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Jósvafői családi történetek 
Beszélgetés Berecz Valéria nagynénémmel 

 

 

Nagynénémmel, a Kazincbarcikán élő Berecz Valériával jósvafői látogatásai 

alkalmával gyakran beszélgetünk múltról, közös gyökerekről, gyermek- és fiatal 
koráról, édesapja kényszermunkatáboráról, édesanyja korai elvesztéséről, 

elköltözéséről és családalapításáról. Visszaemlékezéseiből és a tőle hallott 
történetekből született ez az írás, melyben a Jósvafő, Rákóczi utca 5. alatti Berecz-

porta egykori lakói elevenednek meg a Jósvafői Helytörténeti Füzetek lapjain. 
Ebben az összefüggésben fontos talán azt is megemlíteni, hogy a Rákóczi utcában 

másik Berecz család is élt, illetve él a mai napig is, így bizonyára erre utal a Kocsma 
előtti tértől egészen a Csapásig (a Kúria előtti híddal szembeni mellékutca, mely 

egykoron a hegyi legelőről az ivóvízhez vonuló tehéncsorda fontos útvonala volt) 
tartó utcaszakasz nem hivatalos, de a helyiek által a mai napig is előszeretettel 

használt Berecz-sor elnevezése. 
 

 

Berecz Valéria 1961-ben 
(Berecz Valéria archívumából) 

 

A Rákóczi utca 5. alatti Berecz család története 
 

Berecz Valéria ifj. Berecz Miklós (1909-1992) és Szőr Jolán (1920-1968) második 
gyermekeként, 1943. január 28-án látta meg a napvilágot. Testvérei közül Miklós 

1941-ben, Piroska pedig 1950-ben született. A többgenerációs Berecz család 
(jelenlegi ismereteink szerint az egyházi anyakönyvekből 1822-ig sikerült 

visszavezetni a jósvafői családfát) a Rákóczi utca 5. alatti portán élt és gazdálkodott, 
ahová testvéreivel Valéria nagynéném is született. Mivel apai nagyapja, id. Berecz 

Miklós (1878-1943) már születése előtt meghalt, így csak Garan Terézia (1884-
1964) nagymamájára tud visszaemlékezni. Őt határozott, a családot a nehéz háborús 
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és kommunista időkben is erős kézzel összetartó, konok asszonynak ismerte meg. 
Elmondása szerint gyermekként tőle tanulta mai napig is kitartó szorgalmát és 

elszántságát, melyre későbbi életében is nagy szüksége volt. Szülei 1939-ben történt 
házasságkötése után, a Rákóczi utcai portán idősebb fiúként édesapja vezette tovább 

a hagyományos családi gazdálkodást, míg László öccse (Berecz László 1910-1967) 
– e sorok írójának apai nagyapja – a Dózsa György utca 1. alatt alapított „új” Berecz 

családot és hozott létre földművelő, állattartó családi gazdaságot. Szinpetriből 
származó édesanyja a II. világháború végén, férje kényszermunkára hurcolása után 

egyedül maradt erélyes anyósával és két kisgyerekével. Emiatt sokat kellett 
dolgoznia, valószínűleg ez okozhatta későbbi súlyos betegségét és korai halálát is.  

 

 

Szőr Jolán és Berecz Miklós házasságkötése 1939-ben (a kép bal oldalán láthatóak) 
(A Szinpetriben készült fotó jobb oldalán álló pár: Maksa Borbála és Csuka János) 

(Berecz Valéria archívumából) 

 

A II. világháború utáni kényszermunka és az ötvenes évek 

 

Katonaévei után ifj. Berecz Miklós 1944 végén egy zalaegerszegi gyűjtőtáborba 

került. Innen 1945. április 1-én – marhavagonokba zsúfolva – már fogolyként 
hurcolták kényszermunkára, az akkori Szovjetunióba. Itt egy Dombász közelében 

(ma Ukrajna) lévő fogolytáborba került, ahonnan csak 38 hónap fogság után, 1948. 
augusztus 21-én érkezett vissza Magyarországra. Amikor Valéria nagynéném 

édesapja 35 évesen elkerült Jósvafőről – mivel nagyapja ekkor már nem élt – a 
család férfi kenyérkereső nélkül maradt. Ebben a nehéz időszakban kellett helyt 

állnia édesanyjának és nagymamájának, hiszen Miklós bátyja ekkor 4 éves kisfiú, ő 
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pedig mindössze 2 éves karon ülő kislány volt. Nagynéném napjainkban így beszél 
erről a „nehéz időszakról”: „A mai napig pontosan emlékszem, amikor édesapám 

1948 augusztusában visszatért Jósvafőre. Egy lovasszekéren hozták haza a szini 
vasútállomásról. Kislányként a házunk előtt folyó Jósva-pataknál voltam, és a bolt 

előtt nagy kiabálást hallottam: megjött Berecz Miklós! Örömömben eldobtam a kis 
vizes kannámat, beszaladtam az udvarunkra, és a jó hírt elmondtam édesanyámnak. 

Igen, valóban az édesapám volt az, aki alig bírt járni, betegen, lesoványodva, 
testileg-lelkileg összetörve tért haza a családjához. Úgy emlékszem egy ideig csak 

messziről nézegettem, mivel nem ismertem. 
 

 

Berecz Miklós ún. hazatérő igazolványa, melyet 1948. augusztus 21-i érkezésekor a 
debreceni hadifogoly-átvevő állomáson állítottak ki a nevére 

 

Hiába mondta nekem, hogy gyere ide kislányom! Ne félj tőlem! Családunk sok 
szenvedéssel, nélkülözéssel és munkával élte át édesapám közel négy évig tartó 

fogságának idejét, de Istenben bízva mindig is reméltük a hazatérését. A 
megfélemlítések miatt a fogságban töltött szenvedésekről csak később mert igazán 

beszélni. Pl. lövészárkot ásattak velük és fakitermelésre, erdőbe hajtották őket. 
Mindeközben napi egy fekete kenyeret kaptak táplálékként. Ezért gyakran éhesek 

voltak, sokszor a szemétdombon is keresték az élelmet. Örültek, amikor termőföldek 
mellett vitt el az útjuk, mert itt pl. takarmányrépához juthattak. Hideg téli napokat is 

át kellett élniük, miközben édesapám lába is többször elfagyott. Hazatérése után 
aztán növekedett a családunk, 1950 júniusában megszületett Piroska húgom. Majd 

jött a Rákosi-rendszer, melyben kuláklistára kerültünk. Ezáltal a beszolgáltatások 

kényszere bennünket is érintett, így a sok-sok munka ellenére, a megtermelt 
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élelmiszerek csak szűkösen biztosították a család ellátását. Sajnos időközben 
édesanyánk megbetegedett, 1958-ban lebénult a fél oldala, és 10 év szenvedés után, 

1968-ban meghalt. Emiatt testvéreimmel már gyermekkorunktól kezdve dolgoznunk 
kellett a földeken, pl. aratáskor, szénagyűjtéskor, kapáláskor és szüretkor is. Közben 

az otthoni feladatok ellátásába is be kellett segítenünk. Azokat a szavakat pedig, 
hogy nem csinálom, ki sem ejthettük a szánkon!” 

Valéria nagynéném 1949 és 1957 között végezte általános iskolai tanulmányait. 
Ebből az időszakból szívesen emlékszik Jakucs Lászlóné, Marika tanár nénire, aki 
kémiát és fizikát tanított ezidőben Jósvafőn. Rajta kívül Körtvély Kálmán tanítót és 

feleségét említi, akik iskola után színdarabot, illetve néptáncot tanítottak a helyi 

gyerekeknek. Szóba kerül még az akkori erdész felesége is, hiszen Tomázi Zoltánné 
hímezni, kötni és horgolni tanította az iskolás lányokat. A 8. osztály elvégzése után a 

korábban már említett okok miatt (édesanyja betegsége és a beszolgáltatások 
kényszere) a családi gazdaságban volt szükség a munkájára, így egészen 1961-ig a 

településen maradt. Annál is inkább, mert ebben az időszakban még nem volt 
jellemző, hogy Jósvafőről középiskolába kerülhetnek a 14. életévüket betöltött 

fiatalok. (Áttörés ebben a folyamatban csak később történt, pl. Piroska húga 
továbbtanulásának 1964-ben már nem volt akadálya.) Aztán 1959-ben annyi 

változás történt az életében, hogy sikerült elhelyezkednie a Tengerszem Szállónál, 
ahol egészen férjhez meneteléig szobalányként dolgozott. 

 

 

Konfirmálás utáni csoportkép 1956-ban 
Az első sorban balról-jobbra Farkas András, Silye Dániel, Czafik Zoltán, 

Palcsó Rózsa, Obbágy Margit és Garan Ilona, mögöttük Varga Albert, 

Farkas Béla, Garan László, Berecz Valéria, Bak Jolán és Kotó Ilona, 
leghátul pedig Miskolczi József lelkipásztor látható 

(Berecz Valéria archívumából) 



JÓSVAFŐI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK 44. 

87 

A Berecz-porta elnéptelenedése 
 

Édesanyja 1968-ban bekövetkezett halála után édesapja egyedül maradt, hiszen 
időközben nagymamája is meghalt, a fiatalok pedig – a szocialista időszak 

kényszerét és „divatját” követve – előbb-utóbb munkahelyet és családot is máshol 
találva és alapítva, végleg elköltöztek Jósvafőről. Miklós bátyja Miskolcra került, 

ahol 1970-ben egy fiúgyermek apjaként, munkahelyi balesetben hunyt el. Piroska 
húga az ózdi iskola elvégzése után Debrecenben alapított családot, ahol egy 

leánygyermeke született. Valéria nagynéném házasságkötése után, 1961-ben férje 
szülőfalujába, Ragályra került. Majd két lányának születése után, 1973-ban 

Kazincbarcikára költözött családjával. Mindeközben édesapja, akit „szorgalmas és 
dolgos embernek” ismert – 1992-ben, 83 évesen bekövetkezett haláláig – még 24 

évet élt és tevékenykedett Jósvafőn. Ezt követően a Rákóczi utca 5. alatti Berecz-
porta – oly sok jósvafői sorstársához hasonlóan – elnéptelenedett, azonban az 

örökösök azóta sem adták el az ingatlant. Reményt keltő, hogy az 1960-ban teljesen 
átépített, de napjainkban ismét felújításra szoruló épületegyüttes a közeljövőben újra 

megújulhat. Így ha időszakosan is, de ismét élet költözhet a „Berecz-sor” 5. alatti 
portára… 

 

 

Id. Berecz Miklósné, Garan Terézia a Rákóczi utca 5. alatti régi Berecz-portán 
1959-ben (az 1960-as átépítés előtt, a régi ház oromfalán 

az 1886. évszám és a BM monogram látható) 
(Berecz Valéria archívumából) 
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Zárógondolatok 
 

Végül Valéria nagynéném záró gondolatai következnek: „Jelenleg Kazincbarcikán, 
egyedülálló, elvált nyugdíjasként élek. Egykori jósvafői családom történetét igazán 

csak felnőttként, saját nehéz életem és sorsom, illetve gyászom által értettem meg. 
Köszönöm drága nagymamámnak és szüleimnek, amiért gyermekkoromban 

felneveltek, és sok-sok mindenre megtanítottak. Pl. a szülői háztól hoztam a 
szorgalmat, a munkát, a kitartást, a becsületet, a rendet és a tiszteletet. A szeretetet 

pedig Isten Szentlelke által onnan felülről kaptam, hogy le tudjak hajolni 
szegényekhez, gyengékhez, betegekhez és igazságtalanul bántott, becsapott 

felebarátaimhoz. Azért imádkozom, hogy az unokáim ne a széles, hanem a keskeny 
úton járjanak, ahogy az a Máté 7:13-14. verseiben is olvasható!” 

 
 

 

Berecz Valéria 2019-ben 
(Fotó: Pásztor Johanna) 

 

Berecz Béla 
 


