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Jóna Albert elbeszélése 

emlékeiről, szomszédairól, a faluról 
 

 

Albert bácsi a fiatalkorát Jósvafőn, a Kecső-szögben töltötte, majd évtizedekig 

Szelce-pusztán lakott, s végül a nyugdíjas évekre visszatért a szülői házba. 2017 

tavaszán kértem meg, hogy meséljen a Kecső-szögről, meg a régi dolgokról. 
 

A 2017. év kemény hidegekkel indult. Az 1980-as években voltak hasonlóan fagyos 

telek, mint a mostani. Akkoriban egy este esni kezdett a hó, kövér, nagy pelyhekben, 

s reggelre 70 cm-re duzzadt. Bak Gergely, hogy, a háza körül szabadabban 

mozogjon, a kertjéből szánra lapátolta a havat, és a patakba borította. 

Bak Gergely a Huszita-ház gazdája volt – bár akkoriban a házat nem hívták így –, a 

malom felett volt földje, kukoricát termesztett a mangalicáinak. Ennek a fajtának a 

tölgymakktól szép barna szalonnája volt, amit manapság ismét sokra becsülnek. 

Angol, rövid szőrű fajtával keresztezték a disznait, és az egész itteni állományt, ami 

által bizony kiveszett a mangalica a faluból. Pedig de nagy állattartók voltak itt 

sokan! A környéken számos helyen, rendszeresen tartottak állatvásárokat: 

Bódvaszilas, Ragály, Tornaszentandrás, Rakaca, Felsőnyárád, Rudabánya piacára 

hajtották a szarvasmarhát, sertést, juhot eladásra. 

De ebből a földből megélni nem lehetett. Mindig arra törekedtek, hogy a termés a 

családnak elegendő legyen, eladásra való fölösleg már nem maradt. Hajdú-Bihar 

megyébe jártak aratni. Minden 10 gabonakeresztből 1 kereszt az arató bére volt, ez a 

mennyiség az itthon lévő családnak egész évben biztosította a kenyerét. Búzát főleg 

Aggteleken termeltek, bánáti búzát, amely magasra nő, de meghajlik aratáskor. 

1945 előtt a 14-es határkőnél (fenn a Hargistyán) volt egy „Butyka”, vagyis 

határátkelő. Itt jártak át Borzovára, cserekereskedelmet folytattak. Lisztet, búzát 

adtak az ott lakóknak vég vászonért, rőf posztóért, mert nem lehetett máshonnan 

ruhának való anyagot beszerezni. 

Bár a föld csak szűken mérte a földi javakat, más megélhetés is adódott. A 

jósvafőiek közül néhányan Ormosbányán szénbányászként vállaltak munkát. Az 

Alföldről, Szabolcsból is sokan jöttek a bányához dolgozni. Azelőtt Ormos-

pusztának nevezték a települést, 1953-ban lett belőle Ormosbánya. Az 1954. évi 

közigazgatási térképen más változás is történt: két különálló falu, Kazinc és Barcika 

neve ezentúl egybeírandó és városnak tekintendő. 

Jóna Albert nagyapja Jóna László, nagymamája Jóna Eszter. A nagyapa amerikás 

volt, hazaérkezésének évében, 1903-ban épült háza a Táncsics Mihály u. 11-ben, 

1904-ben fia született, ő lett Jóna Albert apja. László nagyapa másodszor is kiment 

Amerikába, és többé nem jött haza, de a fia nevelésére rendszeres pénz-

küldeménnyel hozzájárult. Eszter nagymama pedig itthon 89 éves koráig élt, 1970 

körül halt meg. Jóna Albertnek és Dely Jánosnak nemcsak szülőházai álltak 
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egymáshoz közel, szőlőszomszédok is voltak, egymás mellett található a pincéjük. 

János részét a keresztfia, Gáti Kálmán örökölte meg, de alig-alig törődik vele, felveri 

a dudva, utóbb már a prés és a daráló is eltűnt a pincéből. Albert szőlője megvan, 

jobb években 4-500 liter mustot adott. Igen szép mennyiség, ám mire borrá válik, 

30%-át elveszti, elforrja, lefejtésre kerül. 

Dely János a bánya fatelepén dolgozott, kemény, embert próbáló munka volt az is 3 

műszakban. A bányász-buszok menetrendjéhez kellett alkalmazkodni, az utazást 

hozzávéve napi 12 órát távol töltött. Dely János apját, Györgyöt, Atyusinak 

szólították a többiek is, anyja, Erzsi néni, pedig Mame volt az utcában lakók 

számára is. Jánosnak felnőttkort megért 3 lánytestvére volt: Irma, Erzsébet és Zsuzsi 

(az ő fia Gáti Kálmán). Jóna Eszter nagymama György mindhárom leányának 

keresztanyja volt. 

Dovola Béla szénbányászként dolgozott. Pelsőcön járt ipari iskolába, bőr-

díszművesnek tanult, itt a faluban cipészmunkákat vállalt. Apja Dovola János, anyja 

Kati néni, a Kert-megett a Kutas Tamás-féle ház volt az övéké. Négyen voltak 

testvérek: Béla, Lajos, Ilona, aki Vostyár Pistához ment feleségül abba a házba, ami 

most a Baradla Galéria. 

 

 
 

Dely János („Jánoskám”) szülőháza 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 
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A Huszita-ház valószínűleg 

Jósvafő legrégebbi lakóháza 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 

 

 

 

 

A Huszita-ház pincebejárata 
(Fotó: Szmorad Ferenc) 
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Bucsek Pista eladta a házát – a Huszita házat – és másikat vett, azt, amelyben 

legutóbb Michael és Szilvia lakott. Ott kocsma is üzemelt, a zsidó Ungár-féle 

kocsma, ahol egy időben Dovola Béla is mérte az italt. 4-5 zsidó család élt itt, 

zsinagógát is tartottak, a Kontra Laci-féle malom utca felőli része szolgált 

templomként. A Klein család a legmódosabb lévén, a kultúrház helyén állt épületet 

lakta – igen mutatós, szép ház volt. Szinben nagyobb számban éltek zsidók, 

zsinagógájuk volt, melyet később magtárnak használták. 

Bucsek Pista házát Bak Gergely vette meg. Akinek édestestvére Bak János 

asztalosmester volt, a gyermekei pedig Béla (aki molnár volt), Margit és Teréz. 

Gergely gyermekei: Lajos, László, Józsi, Dezső és Marika. László Petőfibányán 

aknász volt, eredetileg ő is asztalosmester, a Huszita-ház bútorait maga készítette. A 

pincében tartotta a gyalupadot, ha dolgozott vele, kihúzta az udvarra. Az ágy, asztal, 

polcok karosszékek ma is megvannak, meg kellene őrizni őket, amíg lehet. 

A pince nemcsak zöldségek, gumósok számára volt remek tároló, a leghidegebb 

télben sem fagyott meg benne a gruja. Egy időben lakott volt, mégpedig Bak 

Gergelyné, Póli néni nővére élt itt szegény öregkorában, amikor nem tudott már 

lépcsőkön a házba fölmenni. 

Itt a Kecső-szögben élők zárt közösséget alkottak. A Jóna, Dely, Bak és Dovola 

családok egymásért is felelősséget vállaló, együtt érző, segítőkész szomszédok 

voltak. Aki tehenet fejt, tejjel ellátta a többieket, disznóöléskor járt a kóstoló, aki 

ültette a tyúkját, annak a szomszéd gazdaasszonyok is adtak 4-5 tojást a kotlós alá. 

Talán a szoros szomszédságba tartoztak még egyrészről Pappék, Jónáék jobb oldali 

szomszédai, de az a család kihalt, az utód pedig, aki az Anna Vendégházat 

üzemeltette, végleg kivonult innen. Most eladó a ház (2018-ban el is kelt). 

Másrészről Gál Berti és felesége, Piroska, a mi Bözsi nénink sógornője. Farkas 

András testvére Farkas László, az ő lánya volt Piroska. Gál Bertihez Szőlősardóba 

ment férjhez, később költöztek vissza ide a faluba. Farkas Andrásné, Bözsi néninek 

5 gyermeke született: Lajos (pár évvel ezelőtt Johannesburgban halt meg), Zoltán 

(Bözsi néni még életében eltemette), Andor, Erzsike, Irénke (Gyálon Andorral közös 

telken építettek családi házat). Bözsi néni italgyűjteményének messze földre eljutott 

a híre, a rendszerváltás évében 1 000 000 Ft-ot kínáltak érte, de hiába, Öreganyánk 

nem adta el. 

Albert bácsi 30 évig kerületvezető vadász, erdész volt Szelcepusztán, amíg 

nyugdíjba nem ment. Az 1980-as években 23 fő erdész, vadász dolgozott a területen. 

Egy erdész akkoriban 800-1000 ha erdőt felügyelt: ültetés, tisztítás, kitermelés, 

leszállítás volt a feladata. A fa kivágását régente fejszével kezdték, hajkolás, 

lékvágás a szakkifejezése, keresztvágó fűrésszel, döntő fűrésszel folytatták a 

munkát. Végül a gallyakat kávás fűrésszel távolították el. Az apai hagyomány 

őrzője, e szép hivatás folytatója Albert bácsi fia, az erdész-vadász ifj. Jóna Albert. 

 

Köszönjük a beszélgetést! 

Szabó Andrea 


