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Nevezetes helyek Jósvafő határában IV. 

A Jankó-emlékoszlop 
 

 

A jósvafői Szőlő-hegyről Szelce-puszta felé haladva, nem messze az Országos Kék 

Túra nyomvonalától, egy tisztás szélén, gyertyános erdőszegélyben emlékoszlopra 

bukkanunk. A rakott kő lábazaton álló, faragott oszlopon nehezen kivehető felirat 

jelzi, hogy azt Jankó János emlékére állították: 

 

Itt érte a vadász halál 

1968 

Jankó János 

emlékét megőrizzük 

 

De ki is volt Jankó János, és pontosan miért áll itt az oszlop? 

Jankó János 1910-ben született, s bár a nemrégiben megjelent Borsod-Abaúj-

Zemplén megyei Vadászati Almanach (TÓTH 2015-2016) szerint borsodi születésű 

volt, családi kapcsolatai valószínűleg a Dunántúlhoz kötötték. Iskoláiról, ifjúkori 

éveiről nincsenek adataink, de egy a VADEX Zrt.-nél (Székesfehérvár) készített 

összeállítás szerint 1926-tól a pécsi püspöki uradalomnál volt erdőgyakornok, majd 

1930-tól a Mezőföldön, gróf Zichy János nagylángi (ma: Soponya) uradalmában 

erdészként teljesített szolgálatot, egészen 1938-ig. A II. világháborút és az erdők 

állami tulajdonba vételét követően az állami erdőgazdálkodás szervezetében 

különböző, egyre magasabb szintű beosztásokban dolgozott. S. Nagy László 

erdőmérnök (Budapest) visszaemlékezése szerint az 1950-es évek legelején a 

Hernádvölgyi Állami Erdőgazdaság (Abaújszántó) Monoki Üzemegysége vezetője 

volt, majd rövid időre a Bódvavölgyi Állami Erdőgazdaság (Szendrő) igazgatója, 

továbbá az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) Bódvavölgyi Helyi Csoportja 

elnöke lett. Ezt követően (1954-től) a jó szervezőkészségű erdész-vadász szakember 

a Mezőföldi Állami Erdőgazdaság (Székesfehérvár) igazgatói székét foglalta el, 

illetve az OEE Székesfehérvári Helyi Csoportjának elnökévé is megválasztották. 

Érdeklődése középpontjában elsősorban a vadászat és a vadgazdálkodás állt, 

szakmai tevékenysége során főleg ezen szakterületek művelése és fejlesztése 

foglalkoztatta. 1965-ben aktív szereplője (a vadászat egyik fő szervezője) volt a 

később „martonvásári őzbak” néven ismert, világrekord trófeát hordozó bak 

elejtésének (MAJTÉNYI 2014) (a trófea 18 éven keresztül tartotta a világranglista első 

helyét, s bár napjainkra hátrébb került, ma is az országos ranglista 3. helyén áll). 

Amikor 1966-ban az OEE Elnöksége Vadgazdálkodási Szakosztály alapítását 

határozta el, a szakosztály tagjai közé Jankó Jánost is felkérték. A szakosztály 

munkájában – főleg a vadgazdálkodás szakterületét érintő fejlesztési kérdések 

tekintetében – egészen haláláig, aktívan közreműködött. 
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A világrekord trófeát hordozó „martonvásári őzbak” elejtése 1965-ben 

(a kép jobb szélén Jankó János, a Mezőföldi Állami Erdőgazdaság igazgatója) 
(Forrás: http://hazaivadasz.hu/) 

 

 

Az észak-borsodi vidékre Jankó János feltehetően mezőföldi igazgatói működése 

idején is vissza-visszalátogatott, s egy ilyen út alkalmával, 1969-ben, egy szelce-

pusztai vadászat során érte a halál. A haláleset körülményeit a gyergyóalfalvi 

születésű Benedek András (1925-), aki 1969-ben az Északborsodi Állami 

Erdőgazdaság Szini Erdészetének vezetője és a vadászat idején a kísérő vadász volt, 

2016-ban a következőképpen mesélte el: „A Szini Erdészet kiemelt vadászterület 

volt, ide, Szelce-pusztára érkezett abban az évben szarvasbőgés idején három 

vadászvendég: Cseterki Lajos, az Elnöki Tanács Titkára ő volt a „martonvásári 

őzbak” elejtője – a szerk., aztán a Videoton gyár akkori igazgatója, valamint Jankó 

János. A vadászat során Jankó Jánost én kísértem. A Szinpetri feletti parlagon 

becserkésztük a bikát, de Jankó János lövése aláment, a bika elugrott. Este a 

szálláshelyen a társai heccelték, ugratták Jankó Jánost a hibázás miatt. Reggel újra 

kimentünk ugyanoda, a bika megint kijött, de Jankó megint alálőtt. A lövés után 

Jankó hanyatt vágódott és meghalt, mint később kiderült, szívinfarktust kapott. A 

holttestet Szelce-pusztára fogattal vittük be. Feleségével hazatéréskor a gépkocsi-

vezető közölte a hírt, az asszony – elmondása szerint – megérezte az esetet.” 
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Az Aggteleki-karszton a haláleset helyszínén (a töbrökkel tagolt tisztás régi, népi 

neve: Kotyor) Liptai Gábor erdészetvezető kezdeményezésére, Jónyer Sándor 

kerületvezető erdész és id. Jóna Albert hivatásos vadász közreműködésével az 1970-

es évek közepén emlékoszlopot emeltek. Az emlékoszlopot a Jósvafőn használatos 

fejfák mintájára, azokkal azonos kidolgozással és díszítéssel Pogány László jósvafői 

bognármester, fejfa-faragó készítette. Az oszlop homlokfelületén és két oldalán 

erdész-vadász motívumok (tölgyfalevelekből álló „erdészcsillag”, fenyőág, toboz, 

agancs, szarvas, vaddisznó, muflon, őz) sorakoznak, az oszlop alsó részén, a fő 

felirat és egy tölgylevél-makk motívum alatt pedig egy ma már el nem olvasható, 

apró betűs véset és Pogány Laci bácsi neve található. Az oszlopon az évszám téves, 

ugyanis a haláleset nem 1968-ban, hanem 1969-ben történt. 

A „Jankó-emlék” néven ismert emlékoszlop jó állapotban ma is áll, környezetét a 

helyi erdészet időnként kitisztítja. Az oszlop mellett található (már a haláleset idején 

is idős fának számító), méretes kocsányos tölgyre időközben ráragadt a „Jankó-

emlékfa”, a helyszínen levő töbörre pedig a „Jankó-töbör” elnevezés. A „Jankó-

emlékfa” név ma már olyannyira önálló életet él, hogy az újabb erdészeti térképeken 

– például a Jósvafői Erdőtervezési Körzet (JEK) 2014. évben készített közjóléti 

fejlesztési terve térképén – is így szerepel (DÁVID 2014), holott maga a fa 

nyilvánvalóan már az esemény előtt a helyszínen állt, s nem a haláleset után ültették. 

 

   
 

A Jankó-emlékoszlop 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 
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A Jankó-emlékoszlop és (bal oldalt, hátul) a „Jankó-emlékfa” névvel illetett idős, 

ma már számos törött, lehasadt koronaággal rendelkezdő kocsányos tölgy 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

 
 

Jankó emlékfa (kivonat a JEK 2014. évi közjóléti fejlesztési tervéből) 
 

Elérési lehetőség: Gyalogosan turistautakról letérve (Országos Kéktúra, sárga 

jelzés), 250-300 m-t haladva 

Elhelyezkedés: Szinpetritől északnyugatra, a sárga jelzésű turistaút, a Zabföldi-

barlang közelében, a Szinpetri 4 TI1 jelű erdőrészletben. Súlypont EOV 

koordinátái: X 765 069, Y 352 046 

Területe: 0,01 ha 

Kezelő: Északerdő Zrt. 

Befogadóképesség: --- 
 

A turistautak közelében lévő emlékfa egy vadászbalesetben elhunyt embernek 

állít emléket. Az emlékhely szerepel a közjóléti nyilvántartásban. Az emlékfa 

fenntartásán túlmenően ezen a helyszínen egyéb közjóléti berendezés 

elhelyezésére itt nincs szükség. 
 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 43. 

 60 

 
 

A Jankó-emlékoszlop helye a Zabföldi-barlang közelében 
(Forrás: JEK közjóléti fejlesztési terve, 2014) 

 

 

(Az anyag összeállításához nyújtott segítségért ez úton mondok köszönetet Benedek 

Andrásnak, id. Jóna Albertnak és Haas Bélának, a Vadex Mezőföldi Erdő- és 

Vadgazdálkodási Zrt. vadgazdálkodási ágazati igazgatójának.) 

 

 

Szmorad Ferenc 
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