anyagú
falszakaszok megkülönböztetésével (a régi épület az előteret, konyhát és kamrát
magába foglaló északi, az ábrán balra eső rész)
(az épületrom felmérése 2016. októberében történt, a helyiségek beazonosítását
Balázs László segítségével végeztük el)

A haragistyai erdészház fénykora: gondozott épület, előtte gondozott kert –
mindebből ma már csak a nagyra nőtt vadgesztenyefát találjuk meg
(Balázs László archívumából)

A toldás az épület déli oldalához csatlakozott, ahová a régi bejárat meghagyásával és
egy új, házon belüli ajtónyílás kialakításával végül is két egymásból nyíló (keletre
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néző ablakokkal rendelkező) szobát, továbbá a nyugatra néző homlokzaton (a
bejárati ajtó vonalába) egy boltíves tornácot építettek. A falak kőanyaga itt fehér
színű mészkő („Wettersteini Mészkő Formáció”), amit a fennsík keleti részéről
gyűjtöttek. Az építkezéshez szükséges kőport (dolomitport) Leskó Pista bácsi
ismeretei szerint a jósvafői Kutatóállomástól induló Hosszú-völgy felső végén ma is
látható üregekből hordták (és elképzelhető, hogy már a régi épületrész építésénél is
használták ezt az anyagnyerőhelyet). A toldás mérete 7,40 x 9,40 m volt, vagyis a
kibővített erdészház 7,50 x 16,80 m-es alapterületű, igazán méretes és az 50-60 cm
vastag falak ellenére is aránylag tágas épületté vált. A hozzátoldott déli épületrész
kontyolt sátortetője a régi rész meredek, csúcsos sátortetőjéhez merőlegesen
csatlakozott, alatta tetőtér-beépítés már nem történt. Összességében az átalakított,
kibővített erdészház (főleg a boltítvek miatt) egy stílusos, szép épület lett.
Az erdészlak mellett egykor egy másik épület is állt: ennek északi (az erdészházhoz
közelebbi) része emeletes vaságyakkal felszerelt, külön kemencével is rendelkező
munkásszállás volt, déli részén pedig az erdőmélyi erdészházak elmaradhatatlan
tartozékát, az istállót találhattuk. Ennek az épületnek az építési ideje nem ismeretes,
de egyrészt az 1950-es években már biztosan megvolt (esetleg az erdészházbővítéssel egyidőben emelhették), de az is elképzelhető, hogy a II. világháború előtt,
a régi házzal egyidőben épült. Mindössze két, a munkásszállót-istállót részben
ábrázoló fotót sikerült felkutatni (ezeket lentebb közöljük), s ez alapján egy kontyolt
tetős, a nyugati oldalon szénafeldobó nyílással rendelkező épületről volt szó (külön
szénarakodó nem volt az erdészlaknál, a szénát az istálló padlásán, vagy boglyában
tárolták). Egykori méretét régi térképek alapján ma már csak a házhoz viszonyítva
becsülhetjük: ez alapján egy körülbelül 6 x 14 m-es épületet kell elképzelnünk.
Az erdészházat és a munkásszállót-istállót elkerített terület vette körül, ezen belül az
istálló mögött disznóól, hátrébb földbe süllyesztett krumplisverem helyezkedett el
(Jóna Albert bácsi visszaemlékezése szerint utóbbit Jóna János, szini ácsmester
készítette az 1960-as években). A kerített területrészen konyhakertet műveltek, a
gyümölcsösbe alma-, szilva- és cseresznyefákat ültettek. A ház elé került egy
vadgesztenye is, s egyes időszakokban virágágyás is díszítette a ház elejét! Az
erdészház körüli kiterjedt tisztás a mindenkori erdész jószágai számára illetmény
kaszálóként, illetve legelőként szolgált, a nyugatra-délnyugatra fekvő, elnyúlt
mélyedésben (már a kerített részen kívül) pedig kisebb szántókat is műveltek.
A ház közvetlen közelében, vastagabb termőréteggel rendelkező horpadásokban (az
1935-ös erdészeti térképen szántóként jelölt helyszíneken) időszakosan kisebb
csemetekertek is működtek. Ezek kialakítása az 1950-es évekre tehető, amikor is a
csemetét igyekeztek a felhasználási helyszínhez legközelebb, az erdei környezethez
leginkább hasonló termőhelyi viszonyok mellett megtermelni. Ezeket az apró, ún.
vándor csemetekerteket általában csak pár évig használták, addig, amíg egy-egy
térségben szükség volt rájuk. Az erdészház melletti csemetekertek az 1950-es
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években a Haragistyán és az onnan keletre eső Százholdas térségében, elsősorban
fenyőfajokkal végzett erdőtelepítéseket és erdőfelújításokat láthatták el ültetési
anyaggal, azonban bennük 1957 tájékán – Balázs Laci bácsi visszaemlékezése
szerint – már nem nagyon neveltek csemetéket. A háztól északra eső csemetekertben
az 1960-as években inkább már kukoricát termesztettek, de Fecskéné Erzsike néni
visszaemlékezése szerint még ebben az időszakban (1961-63) is volt egy-egy év,
amikor itt tölgycsemetét kapáltak. Később lucfenyőt ültettek ebbe a kertbe, s a
terület az erdészeti nyilvántartásba Aggtelek 21/G erdőrészletként került be (a rossz
egészségi állapotú lucost néhány éve termelték ki). A másik csemetekert a háztól
keletre eső mélyedésben helyezkedett el, ebből később karácsonyfatelep, majd az
Aggtelek 21/F erdőrészlet részeként szintén erdő lett (ez az állomány rossz egészségi
állapotban ma is megvan). Jóna Albert bácsi ismeretei szerint egy időben volt egy
harmadik csemetekert is, mégpedig a Vízfakadástól délre, a völgyaljban, az 1960-as
években már szántóként használt földsávon.

A haragistyai erdészház környezete az 1960-as
években (a kivágaton látszik a ház, az istálló,
a kerített terület, a környező úthálózat,
a „Vízfakadás” felirat felett a forrás, viszont
a csemetekertek közül csak az északit ábrázolták)
(Forrás: Gauss-Krüger vetületű katonai térkép, 1966)
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Az erdészházban lakók és
a ház körül tartott jószág
ivóvízzel való ellátását a
már említett Vízfakadás
nevű forrás (régebben:
Haragistya-kút) biztosította. A forrásmedencén a
20. sz. közepén már nem
volt gémeskút (a 19. sz.
végéről származó III. katonai felmérés térképe
még jelöl gémeskutat), de
a forrásmedencét kb. 11,5 méterig kimélyítették,
s abból kampóra akasztott
vödörrel merték a vizet.
Maga a kút az 1960-as
években le volt fedve egy
deszkalappal, hogy a falevelek ne hulljanak bele: a
fakeretet és a fedőlapot
Pogány Laci bácsi (aki
Jóna Albert bácsi szerint
abban az időben sokat járt
az erdőre dolgozni, sőt az
erdész szakmával is kacérkodott, de csak gyakornokságig jutott) csinálta.
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Az erdészkerület erdészei
Ráki Jánosné Piroska néni visszaemlékezése (illetve a családi emlékezet) szerint az
erdészház felépülése után az első haragistyai erdész az édesapja, Bak László volt.
Bak László 1907-ben született Jósvafőn, erdész képesítést az 1920-as évek végén,
vagy az 1930-as évek elején szerzett az esztergomi Erdészeti (Erdőőri)
Szakiskolában. A Haragistyán előbb uradalmi erdészként – mint utaltunk rá, az
Andrássy- és/vagy a Zichy-család birtokán – dolgozott, majd 1934 (az erdőtest
kincstári tulajdonba vétele) után a Koronauradalom Szini Erdőhivatala alkalmazottja
lett. A haragistyai kerületben 1938-ig látta el az erdészeti szakmai feladatokat, akkor
onnan a családjával együtt a vidomáji erdészházba (Derenk mellé) költözött, s az
ottani erdészkerületben dolgozott tovább. (Csak érdekességképpen: az első két
iskolaévét Piroska néni még a derenki iskolában járta!)

Bak László (1907-1975), az első haragistyai erdész
(Ráki Erzsébet archívumából)

Bak László Vidomájra távozása után nyilván új erdész került a haragistyai házba, de
hogy ki volt az, egyelőre nem tudjuk. Többek által említett, biztosnak tűnő adat
viszont, hogy 1945-ben egy Forró Miklós nevű erdész lett a haragistyai kerület
vezetője. Hank Gyuláné Tömör Gizella, idén 94 esztendős szalóci nénitől
megtudtuk, hogy Forró Miklós az első bécsi döntést, a Felvidék visszacsatolását
(1938) követően érkezett Szalócra, a vasút melletti erdészházba. A környékbeli
erdőkben – vélhetően a Magyar Királyi Erdőigazgatóság (Miskolc) Szilicei Erdő52
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hivatala (Rozsnyó) alkalmazásában – hét évig dolgozott, majd 1945-ben, a trianoni
országhatár visszaállítása után költözött a Haragistyára. Itt (immár a Miskolci
Állami Erdőigazgatóság Szini Erdőgondnoksága erdészeként) 1947 tájékáig látta el
kerületvezetői feladatokat, majd ezt követően elkerült Sajószentpéterre.
A Forró Miklós utáni időszak ismét erősen adathiányos, pontosan itt sem tudjuk,
hogy az elkövetkező években kik irányították a szakmai munkát a kerületben. Ami
azonban bizonyos, hogy az 1950-es években huzamosabb ideig erdészkedett a
haragistyai kerületben a borzovai születésű Farkas Lajos, akit – lévén, hogy
Borzován nagyon sok Farkas nevű család élt – megkülönböztető előtaggal ellátva
Kis-Farkas Lajosként is ismertek. Pályafutása kezdetén Farkas Lajos az Andrássyuradalom erdészeként dolgozott, 1925 tájékán családjával a Szilicétől keletre (a
Sólyom-kő közelében) elhelyezkedő Kisfalu erdészházában élt (Koleszár Krisztián
levélbeni közlése). Egy Várhosszúréten készült korabeli (1938) fotó tanúsága
alapján a Felvidék visszacsatolása után valószínűleg dolgozott a Szilicei
Erdőhivatalnál is, majd 1945 után családjával Magyarországra (Bódvaszilasra)
települt át. A családi emlékezet szerint egy ideig lakott és tevékenykedett a Szögliget
melletti Kútfej erdészkerületében is, de nem egyértelmű, hogy ez a haragistyai
periódus előttre, vagy utánra esett. A haragistyai erdészkerületet 1957 tavaszáig
vezette, majd ismét Bódvaszilasra került, s nyugdíjazásáig már ott is dolgozott.

Kis-Farkas Lajos (1891-1975), a Haragistya borzovai születésű erdésze
(Koleszár Krisztián archívumából)
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A haragistyai erdészkerület új erdésze
1957 tavaszától id. Balázs László lett.
Felmenői Aggteleken a községi boltot
vezették, ő maga azonban az esztergomi Erdőgazdasági Középiskolában
erdész képesítést szerzett, majd 1951től Szelce-pusztán erdészkedett. A Haragistyára már családostul költözött, s
ott egészen 1966 végéig teljesített szolgálatot. A család 1966 Karácsonyán
visszaköltözött Aggtelekre, id. Balázs
László pedig előbb Szinpetriben, majd
Aggteleken lett kerületvezető erdész. A
haragistyai erdészkerületet Benedek
András, a Szini Erdészet akkori vezetője összevonta a szelce-pusztai kerülettel, a terület újabb, immár nem helyben
lakó erdésze Faragó András lett. Az
erdészház pedig üresen maradt – immár
végérvényesen.

Id. Balázs László (1923-1985),
az utolsó haragistyai erdész
(Balázs László archívumából)

Élet az erdészháznál
A településektől messze eső, s így a világtól erősen elzárt erdészlaknál a mindennapi
élet nagyon sok tekintetben különbözött a 20. század közepi falusi életviteltől. Az
1930-as és 1940-es évekből nyilván nem tudtunk emlékeket, visszaemlékezéseket
gyűjteni, de az 1950-es és 1960-as évekből igen. Köszönhető ez mindannak, hogy az
ebben az időszakban itt élők és itt dolgozók – vagy hozzátartozóik – egy részét még
meg tudtuk szólítani, s így a korabeli élet vonásait fel tudtuk eleveníteni. Az
elkövetkezőkben elsősorban Balázs Laci bácsi és Fecskéné, Erzsike néni emlékei
alapján próbáljuk meg az 1957-1966 közötti haragistyai viszonyokat felidézni.
A vizsgált időszakban (és egyébként vélhetően korábban is) az erdész és családja –
részben a korabeli gazdasági-gazdálkodási sajátosságok, részben a településektől
való nagy távolság miatt – nagyfokú önellátásra volt berendezkedve. A ház körüli
területek (szántók, tisztások) illetmény földként az erdész használatában állottak. A
belső, ház körüli kertet művelték, a Vízfakadás melletti völgytalpon (paticskerítés
védelmében) búzát és zabot vetettek, a legdélebbi részen krumpliföldet műveltek.
Az északi csemetekertben (szintén kerítés mögött) kukoricát termesztettek. Az
erdész kaszálhatta a környező réteket is, így nyerve téli takarmányt az állatoknak.
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A mindennapi megélhetéshez, a család ellátásához az erdészház körül jelentős
állatállományt tartottak. Balázséknak saját lovuk nem volt, viszont tehenük igen,
emellett bikákat neveltek és göndör szőrű mangalicákat is tartottak. Utóbbiak a ház
körüli erdőkben szabadon túrtak, dagonyáztak, legeltek, makkoltak, s rendszeresen
összepárzottak a vaddisznóval is. A borzovai határban két ilyen összekereszteződött
disznót meg is lőttek (tévedésből) a vadászok, ami miatt végül id. Balázs László és
családja kártérítésként gyér szőrű „angol disznókat” kapott.
Az állatállomány egy része a család élelmezése (tej, hús) mellett kiegészítő
jövedelem szerzését szolgálta, vagyis a felhizlalt állatokat értékesítették, leadták.
Viszont a felvásárlás a 15-20 km-es távolságra levő szini vasútállomáson történt,
ahová kezdetben nem egy esetben lábon (!) hajtották le a disznókat (később
pótkocsira rakva fuvarozták őket).
A nagy testű haszonállatok mellett nagyszámú aprójószág (baromfi) is élt az
erdészlak körül. A pulykaállomány elérte akár a 100 db-ot is, de emellett csirkét,
kacsát is neveltek. A baromfi a ház körül részben szabadon mozgott, a pulykák
időnként a keletre kb. 1 km-re levő, Dobos nevű erdőrészig is elkóboroltak (a
környékbeli erdők a korábbi vágások és az erdei legeltetés miatt sokkal nyíltabbak,
ritkábbak voltak, mint napjainkban). A jószág védelmét 3-4 kutya „biztosította”,
emellett id. Balázs László és fiai rendszeresen foglalkoztak a rókaállomány
gyérítésével, a környékbeli kotorékok ellenőrzésével. Macska is volt a ház körül, s
mivel a Dobos környékén ebben az időszakban sok öreg, odvas, vadmacskának
alkalmas fa volt, a vadmacskával való összepárzás sem volt ritka eset.
A vizet kannában hordták a Vízfakadás forrásából, esti világításra petróleumlámpát
és később a Baradlában is használatos gázlámpát használtak.
Az erdészházban élők társadalmi és gazdasági kapcsolatai (a kerületvezető erdész
Szini Erdészet felé fennálló szakmai kötöttségén túl) a környékbeli falvak felé
mutattak. Boltba, a legszükségesebb holmikat bevásárolni alapvetően Aggtelekre és
Jósvafőre jártak, de – bármily furcsán hangzik is – sok mindent Szilicén is intéztek.
A gabonafélét például alkalmanként Szilicén csépeltette a Balázs-család és Balázs
Laci bácsi ifjúkorában rendszeresen focizott a szilicei (ifi) focicsapatban is! Az
országhatárt a Szavasól-barlang felé átlépve a szilicei pásztorokhoz is kijártak, velük
cigarettáért és pálinkáért ízletes juhsajtot tudtak cserélni.
A településektől távol eső erdészházból komoly kihívást jelentett a Balázs-családnak
a három gyermek iskoláztatása. A gyerekek 1957 előtt Szelce-pusztáról jártak
(gyalog) Szinpetribe iskolába, de a Haragistyáról nyilván ezt már nem lehetett
megoldani. A Balázs gyerekek így néhány évet (az Aggteleken élő nagyszülőktől) az
aggteleki iskolába jártak, illetve rövidebb ideig Nagykovácsiban, az erdész dolgozók
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gyermekei számára létrehozott bentlakásos általános iskolában is tanultak. Emellett
Balázs István egy időben a jósvafői iskolába is bejárt naponta a Haragistyáról!
Az erdészkerületben dolgozó aggteleki, jósvafői, szinpetri, szini és szögligeti
munkások és a vadászat miatt érkezők mellett kapocs volt a külvilág felé a távolabbi
ismerősök, rokonok, barátok látogatása. Id. Balázs László katonaságnál kötött
barátságai kapcsán például rendszeresen érkeztek budapesti ismerősök, s az ő
társaságukban például két alkalommal nyaralt a haragistyai erdészházban a
nemrégiben elhunyt Helyei László (1948-2014), későbbi színész, akit filmszerepei
mellett leginkább bársonyosan dörmögő, jellegzetes szinkronhangjáról és a „Mesék
Mátyás királyról” rajzfilmsorozat narrátoraként ismernek.

Id. Balázs László és családja a haragistyai erdészház előtt (1958)
(Balázs László archívumából)

A házban és a ház környékén persze nem csak az erdész és családja élt, hanem a
munkásszálló funkció miatt hétköznap sokan mások is. Csemeteültetési, erdősítésápolás, vagy éppen fakitermelési munka miatt a környékbeli falvakból viszonylag
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sokan jártak ki dolgozni az erdészházhoz. A nagy távolság miatt a kijárás általában
nem napi szintű volt, hanem hétfő reggel és szombat között kinn is aludtak.
Szálláshely gyanánt az erdészház emeletét, illetve a munkásszálló részt használták,
de ha nagyon sokan összegyűltek egy-egy hétre, akkor a Balázs-család az erdészház
földszinti szobáiból is átengedett egyet a női dolgozók részére. Az erdészház
emeletén a nagyszobában a nők, a kisszobában pedig a férfiak szálltak meg.
Mivel az 1960-as években meglehetősen sok erdősítési feladat volt a Haragistyán,
tavasszal és ősszel a csemeteültetési munka volt a fő tevékenység. Fecskéné, Erzsike
néni és Leskó Pista bácsi elmondása szerint 1961-63 években Aggtelekről és
Jósvafőről népes brigád járt a Haragistyára. Aggtelekről többek között Szűcs Ilona
(Bak Béláné, Ica néni), Tamás Irma Jolán (Leskó Istvánné, Joli néni), Szakal Jolán,
Szűcs Irma, Tamás Béla, Tamás István, Szűcs István, Palcsó József, Jósvafőről
Bokros Erzsébet (Fecskéné, Erzsike néni), Koto Ilona (Ica néni), Vostyár Jolán, Jóna
Gizella, Dely Ella (Ella néni), és rövid ideig felügyelőként („pallér”-ként) még
Berecz Lajos bácsi is. A jósvafői brigádot (egy heti holmival együtt) rendszeresen
Vostyár János (Vostyár János bácsi édesapja) fuvarozta ki szekérrel a házhoz.
A csemeteültetés előkészítéséhez kapával padkát készítettek, majd az ültetés során a
férfiak ékásóval ültetőgödröt mélyítettek, a nők pedig a csemeteültetést végezték. A
fenyőcsemetéket Vostyár János szállította szekérrel az erdősítés helyszínére. Az
ültetési munkák egyik sokat emlegetett területe a háztól délre fekvő (lucfenyővel
erdősített) „Stadion” nevű töbör volt. Az ültetés mellett persze sokféle egyéb munkát
is végeztek a dolgozók, így határsáv-tisztítást is csináltak, illetve esetenként – az
erdész irányításával – a kitermelt faanyag köbözésében is segédkeztek. Órabérben
dolgoztak, az elvégzett munkát (a „műszakot”) az erdész igazolta.
Fecskéné, Erzsike néni elmondása szerint az erdőn végzett munka után a fiatal
csemeteültető brigád az esti órákban is összetartott. A nap végén több-kevesebb
rendszerességgel segédkeztek még az erdészház körüli munkákban, besegítettek a
kert és virággondozásba, az állatok ellátásába. Legtöbbször közösen főztek vacsorát,
(sztrapacskát, gombócot, és más hasonló, egyszerű ételeket) is. Az élelmezésüket az
otthonról hozott élelemmel oldották meg, de az erdész családjától túrót, tejet is
kaptak. Esti szalonnasütésre, tűz melletti dalolásra is gyakran sor került.
A fakitermelési munka az 1950-es évek végén még szinte egyáltalán nem volt
gépesítve, azt jórészt kézi eszközökkel (fejsze, fűrész) végezték. A Haragistyán
fakitermelőként dolgozó férfiak közül a visszaemlékezők (Balázs Laci bácsi, Jóna
Albert bácsi, Leskó Pista bácsi) mindannyian kiemelték Pogány Sámuelt, a fejfafaragó Pogány Laci bácsi apját, aki egyrészt sokat járt dolgozni a fennsíkra, másrészt
aki legendásan erős ember volt: képes volt (fogadásból) két fejszecsapás után puszta
kézzel egy 20 cm átmérőjű fát földre dönteni. De fakitermelői munkát Szinpetriből
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érkező férfiak is végeztek a Haragistyán (például Maksa István és Molnár István), s
Szögligetről is rendszeresen jártak fát termelni a környékbeli erdőkbe.
Az erdészháztól nem messze, a keleti oldalon az 1960-as években egy lakókocsi
(ahogyan többen nevezték: egy „barakk”) is állt: ez a Szinből érkező cigány
munkások szálláshelye volt (eredetileg 8 személyes volt a kocsi, de néha jóval
többen is laktak benne). Ők akkoriban fakitermelési munkát még nem csináltak, csak
erdősítés-ápolásokat végeztek, illetve alkalmanként fogatosként dolgoztak.

Csoportkép haragistyai erdészháznál (jobb szélen id. Balázs László erdész,
a háttérben az egykori munkásszálló és istálló épülete)
(Balázs László archívumából)

A hétköznapi életet és kapcsolatokat a határ közelsége is erősen meghatározta. A
határőrök mozgása mindennapos volt a ház környékén, de míg a magyar határőrök
sok esetben (nem kifejezetten jóindulattal) a szomszédos fenyvesből leselkedtek a
ház lakói és a környéken dolgozók után, addig a szilicei bázishelyről mozgó szlovák
(sok esetben valójában magyar anyanyelvű) határőrökkel – akik egyébként a
Szarvasól-barlang irányából rendszeresen bejártak beszélgetni a házhoz (!) –
kifejezetten jó kapcsolatokat ápolt a Balázs-család.
A mindennapokat nagyban befolyásolta még, hogy a II. világháború után a területen
rengeteg bomba, akna, kézilőfegyver, karabély, villámgépfegyver (géppuska) maradt
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vissza (a „lőszer- és fegyverbőség” oka az volt, hogy a Haragistya fennsíkján
mintegy 6 hétig állt a front). A napi munkavégzés, az erdőn való mozgás így
fokozott figyelmet igényelt mindenkitől, hiszen veszélyes lőszer vagy fegyver
évtizedeken át szinte bárhonnan előkerülhetett a területről.

Az erdészház és előkertje (jobb szélen hátul az egykori munkásszálló
és istálló épületéből a munkásszálló-helyiség látható)
(Balázs László archívumából)

Az elhagyott ház pusztulása
A Balázs-család Aggtelekre költözése után az erdészház végérvényesen üresen
maradt. Az emeleti részt továbbra is zárták, s azt alkalmilag (pl. vadászatok során,
„melegedő” helyiségként) a későbbiekben is használták. A földszinti helyiségek
ajtaja viszont egy idő után már nyitva maradt, így oda a határőrök és az arra tévedt
erdőjárók is szabadon bejárhattak. A munkásszálló rész nem működött többé (az
épületet később elbontották), az erdőművelési és fakitermelési munkák során az
erdészet dolgozói napi szinten jártak a haragistyai területre. A környékbeli
fakitermelési munkák alkalmával az erdészet sokáig még a háznál alakította ki a
fakitermelő brigádok bázishelyét, így például a lovaknak a ház északi részén féltetős
beállót is építettek. A keleti fal egy részének kibontásával (a később toldott szobák
átalakításával) az 1970-es években alkalmi istállóként is funkcionált a ház, s Izápy
Gábor és Zsóka az 1970-es évek végéről még emlékszik egy rövidebb ideig ott lakó,
szénégetéssel foglalkozó családra is. Végül az épület sorsát a tetőcserép elhordása
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pecsételte meg. Az 1990-es években még álltak a cserépfedés nélküli szarufák, és
helyén volt a fafödém is, napjainkban viszont már csak az omladozó falakkal és a
természet által jórészt visszafoglalt kerttel találkozunk. Az erdészház romja már csak
mementó: egy régi, mai világunkban talán nehezen megérthető, de a személyesen
érintett emberek által jó szívvel emlegetett, letűnt korszak emléke.

A haragistyai erdészház romjai 2012 szilveszterén
(Fotó: Izápy Gábor)

(Az összeállításhoz nyújtott segítségért köszönet illeti Balázs Laci bácsit, Jóna
Albert bácsit, Leskó Pista bácsit, Fecskéné Erzsike nénit, Ráki Jánosné Piroska
nénit, Ráki Erzsébetet és Koleszár Krisztiánt!)
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