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Jósvafői mozaik, beszélgetések a falu idős lakóival 
 
 

Bak Albertné - gyerekkori emlékek 

Bak Albert bácsit 2009 októberében kerestem meg, hogy meséljen a levente 

időszakról, a sorkatonaként töltött időről, katonai élményeiről, illetve a fronton 
töltött mindennapokról. Miután fentiek felidézésének a végére ért, felesége, Bak 

Albertné (születési neve: Szász Irma) - Irma néni - mesélt gyerekkora háborús 
élményeiről. Irma néni visszaemlékezésének egyes részeit idézzük most fel: 

„Édesapám is volt Huszton katona, 1938-körül. Akkor építkeztünk Szinben, én 
Szinből jöttem ide”. 

 

 

Irma néni fiatalasszonyként, a Jósva-patakban ruhát mos 
(Bak Albert és Bak Albertné archívumából) 

„1944. december 17-én jöttek be az oroszok Jósvafőre is meg Szinbe is, mert egy 
vonalban voltunk. Amikor bejöttek ide, hat hétig állt itt a front. Ilyen utánpótlás jött 

Perkupa felől, de rettenetes sok, szekerek meg ágyúk. Szinbe a keresztútnál, ott 
bombázták őket meg. Annyi sebesült, meg annyi halott volt. Meg olyan gödrök 

voltak, a bombának a helye, hogy közlekedni sem lehetett. Itt ebbe a partba 
megvetették a lábukat, itt meg Szögligetnél is. Itt, hogy tél volt, nem tudtak kimenni. 
Felélték itt a népet, már a csűrkapukat is meg Szinbe is rakodókat égettek fel, 
tüzelőnek. Szinbe az volt a szerencse, hogy volt ott egy zsidó ember, aki botokat 

szedetett, rengeteg bot volt, főzték is a botot, ilyen kampósbotnak, hajalták le, 
amikor megfőtt a nagy üstben. Rengeteg bot volt. Az volt az isteni szerencse, hogy 
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több csűrt nem bontottak le, hogy nem égettek fel, mert ez sok fát pótolt. Enyhe tél 
volt, nem volt nagy hideg. A hó esett, de szinte olvadt el. De olyan esős ősz volt, 

hogy nem lehetett vetni. Nem volt 1945-ben mit aratni, mert nem volt vetés. 
Minekünk annyi volt a szerencsénk Szinben, hogy előttünk volt a zsidó templom, az 

volt a kenyérraktár. Kemencéket raktak bele, és ott sütöttek az idős bácsik. Nálunk 
voltak elszállásolva, az első szobába, meg volt egy nagy konyha, meg egy hátsó 

szoba. Nálunk őr állt a kapuba, oda nem jöhetett be senki, mert éjjel dolgoztak a 
bácsik, nappal aludtak. Felváltva sütötték a kenyeret. Ott volt a kenyérraktár. Én is 

még fiatalka voltam, tizenhat éves csöpp lányka, meg egy csöpp fiúcska volt, az 
öcsém, 1944-ben született, hat hónapos volt. Hát egy szem cukrot adtak neki, meg a 

kenyeret adták az ablakon. Nem is tudom, mit ettünk volna.  
 

 

A kép jobb oldalán Bak Albertné (sz.: Szász Irma) látható, aki a ruhát csavarja ki 
a Jósva-patakban, míg mellette balra anyósa, Bak Józsefné (sz.: Pozsgai Amália) 

a mosáshoz készülődik éppen 
(Bak Albert és Bak Albertné archívumából) 

Hiába volt kemence, nem volt liszt, kovász. Szerencse volt, nekünk megmaradt a 

búza, meg a termény, azért, hogy nem jöhetett be oda senki, nálunk a hátsó szobába 
az ágy alatt, meg a földön. Minden lány ott aludt, és ott biztonságban érezték 

magukat a felnőtt lányok. Mondjuk meg az igazat, akit tudtak, megkergettek. Olyan 
idős bácsik voltak, szerettük is őket, mert tényleg gondunkat viselték a kenyér által. 

Énekeltek minden este, imádkoztak. Apánk járt a kenyeret hordani, segíteni, mert 
menni kellett oda dolgozni. Számolták a kenyeret, mint a gyerekek számológépen. 

Ránézett, mondta, hogy kilencvenöt, negyvenöt - írta nekik, kérdezték, hogy honnan 
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tudod - szóval volt ilyen is. De volt olyan, akit a frontról hazahoztak, egy háznál volt 
ott nagy üst, abba főzték a véres ruhákat, ilyen vashordókba. Abba kellett beáztatni, 

onnan tették bele az üstbe, öblítették, főzték, ott is őr állt, úgyhogy nem mehetett be 
oda olyan, aki nem volt ott alkalmazva. Az asszonyokat hajtották oda mosni, 

öblíteni, a ruhákat tisztítani. Tudták, hogy hová kell menni. A testvérem már 
nagyobbacska volt, a véres ruháktól már irtózott, nálunk sok ló volt bekötve az ólba, 

hát a jászolba befeküdt, amikor jöttek volna reggel, hogy elhajtsák, mondtuk, hogy 
nincs itthon, elment már. Akkor nem keresték ott. Hat hét után, amikor elmentek, 

sokan még visszajöttek elköszönni. Mondta az egyik, hogy „vissza, Vaszij vissza”, 
hogy háború után visszajön. Bizony nem jöttek már ők vissza. Utána jöttek a 

románok, amit tudtak zabráltak. A kútba engedték le a vödörbe a zsírt. Mikor 
elmentek, apukám láncra horgot kötött és úgy maradt meg a zsír”. 

 

Beszélgetés Ráki Jánossal és Ráki Jánosné - Piroska nénivel 

Ráki János bácsit és Ráki Jánosné (születési neve: Bak Piroska) - Piroska nénit - 
2009 szeptemberében kerestem meg, hogy meséljenek gyerekkorukról, a település 

második világháborús időszakáról. Visszaemlékezéseik egyes részeit idézzük most 
fel. 

Részletek Ráki Jánosné visszaemlékezéseiből: 
„Erdésznek édesapám - Bak László - a Haragistyára került. Ő neki építették azt a 
lakást. 1934-ben születtem a Haragistyán, apu már akkor ott volt erdész. Az 1930-as 

évek elején ment ki apu a Haragistyára. Mikor én négy éves voltam, elmentünk 
Vidomájra, 1938-ban. „Az első két osztályt ott jártam Derenken iskolába, a többit 

meg Szögligeten”. 

„Itt is volt olyan, hogy idejött Jósvafőre Horthy, a tanácsos kísérte. Erre mentek ki a 
Szelcére a Szelce-völgyön. Deli Lajos bácsinak a szekerére felültek. Azt mondta 

nekik Lajos bácsi, hogy az úr - a tanácsosnak - üljön ide mellém, az úr meg üljön 
oda hátra. Horthyt oda ültette a derék oldalába. Ő le is ült oda, nem mondtak semmit 

az öregnek. Mikor felvitette magát a kastélyig, a kastély kapuba megállt. Adott öt 
pengőt Horthy neki. Azt mondja neki Horthy - ismeri-e ezt az embert? Hogyne 

ismerném. Mondta az öreg, hogy ő főméltóságos… Hát azt mondja, ez meg én 

vagyok. Az öreg akkor sopánkodott, hogy Horthyt ültette a ganajos derék oldalára, a 
tanácsost meg ültette maga mellé. A tanácsos urat ismerte, de Horthyt nem. Ezt így 

elbeszélés alapján tudjuk”.     

„A derenki tótokat még Horthy telepítette ki az 1940-es években. Őket szétszórták 
mindenfelé, Sajószentpéterre, Múcsonyba, Ládbesenyőre, Vattára is kerültek”. 
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A képen balról Bak László erdész, mellette négy német vadász, míg jobbról Smalkó 

Géza szögligeti vadász látható. Smalkó Géza édesapja, Smalkó József vadász volt. A 
fénykép 1954-1957 között készült, amikor apu (Bak László) lőtte a szarvast 

(dr. Nahaj Balázs Ferenc archívumából) 

 

„Mikor Horthy érkezett Szinbe 10 óra előtt egy pár perccel, vagonnal jött a lova, 
meg a másik három ló is. A menye fekete kocsival közlekedett, ilyen hosszú orrú, 

ilyen sötétített üvege volt. A vasútállomástól (Szinből) ment a Szelcepusztára 
lóháton. Meg onnan jött is be. Megint bevagonírozták a lovát. De, hogy mikor jön 

vissza, azt már nem tudta a nép. Még talán azok se tudták, akik vele voltak”. 

„Sziniek voltak vagy hárman csendőrök, Varga Lacinak az apja is csendőrgyakornok 
volt… Fecske Gusztávnak is az apja csendőr volt. Ott is volt vagy három-négy 

csendőr, Szinbe volt a csendőrőrs”.  

„Jósvafőn nem voltak csendőrök, itt ezek a határcsendőrök voltak. Határcsendőr volt 
itt is”. 

„Horthy Miklós lóháton jött. Vonattal hozták a szini állomásig. Onnan meg lóháton 
jött. A menye, talán Istvánnak volt a felesége. Ő kocsival jött. Őt három lovas 

kísérte. Ő pej lovon jött az élen. Jött, mint gyerek úgy emlékszem rá. Álltunk a 
kapuba. Vártuk, hogy mikor fog megjönni. Ez Szinbe volt. Akkor a falu körülbelül 

kilencven százaléka nem látta még személyesen Horthyt. Mindenki ott állt. Vártuk. 
Én, mint gyerek négy vagy öt éves voltam. Én is ott ácsorogtam. Soha nem fogom 

elfelejteni, hogy amikor ő jött lóháton, egy fehér lovon. A három kísérőnek talán 
ilyen barna lovai voltak. Akkor lőtték ki talán a Kázmért, a medvét. Mert utána 

hallottam én, hogy vagy két hétig állandóan étették a medvét, lóval. Minden nap egy 
lovat evett meg. A kerítéstől húzták a lócombot, hogy a vérnyomon majd odamenjen 
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ahhoz a kosárhoz, ahol a menye volt Horthynak. Beszélték a régi öregek, hogy ők 
voltak ott, amikor etették be a medvét. Annak idején nem ilyen magas lesek voltak, 

hanem ilyen kosarak voltak fonva, amibe állt a vadász. Olyan magas volt, hogy a 
puskát rá tudta rögzíteni. A kosár lent volt a földön, ilyen 120 centiméter magas volt. 

Az átmérője olyan nagy volt, hogy két-három ember bele tudott menni, csak egy 
olyan nyílás volt hagyva, ahol bement az ember”. 

„Neki be volt étetve a medve. Az volt a legnagyobb medve, amit kilövetett annak 
idején. A lovak voltak a másik oldalon, a medvék meg voltak ebbe a hűvös oldalba. 
Még lehet, hogy bükkfák is élnek olyanok, melyekre jártak fel a medvék, a fára. 

Körbe így leszedte a héját”. 

„A medvét Horthy menye, Erzsébet lőtte ki, Istvánnak a felesége. Volt ott sok 
medve. A Ménes-völgyön, ahogy a csemetekerttől mentünk fel, bal kézre voltak a 

medvék, jobbra pedig a lovak. Volt vagy három-négy dolgozó, aki etette őket. Ilyen 
elhullott lovakat vittek ki nekik, meg leroggyant lovakat. A lovaknak meg főztek is. 

Üstökbe készítették az ennivalót nekik”. 

„Amikor Horthy jött, a falu között az út szélén lehetett állni. Ő a csendőrökre 
haragudott. Ha a csendőröket észrevette, hogy valahonnan a gazból figyeli, akkor azt 

meg is rótta. Mert ő nem félt. Nem szerette, ha őt a csendőrök kísérgették. Mikor 
jött, akkor is a csendőrök imitt-amott a gazba voltak elállva. Végig ki a 

Szelcepusztáig. Mert neki nem mutatkozhattak. Volt csendőr, mert beszélték, hogy 
voltak vagy harmincan, csendőrök, de a gazba kellett nekik állni”. 

„A Haragistyán csak az erdész családja lakott. Balázsék 1955-56 tájékán mentek ki a 
Haragistyára. Ott Borsodi volt, utána Pipás volt a Szelcén. Balázs István a 

Szelcepusztán született. A kisebb lányom is ott született a Szelcepusztán”.  

„Amikor a háború volt Vidomájon, Derenken voltunk. Ott volt apu akkor erdész”. 

„Vidomájon három szoba volt. Egyik szobába volt a főparancsnok. A másikba egy 
kisebb volt. A harmadik meg a kamra volt nekik a telefonközpont. Mi a család a 

konyhába voltunk. Kaját nekik hoztak Szögligetről. Mi se főzni, semmit sem 
tudtunk, a főparancsnok Erdélybe valami főispán volt, rendesen tudott magyarul. Ők 

nekünk is adtak ételt. Az ő ételükön éltünk. Nekünk le kellett ülni. Ők odajöttek és 

örültek, hogy mi eszünk. Nem is volt semmi probléma, amíg ott voltak. De utána a 
csavargók fogtak mindent. A főparancsnokék elvitték a hegedűt, írógépet, meg a 

rekaménak az aljából, az ágyneműtartóból is vittek el dolgokat, megtalálták”.  

„Egy teherautó dolgot, amit ők tudtak fogni, vitte haza Romániába, Kolozsvárra, 

vagy hová. A családjának. El is vitte haza, jött. Még anyukának kellett készítenie 
vaddisznó kolbászt, meg szelíd disznóét. Anyu összedolgozta nekik, vitte haza azt is 

a családjának. Rendes teherautó volt. Talán valami Demeternek hívták. A 
kiskapitány mindig sírt. Emlékszem, hozták nekem a cukorkát, mert, hogy neki ilyen 

kis testvérkéje van Romániában, ki tudja, mi van vele. Az nem tudott magyarul a kis 
kapitány, aki telefonált mindig. Ilyen telefonközpont volt ott. Beszéltek ők”.  



 JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 44.  

15 

„Akkor arra jöttek fel ők Rozsnyónak, a Szoroskőnek. Ott volt tizennyolc magyar 
állítólag, ahogy halljuk és visszaszorították őket vagy háromszor visszajöttek oda 

Vidomájra. Volt olyan, hogy az oroszok Körtvélyesnél ott volt beszaladva egy 
csomó román. Ezek a katyusával mind lelőtték őket. Jaj de haragudtak utána a 

románok az oroszokra. Mert azt hitték, hogy magyarok. Rozsnyó felé, ahogy van az 
a part, ott voltak ezek a magyar katonák. Azok visszaszorították mind a románokat. 

Mindig visszajöttek. Ott esett el Obbágy József”. 

„Vidomájon vagy két hétig voltak a románok, vagy tovább. Az volt az érdekes, hogy 

ott az erdészetnek volt sok ló, meg szénakazal. Mikor elmentek, mind felgyújtották, 
mikor visszajöttek, akkor meg szedték ki a hamuból és azzal etették a lovakat. 

Nekünk, ami ott volt tehén, volt ott egy öreg bácsi, aki mohát, meg szénát szedett 
össze neki és azzal étettük”. 

„Ott is jött a repülő. A sok ló megdöglött. A románoknak szétvágta a hasát. Volt egy 
pár, aki meg is halt”. 

„Utána jöttek a csavargók. Vittek szalonnát, zsírt, meg amit értek. A csendőrök 
szedték össze a szökevényeket. Azok még sokáig, hetekig itt tanyáztak”. 

 „Vidomájon voltunk 1950-ig”. „1950-ben elvitték aput a szendrei erdészethez, mert 
már akkor ilyen kis üzemegységek voltak. 1950-ben mentünk oda. 1950-1954 között 

Martonyiban voltunk. 1954-ben mentünk el a Szelcepusztára”. 

 

A szelcepusztai épület, ebben lakott Bak László és családja 1954-1957 között. 
Az első két ablak közötti részen volt a pince bejárata. Az épület előtt két kutyaól 

látható, míg a ház háta mögötti részen volt a vadászkastély. 

A fénykép 1955. február 2. napján készült. 
(dr. Nahaj Balázs Ferenc archívumából) 
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„A szelcei-kastélyt is átépítették. Még akkor a Balázs-féle lakás sem úgy volt. Mikor 
mi oda mentünk 1954-ben, csak nekünk volt ott egy hosszú épület.… Amikor mi 

oda kerültünk, Balázs László volt a vadász, apu - Bak László - volt az erdész. Meg 
Tóth Pista bácsi volt a fővadász a kastélyban. Csak a Balázs-féle lakás volt még 

akkor. A két erdészház újonnan lett építve”.  

„Az épületben itt hátul volt a munkásoknak meg a kocsisoknak egy szoba, ahol 

pihenőjük volt. Ez itt elől, ez a kettő volt szoba. Itt ahol bemenni, itt volt a konyha, 
mellette volt a spajz. Itt meg hátul ott voltak a munkások. Erre kellett eljönni, ott 

volt istálló. Az az épület már utána épült, ahol a vendéglő van”. 

 

Kilátás az előző oldali fényképen szereplő szelcei épület udvaráról 
az 1950-es évek elején 

(dr. Nahaj Balázs Ferenc archívumából) 

 

„A Horthy-kastély igen szép volt. Be volt folyatva ilyen borostyánnal. Fából volt az 
erkély… A vadászkastély nagyon szép volt, voltak mindenfelé ezek a futó, fehér 

virágok. Voltak gyönyörű szép rózsafák. Akkor rendbe volt tartva. Egy ember 
állandóan azon dolgozott. Nagyon szép erkély volt. Kívülről ezzel a gömbölyű 

fenyőfával volt csinálva. Szép volt. Tiszta virág volt minden. Ha a kutya megkaparta 
a tövét, az öreg morgott mindjárt, Pista bácsi. Ő ott lakott. Elölről meg ezek a nagy 

agancsok voltak. A régi kastély kétszintes volt. Volt egy alsó része és egy ilyen 

csigalépcső vezetett fel”. 

„Horthy, amikor ott volt talán az erkélyesbe, a hármas szobában lehetett. Három 

szoba volt tulajdonképpen az emeleten. Úgy emlékszek rá, hogy olyanokat meséltek, 
hogy az volt a Horthy szobája. Azt csak takarítani szabad volt, minden nap. Más 

nem mehetett bele senki. A szobája középen volt, annak volt kilátása jó. Mindenfelé 
lehetett látni, a völgy felé. Van ott egy forrás, Horthy-kútnak nevezték el. A két 

szoba azért volt, hogy ha jöttek vele, hát akkor úgy lett elkészítve, valami testőrje 
biztos, hogy volt. A kastély alsó szintjén iroda - amikor mi voltunk ott egy fiatal 

lelkész lakott ott -, konyha volt (Horthynak ott főztek)”. 
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„1957-ig ott volt a család. Apuék még ott maradtak, de nemsokára elvitték őt 
Herbolyára, a bánhorváti erdészethez tartozott. Ő ott volt a nyugdíjig… 1957-ben 

már mi bejöttünk ide, Jósvafőre”. „Ez a ház - ahol most lakunk - egy zsidó templom 
volt. Mi azt azóta mindig fúrjuk-faragjuk, csinálgassuk”. 

„Majd a Ménes-völgyön a csemetekert is az apu keze alatt volt. Itt vannak a 
munkások, itt ültették a palántákat. Ez a kis épület, ott ahol jönni fel, ahol a Ménes-
tó van. Itt volt a csemetekert. A csemetekert az épülettől jobbra is, meg balra is. 

Ettől az épülettől felfelé volt. Ahol a halastó van, attól feljebb volt a csemetekert, 
talán még mindig be van kerítve. Fákat ültettek, iskoláztattak oda. Aztán elvitték a 

fákat máshová, meg abból ültettek”. „A németek jártak vadászni ide”. 

 

 

A Ménes-völgyi csemetekert épülete az 1950-es évek elején 
(dr. Nahaj Balázs Ferenc archívumából) 

 

 

Csemeteültetés a Ménes-völgyben az 1950-es évek elején 
(dr. Nahaj Balázs Ferenc archívumából) 
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Részletek Ráki János visszaemlékezéseiből: 

„Én a Martonyi életről tudnék mesélni. A németek jóformán csak három napig 

voltak. Vagy háromszor visszaverték őket, az oroszokat. Akkor egy hajnalkor 
elindultak, mire kivirradt, el is mentek a németek. Egyszer hallottuk, hogy el volt ott 

fészkelve vagy három német. Az lőtt az oroszokra. Akkor megint visszavonultak. 
Megint, mikor kimentünk a tanyára, ott voltak a tótok. Ott bántották a nőket, bent a 

faluba. Meggondolták anyuék magukat, hogy pakoljunk, fel a szekérre. A két ló 
megvolt, gyerünk ki a tanyára. Olyan esős ősz volt. Kimentünk a tanyára, a tótok ott 

voltak a kastélypincébe, ők tudtak velük beszélni. A pincébe is öltöztek 
vénasszonynak, meg mindennek. Még a tanyán ott vagy három-négy német 

csévelgett, ott fásított rész volt, a kastély környékén. Ott ők meg tudtak húzódni. 
Egy párszor ők rálőttek az oroszokra, a domboldalon, ahogy jöttek befelé, elkezdték 

sorozatlövő fegyverrel három-négyen is. Akkor visszavonultak a hegynek a másik 
oldalára. Akkor az egyik német ott maradt, fent a fán. A többiek elmentek. Még ő 

akkor rájuk tüzelt, amikor el akart menekülni. A németek voltak hárman-négyen, az 
oroszok meg ötszázan. Úgy jöttek, mint az eső befelé. Az a három-négy német 

megfogta azt a sok embert”.  

„Apám három és fél évig volt hadifogságban a Szovjetúnióban”. 

 

Beszélgetés Jóna Alberttal 

Jóna Albert bácsit (anyja neve: Bak Margit) 2009 augusztusában kerestem meg, 
hogy meséljen a település második világháborús időszakáról, az egykori 

szelcepusztai vadászkastélyról, illetve a település történetéről. Visszaemlékezésének 
egyes részeit idézzük most fel: 

„Az erdőn ilyen hüvelyeket, élestöltényt azt hagytak ott a Mészhegy tájékán is, mert 
még az 1970-es években is felrobbantottak a tűzben különféle lövedékeket. Raktak 

ilyen nagy tüzeket, beletették a lövedékeket, s felrobbantották. Én ezeket nem 
láttam. Nem tudom Szögligeten él-e olyan, aki erre emlékszik. Mészhegyen 

termeltek, Ruszó József volt robbantómester. Nagy lövedéknek kellett lennie, mert 
elég nagy tölcsért csinált. Ezt télen csinálták, így szerencsére erdőtűz nem lett 

belőle. Én vagy három-négyet tudok, amit felrobbantottak”. 

„Itt mondják a fennsíkon, a százholdas tájékán, hogy egy gombázó ember látott egy 
nagy halom hüvelyt. Izsó Zolival próbáltuk is keresni, de nem találtuk meg. Itt a 

Lófej-tetőnél mondták ezt. Mi vagy négy-öt éve kerestük itt. Állítólag valaki 
mondta, hogy rézhüvely volt”. 

„Albert bátyám nemzetőr parancsnok volt. Itt 56-ban nem volt semmiféle harc. 
Néhány orosz tank eljött erre. Talán Szinpetriben éjszakáztak. Úgy jöttek, hogy 

Aggtelektől ahol lejöttek, s belátni Jósvafőre, ott megálltak, egy bejött a faluba. 
Ahol most az étterem van, ott volt a fűszerbolt, oda bejöttek a tankok”. 
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Jósvafő és közvetlen környéke egy 1944-es katonai térképen. 
A térképen jól látható az Aggtelek felé vezető műút eredeti, 

1960-as években történt átépítés előtti nyomvonala 
(dr. Nahaj Balázs Ferenc archívumából) 

 

„Az Aggtelekről jövő műutat az 1960-as években építették. Nem pont ott van most 
az út, ahol volt. Süllyesztették is az utat, meg a régi út ott jött le, ahol most a Béke-

barlangnak van a bejárója. A régi út ott jött le, az utat 1960 tájékán felújították, még 
kézi munkával csinálták. Sok helyen a nyomvonalat átvágták. A Vörös-tóhoz, ahogy 

megy az út Jósvafő felől, ott is átvágták a nyomvonalat. Ott még az útnak a kövezet 
is ott van, a lápának a jobb oldalán ment valamikor az út, most meg a másikon. Meg 

is szélesítették. Arra Trizs felé vágtak új nyomvonalat”. 

„A szelcepusztai vadászházat az 1960-as évek elején, 1962 táján újjáépítették. Meg 

van ott az az ikerlakás, azt utána építették. A jobb oldali ikerlakásban a konyha 
küszöbén van egy betoncsík, s bele van írva, hogy mikor építették. Az útról nézve a 

jobb oldaliba. Talán 1964 van bele írva. Horthy kastélyát teljesen lebontották, csak a 
parkja maradt meg belőle. Lebontották, s teljesen újat építettek. Előtte olyan volt, 

mint az Andrássy-grófoké, a Betlérihez hasonló. Az alsó szint kőből volt, a felső 
szint meg fából, ilyen rönkfából. De ezt lebontották teljesen. Lebontották, mert nem 

volt korszerű. Víz nem volt belevezetve, belevezették a vizet, szobákat másképp 
alakították ki, parkettát csináltak. Úgy tudom, hogy lebontották, a fejlesztési banktól 

kérték a pénzt, eljöttek megnézni, látták, hogy itt egy új épületről van szó. Még nem 
engedélyeztették le, addig állt az építkezés. Szinből voltak építeni, meg monoki 

kőművesek építették ezeket a házakat is. Volt az erdőgazdaságnak egy ácsbrigádja, 
meg egy kőműves brigádja. A miskolci erdészethez tartozott. Ezek a monoki 

kőművesek nagyon jól tudtak kőből dolgozni, ezek a kőművesek híres emberek 
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voltak nagyon. Egy Kuruc nevű volt a munkavezető, nagyon értették ezt a 
kőfaragást. A vadászháznak az alsó része az bodrogkeresztúri kő. A többi az 

mészkő. A bodrogkeresztúri követ ki kellett sarkosan faragni. A berendezés teljesen 
új. Majláton a műszaki erdészetnél csinálták vörösfenyőből a berendezést. A többi 

szobából a szekrényeket meg ágyakat már kicserélték”. 

„Bak László volt erdész háború előtt is, ő Vidomájon is lakott, Haragistyán is 
lakott… A Haragistyán az erdészház elég nagy lakóépület volt. Lent két szoba, egy 

konyha, egy kamra, a felső szinten volt két szoba. Az egyik része volt kétszintes. A 
felső szint csakis ilyen gömbfákból volt megcsinálva. A Haragistyán Balázs Laciék 

vagy tíz évig lakhattak. Az 1960-as években jöhettek el onnét. Azóta nem lakik ott 

senki. Ők voltak az utolsó lakosok. Laci bácsi erdész volt, a feleségével lakott ott, 
meg három gyermekével (László, István, Erzsébet), ők ott nőttek fel”. 

„A Szelcepusztán volt egy fogatos is. Béres János bácsi, ő is már régen meghalt. 
Talán Farkas András is ott volt fogatos”. 

„Szelcepusztára a háború után már Szintől jártak fel. Azt az utat a két háború között 
csinálták, csak fel lett újítva. Azt a nyomvonalat a két háború között csinálták”. 

 

dr. Nahaj Balázs Ferenc 

 

 

A szelcepusztai Horthy kastély, ma szálláshely 
(Fotó: magyarmezogazdasag.hu/szallashelyek/szelcepusztai-kastelyszallo) 

 

 


