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EMLÉKEK JÓSVAFÖ MÚLTJÁRÓL II.
(Beszélgetés Dely Jánossal 1994.06.10-én)

e

- A kapahámorra hogyan emlékezel, egyáltalán: mikor épült, hogyan működött, 
hogyan nézett ki, hiszen mára már semmi sem maradt meg belőle?

- Sajnos a keletkezesére nem emlékszem* mert különben ott egy malom volt, 
annak a helyén, az úgynevezett "kis-maiom"* mert Jósvaíőn volt több malom, 
sorozatosan, mindig más helyre épültek a malmok, ennek a vízimalomnak - a 
MKis-malomnakM a helyén építették a Kleinék a kapahámort. Úgy nevezték. 
Abban ásót, csákányt, kapát, eke vasat, szóval mindent gyártottak. A víz hajtotta, 
a Kossuth-barlang (Nagy-Tohonya-forrás) és a Szabó-kút vize hajtotta, össze volt 
kötve a két víz, volt egy deszkagát építve, abban volt három - hogy mondjam - 
szelep, ilyen szelep-szerűség, ilyen tölcsérszerűség, amin a vizet engedték. Volt 
három nagy vízi kerék, nagy - 80 cm átmérőjű gerendák mozogtak, azok hajtották 
nyelvekkel a kalapácsokat, és ahogy egy rúddal * nem tudom ezt bemutatni - 
engedték a zsilipen, amilyen lassan engedte a vizet, olyan lassan emelkedett a 
kalapács. A kapát, ásót ott kalapálták ki. Majd megmutatom, itt van a 
palacsintasütőnk, az is ott készült, úgy kalapálták ki.

- Mi voit az alapanyag? Miből kovácsoltak?

* A vonatkerék ráfját hordták Miskolcról, a szini állomásig vonaton gyött onnan 
a Klein Károlynak volt lófogata, Béres János bácsi volt a kocsisa, ő hordta fel 
szekeren, A szini állomásról, 12 kilométerre. Akkor ott, ahol most a Silye 
Pistáék laknak, ott befíírészelték vas fűrésszel, egy darabig, azután nagy 
kalapáccsal eltörték. Volt egy nagy kemence bent, fatüzelésű, abban hevítették a 
vonatrálbt. Aztán ezeket vitték a vízi kalapács alá. Ahogy engedte az ember 
rúddal a vizet, a kerekre, úgy emelte a kalapácsot. Éles kalapács volt, mit 
mondjak, volt három-négy méter hosszú a szára, egy akkora vastag fából, azon 
volt a kalapács. Olt egy tuskón az ember, ott volt előtte az üllő.
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- És kik voltak a kovácsok? Falubeliek?

- Az én időmben már voltak falubeliek is, Bokros János bácsi. Bokros Béla 
bácsi. Tarjányi Béla, öreg Pejkó Mihály bácsi. Valamikor Meceméfről 
kerültek ide ezek a kovácsok. MecenzéfrőL Volt egy Ring nevű, azután egy 
Habócsik, volt Antii János, az is felvidéki volt, a fia velem volt egyidős, együtt 
jártunk iskolába Éjszaka, amikor ez a két malom ment, nem lehetett aludni a 
környéken, verte a két kalapács.

■

- Ez folyamatos üzemben, éjjel-nappal ment?

- Éjjel-nappal ment. No majd később nagy volt a kapacitás, hoztak egy stabil 
motort (benzinmotort). Az segített be hajtani. Szíjjal, áttétellel hajtotta a köszörűt 
Azután jött a salgótaijáni tröszt, nagy volt a fii var (költség), sok volt a 
hulladékvasa, azt Béres András bácsi szekérrel hordta az ócskavastelepre, 
Miskolcra.

- És mikor szűnt meg ez?

Ha jól emlékszem, (19)37 október 10-én, hajói emlékszem rá, volt egy kis 
márvány síremlék, krétával volt ráírva. Mert csődbe ment az üzem, a 
Rimamurány-Salgót arján, az vásárolta meg, No meg azután itt volt a sok 
ócskavas.

- Az hol volt, az a kis márvány síremlék?

- Csak ott az udvaron, krétával volt ráírva

- És mi lett az épületekkel, hiszen elég nagy épületei voltak?

- Nagy csarnok volt, meg ahol a stabil motor volt Meg egy lakóház, ott volt egy 
kétszoba-konyhás lakóház, valakinek. Ez a zsidó porta azután elsinkófalódott 
Még a nagy faanyag ott van a kertben. Azt csak ott levagdosták, kiásni nem 
bírták a gerendákat, 80x80-asok voltak, de az alja, ami be volt ásva a földbe, 
amiben csúszott a henger, az még vastagabb volt.

- És a gáttal mi lett?

- A gáttal, a gátat is elhordták, meg a szeszfőzde, mert volt itt sok ilyen kotla a 
faluban. Tudok, ahol a Feri bácsi (Gereguly) nászasszonya lakik, ott is volt 
egy.., ahol Ardai Laci lakik, ott is volt egy, apám főzött benne pálinkát. Azért 
voltak ezek a patak parton, a hűtés miatt, úgy öntözték a patakból a vizet.



12

No majd itt a község megépítette a hámor mellett a szeszfőzdét, ott a gátból 
csövön ment a víz egyenesen, úgyhogy sosem kellett elzárni a vizet. így sosem 
volt meleg a hűtővíz.
Ezt a szeszfőzdét, amikor katona voltam, az ötvenes években - 53-ban szereltem 
le * akkor bontották le.

- A gáttal együtt?

- A gát még megvolt, de a deszkagát már nem volt meg, a nagy vízikereket 
elpocsékolták.

- A kalapácsokkal, meg a hámor többi részével mi lett?

- Hogy hova tüntették el nem tudom. A zsidó elhurcolással - hogy is mondják 
most - holocaust - eltűnt. Hogy ki vitte el, hová vitte el, ezt nem tudom. Sok 
ócska vasat elhordtak onnan, én nem vittem belőle egy darabot sem.
Azután elbontották a szeszfőzdét, az is megszűnt Akkor ment még a Tóth 
malom, ott, ahol van a Tengerszem-tó, ott is volt egy malom. Onnan kapta 
Jósvaío a villanyáramot. Abban az időben, amikor én még hírből sem voltam, 
még sokat hallottam apáméktól, anyámtól, hogy egy fok hiányzott a vízikerékből, 
és amikor odaért az izé, a villany mindig egyet megpislantott. Egyenáramú izé 
volt, úgyhogy ha már sokan eloltották a villanyt, lefekvés előtt, akkor kiverte a 
körtéket.

Hát akkor itt volt a középső malom, ahol a kapahámor volt, az volt a kis-malom, 
ahol a Rákiék laknak, az volt az alsó-malom. De még ott is volt malom, a Babot 
kútnál. Amikor az árkát ásták a vízvezetéknek, akkor vagdosták el a gerendákat. 
Akkor lejjebb volt egy hámor, nem tudom mennyire jártai arra, vagy' ismered e, 
volt egy* vashámor, az épület alapjai még megvannak, a Kecsőben, ahol van a 
vízgyűjtő, a pataknak a másik oldalán ott volt a hámor, Martonyiból, meg nem 
tudom honnan hordták a vasércet, szekerrel, tengely fuvarral; és ott őrölték a 
vasércet össze. Meg fogom mutatni. Még az épület alapjai és a vízesés megvan, 
hiszen ott nagyot esik a víz, az hajtotta az üllőt, az épület alapjai megvannak, 
Dely Kálmánéké az a terület.

- Kicsit váltsunk témát. A tájház tudomásom szerint az un. Szakál-portán 
létesült? Mit tudsz a ház történetéről?

- Úgy tudom, hogy Ardai Laciék portája volt az - ő őt évvel idősebb, mint én. 
Az ő portájuk volt az, az Ardai András féle porta Ök azután ott építkeztek, ahol 
most is laknak. Azután ezt eladták Szakái Zsigmond bácsiéknak, ezt a portát, 
azután az idősebbik fia katonának ment.



Az Etelkáék ott laktak ebben a portában, náluk. Majd a háború után 
megcserélték a portát, mert Szakái Lászlóné ott lakott, ahol ma Farkas János 
lakik, Dely Albert mellett, ott laktak a Szakái Zsigmond bácsiék, Laci bácsi 
volt a fia, Giza néni volt a felesége.
45-ben, a háború után került ide ez az ember, Deák István. Az Etelkáék apját 
behívták szekerestül, lovastul katonának, soha vissza nem jött. Azután volt ott 
több testvér, megcserélték a portákat Ez a Deák tudott románul beszélni, 
mindjárt tolmács lett, polisz lett, utána lett párttitkár, utána lett tanácselnök, itt 
Jósvafón. Ök a Giza nénivel együtt éltek.

- Arról van valami emléked, hogy hogy volt berendezve ez a ház?

- Hát az egy folyosós ház volt, volt a " belső ház", a konyha - valamikor úgy 
mondták, hogy "pitar”, azután volt a hátsó szoba, vagy Mutó ház”. Első ház - 
pitar - utó ház.
A kemencét meg a sparherdot kirakták belőle, nincs húsz éve, hogy kirakták, 
mert ott volt rakott sparherd, kemence, sut volt, az öreg Szakái a suton feküdt, 
sokat jártunk oda gépelni, azután volt az a nyári konyha, szemben, ott főztek. Az 
volt a gyalázatos, amikor a csűrbe berakták a terményt - a csűrfiókba - a gép 
orral nekiállt a falnak, ott kellett a gépről leszedni a szalmát, ott ki a kiskapun, 
azután át a kertbe, szemben, ott kellett a szalmakazlat meghányni, hogy az ember 
majd megfulladt a porban. Amikor már magas lett a kazal, a szekeret kitolták, két 
oldaldeszkát keresztbe tettek a szekérderékra, azután arra hányták fel a szalmát, a 
másik meg hányta fel onnan tovább.

- Arra emlékszel, hogy a szobák hogy voltak berendezve, milyen bútorok voltak 
bennük?

- A szobákban ott volt két ágy, két felvetett ágy ugye, két olajos terí tő vei 
letakarva, volt benne két párna, dunna, valamikor volt derékalj is, de akkor még 
nem volt szalmazsák, kézi csépelt gabona zsúp, az volt beletömve. Lepedővel 
letakarva, az volt a fekhely. Hol volt akkor még szalmazsák? Deszkára le volt 
rakva a kézi csépelt gabona zsúp. Volt ilyen vékony libatoll derékalj.

- Volt ez a dupla ágy, és azon kívül mi volt még ebben a nagy szobában?

- Mindegyikben volt két úgynevezett sifon, az egyik pócos volt, a másik akasztós
- ruhás szekrény -, a fehérneműk abba voltak belerakva. Ez a két sarokban állt. 
Középen volt egy tükör, a két ablak között, akkor ott volt egy komód, a tükör 
alatt, rekeszes, fiókos, akkor előtte egy asztal, ott ebédeltek, az volt az étkező, a 
családfőnek a tükörrel háttal volt a helye, úgy a többiek az asztal körül.



- Milyen volt a kályha?

- Valamikor a módos embereknek ez az összerakható» öntöttvas kályha volt 
Az első házban az volt. A konyhában volt a rakott sparherd, kemence, akkoriban 
az volt. Akkor volt a karos lóca, asztal, mert az első szobában csak ünnepekor 
ettek, karácsonykor. Karos lóca általában mindenhol volt, azután élésláda is, 
ahol le-le heveredtek.

- A kis szekrényben, ami a falban volt, abban mit tartottak?

- Pálinkát, ecetet, háztartási cikkeket, sparherdtisztító, cipőtisztító felszereléseket, 
szidolt. Ezt úgy hívták, hogy kaszli.

- A hátsó szobában, ott mi volt?

* A hátsó szoba az hálószoba volt, be volt rendezve hálószobának, mert az elsőbe 
általában csak ritkán mentek, az volt a tiszta szoba, azokban az ágyon is csak egy 
káva volt hajtva, nem volt alatta semmi. Csak ha meghalt valaki a családban, 
akkor azt ott ravatalozták fel

- A kis pince épületben bort tartottak, vagy csak zöldséget?

- Ebben volt a bor, mert nem volt a szőlőben pincéjük, itt volt a ház mellett A 
prés is itt voii A másik portán is, ott van a pince, ahol János lakik (Farkas). A 
szőlő daráló az Pistánál van, Baknál, a prést azt meg elvitték Libáék. Igen, mert 
az Etelkáé lett a daráló.

- Mesélnél valamit a kenyérsütésről?

- A krumplit összetörték, nem volt krumplinyomó, csuporral a gyúrótáblán, 
akkor este bekovászoltak, az élesztővel, itt volt a liszt, itt volt a kovász, azért van 
a két óvó-fa, meg a lapocka, mert avval kavarták a kovászt, akkor rátették a 
teknőre a két óvó-fát, a lapockát rá, akkor leterítették, reggelig úgy kelt.
Reggel felkelt a gazdasszony korán, azután hozzáfogott a dagasztáshoz, áttették 
ide, azután visszaszedték amoda, majd megint letakarták kelni, azután, amikor 
megkelt, aztán kezdték kiszakítani. Ott volt a szakajtó, benne a szakajtókendő, 
azt akkor abba begömbölyítette, azután az ott megint megkelt, a szakajtókendővel 
betakarva, azt akkor meg-megnézték, ha nem lökte ki az ujja hegyét, akkor 
nem voit jó, ha kilökte, akkor már jó volt Aztán ráborították a kenyérsütő 
lapátra, általában öt-hat kenyeret sütöttek, azt szépen berakták a kemencébe, cipó 
is volt, meg vakaró is volt, no igen, mert a teknőt, van ilyen vakaró kés, azzal 
összekaparták, aztán lett ilyen vakaró belőle. Aztán az sült meg leghamarébb. Az 
volt a legjobb.
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Csináltak ilyen kis cipót is. Pláne, ha valakinek menni kellet dolgozni, sürgősen 
kellett a kenyér, általában akkor csinálták ezt, hogy legyék hirtelen. No akkor 
kérlek szépen berakták a kenyeret, akkor félidőben kivették.
Nálunk nem volt hamus, volt azelőtt ilyen kockák, volt fából csinálva szénvonó, 
csipkefából volt a nyele, mert a csipkefa nem gyullad meg hamar, akkor itt van 
még két szénvonó vas, mert a tüzet avval húzták ki. Anyám feltette a 
kenyérberakó lapátot, és azon sikálta a kenyér lángost. De anyám kenyeret sosem 
szedett ki, mert itt van még a vas, amelyet a hámorban csináltak, kenyérkiszedő 
lapét Azt is Ring csinálta, hova való volt.... Mecenzéfre* Ö csinálta: palacsinta 
sütőt, sztrapacska szaggatót, oda jártak hozzánk, mert anyáméknak volt tej, 
meg ez meg az, azután megcsináltak sok mindent. Kuli eh nem jutott eszembe az 
előbb, aki a kapahámorban volt. Habócsik, Leskó, az öreg Leskó neki udvarolt, 
ott laktak a kapahámori házban, ott volt két nagy szoba, egy olyan nagy, hosszú 
pitar, amilyen hosszú volt a két szoba. Olyan pitar volt végig mellette. Azután 
Leskó muzsikás volt. Leskó udvarolt Lujzának, a Pistának az apja, azután 
elmentek éjjeli zenébe - Leskó volt a prímás ugye, Lujza kinyitotta az ablakot, 
úgy fogadta az éjjeli zenét.

Egy kicsit elkalandoztunk a kenyérsütésről....

- Nem baj, folytasd nyugodtan, nagyon érdekes!

- Kánon ugye nem volt pap, az égerszögi pap járt Kánóba. Berei, tán Bereinek 
hítták. Az öreg Béréit vitték vóna Kánóba temetésre. Egy kánói legény jött érte. 
Gabona zsúpot tett be ülésnek. Amint a templom megetti vizesárkon mennek át, 
ahogy átugrott, az öreg pap lemaradt a zsúppal együtt. Ott maradt a jégen, az 
árkon. Ült a zsúpon. Az volt a szava járása, hogy "Megálj pikarc!". A csengő 
szólt a lovon, a legény hajtott, behajt az udvarra, a pap nincs. Vissza kellett 
jönnie a papért Kánóból, Az öreg pap meg ott ült a zsúpon, a jégen. ’Tudtam, 
pikarc, hogy visszagyössz, mert úgysem tudjátok nélkülem eltemetni!...

- Köszönöm a beszélgetést, remélem folytatjuk!


