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Délutáni beszélgetés Obbágy Józseffel 
– Izápy Zsóka – 

 
A falusi embereket szabályosan ledarálta, felmorzsolta a XX. század. Lassan 
már csak az idősek elbeszéléséből ismerjük az életüket. Egy ilyen vasárnap 
délutáni beszélgetés emlékét őrzi az a magnófelvétel, amelyet egy augusztusi 
délután, a temetőből lefele jövet folytattunk Obbágy Józseffel. Hatalmas 
emlékanyag gyűlt össze benne, szinte szívhattam magamba a történeteket. 
Különösen érdekeltek Péter szomszédjával, a Csonka Pogánnyal kapcsolatos 
történetek, aki a tájház mellett lakott, és a falu egyik legkülönösebb embere volt. 
Bár tagadta az öreg, de rendre nézte a televíziót.  
 

 
 
O.J.: Nézte ő is a televíziót, osztán ő abba a zongoraművésznőbe, nem is tudom 
a nevét, pedig tudtam, abba volt belecsavarodva. Hát. Mondom nem lett volna 
semmi baj, ha az inas meg nem hal. Mer meghalt a fia. Ugye, mert volt neki egy 
gyereke, abba halt bele a felesége, a szülészetbe. Hát, elmondom ne, mert itt 
lakott ne, ugye, ahol a Fecskéék. Az valamikor a Nagy Delinek komora (kamra) 
volt. Mert sok terményi volt Deli Lajos bácsinak, de volt neki három gyereke. 
Zs: Az Erzsikének az édesapja, nem?  
O.J: Nem, az apjának a nagybátyja volt, Bokros Józsi bácsinak. Mert Bokros 
Lajos bácsi (Bokros atyus), ottan lent, mit megvettek a hollandok, meg a Garaj 
Rafi bácsi anyja, Bokros Piros néni, meg Eszti néni (Nagy Deliné), testvérek 
voltak. Osztán Bokros Józsi bácsi viselte gondját Eszti néninek, mert vót neki 
gyereke, ottan a temetőn, ha járunk, megmutatom, hogy hol van a sírjuk. Illés, 
Lajos, meg Klári. Van a temetőn, így jobb kézre, egy régi sír, így bekerítve. 
Abban a három gyereke fekszik Deli Lajos bácsinak. Az Öregek, meg a 
kerítésen kívül van az Eszti néni is, meg Lajos bácsi is. A három gyereknek a 
Lajos bácsi megcsináltatta a kerítést, de már biztos nincs meg, vagy elvitték a 
cigányok, nem tudom, de tudom, hogy hol van, osztán. Hát így kerül az egész 
mindenség Fecskéékhez. Mert Eszti néninek Bokros Józsi bácsi volt a 
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gondviselője, őrá hagyta a portát. A kerekgyártó megvette nyolcezer forintért, 
abba az időbe, a felét, annak a Deli portának, mert itt volt egy nagy istálló, ami 
mostan a lakáson felül van, az egy nagy istálló volt. ’50-ben, amikor a Tszcs 
megalakult itten is, ott voltak a lovak. A Nagy Deli féle ólban. Nagy istálló volt. 
A komora meg ott volt, ahol most van az a ház, amiből lakást csináltak. Azt a 
kerekgyártó csináltatta meg, most meg átcsinálták. Ők ott laktak Ilonkával, a 
feleségével. Még volt egy művelet is, egy csepp falusi valami, ha nem nagy 
tudomány is, de vót. Ugye, az esztergát a kerekgyártónak lábbal kellett hajtani, 
oszt úgy voltunk vele, hogy volt egy lóca, az eszterga mellett, mert neki először 
ott volt a műhely, míg ezt meg nem vette, ahol a polgármesternek van a portája, 
oszt van Vilmáék fele, a vízen túl az a komora, na, ott volt a kerekgyártó, azt 
bérelte. Oszt mikor ezt megvette, akkor került át ide. No, ültem, volt egy lóca, jó 
rácsinált karja, így megvetettük a lábunkat, a pedálon a lábunk, négyen ültünk 
azon a lócán, oszt hajtottuk a gépet neki. Ő meg járt úgy az eszterga más 
oldalán, oszt esztergályozott. Kerekagyat fából csinált, vasat nem 
esztergályozott, de megcsinálta a kerekes guzsalynak a fejfokját is. Még nálunk 
is van ott valahol, láttam a múltkor. Még ezt a fejfokot, amire vetették a fonalat, 
ilyen fejfok az is van. Majd egyszer felhozom, hogy tegyék el ajándékba, csak 
úgy. Csak azt akarom mondani, hogy osztán a fűrész minden ott van a keze alatt, 
ő csak annyit csinált, hogy áttette a szíjat egy léccel, beletette az izét, akkor már 
az esztergát hajtotta, nem a fűrészt. Mer ilyen szaladgálós sajgó volt neki rajta a 
tengelyen.  
A gyerekszülésbe halt bele Ilon. A mi szekerünk hozta a menyasszonyt ide. Hát 
ugye rokonok voltak az elődök Pogány nagyapámmal. Mikor megesküdtek 
Petriben a kerekgyártóval, nem volt nagy lagzi, oszt meg volt a vacsora oszt úgy 
ide felhozta, itt is volt valami vacsora Samunál. 
A kapahámor meg ott volt, ahol Silye Pistáék építkeztek. Még egy nagy tuskó, 
vagy egy nagy fa, amin az üllők volta, még most is ott van valahol a földbe. De 
már a nagy kalapácsot a víz hajtotta, le meg fel ment, emlékszek rá, mint 
gyerekek. Forgatták alatta a kalapálnivalót a Mihály bácsi, meg Bartkó Jenő 
bácsi, mert Jenő bácsi így került ide, hogy ő is a kapahámorban dolgozott. 
Megmutatom, még a bárdomon is ott van jelölése. Beregszászi is ott dolgozott. 
Hát sokan dolgoztak, akik tanult emberek voltak, Zselencka, meg Kardos Samu 
bácsi, rokonok is voltak. Sokan voltak, Pejkó is úgy került ide Tótságról, ottan 
ne, aki itt lakott, Mihály bácsi. 
Hát az a ház, amit Kutas megvett ottan, az Dovola féle ház volt. Dovola Béla 
még ott született, meg Vostyár Pista bácsinak a felesége, Dovola Ilon néni, 
Dovola Margit még ebben, itt születtek. Nem ebben a házban, mert ezt 
elbontották. Mert ebben Pejkó Mihály bácsi lakott, hogy ide kerültek, hogy a 
kapahámor üzemelt. 
Zs: Az öreg Pejkó itt egyedül élt, neki nem volt családja?  
OJ: Nem, nem. Ő mikor idekerült, meg Zselencka Pelsőcről, meg Kardos Samu 
bácsi, csak ugye a Samu bácsinak volt rokona a nagyanyáméknál volt szálláson, 
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mer rokonok voltak. Oszt aztán Pejkó is idekerült a tótságról, meg Zselenckának 
hívták, az is. Az meg Bokros Gyuláéknál, de nem is, Deli Kálmánéknál volt 
kvártélyon. Ha megkérdezik Pötyit hát, ő nem tudja, hogy nem voltak ők 
rokonok, csak kvártélyon volt az ő urának a nagyapja, Deli Kálmánnál. Deli 
Kálmán bácsinál két gyerek volt, Emma néni, Bokros Gyuláné és Deli Kálmán, 
aki ott veszett a háborúban, ott van az emlékmű. Hát, így volt ez, össze voltak 
keveredve.  Oszt akartam mondani róla, hogy a Pejkó úgy került ide legényül, 
osztán Pejkóné meg itt szolgált, a zsidónál, a Kleinnél. Ott nem csak egy 
szolgáló volt, Bözsi néni is ott volt, meg Varbócról volt, Molnár Zsuzsannának 
hívták. Bözsi nénit elvette Andor bácsi, Pejkóné, ő meg Novák Anna volt, de ő 
Rákóra való volt. Aztán ugye elvette Pejkó, azt itt bérelték a Dovolától a házat, 
mert Dovoláék amott megvettek egy kis házat, nem ezt, ami most van, mert ezt 
már Béláék építették. Osztán azt akarom ebből mondani, hát Pejkónénak, Anna 
néninek sok gyerek volt, de csak úgy, hogy a zsidóktól. Na. A szülés előtt a 
zsidók mindig elszállították Pestre, oszt voltak heten, hét gyereke volt, meg 
kettő volt, az Imre és a Jolán, a Pejkótól.  
Zs: A Pejkó fiára emlékszem, ilyen vasutas ruhában járt. 
OJ: Abban járt ő mindenfelé, katonaruhában. Oszt akkor azt akartam mondani, 
hogy mikor ezek már felnőttek, ezek a zsidógyerekek, hát akkor keresték az 
anyjukat, mert hát kellett az anyjuknak a neve ugye a nősüléshez, vagy a 
tanuláshoz, osztán hát tudták, hogy itt van, aztán jöttek sorba, de mondom, 
katonatiszt is volt közte, mert kettő is katonatiszt is volt, meg vasúti tiszt, meg 
lányok is voltak, mondom hét gyerek volt. Oszt amikor jöttek! Ki fog nevetni, 
de mindegy! Csak nevessen! Mikor jöttek, hát ugye jöttek a vonattal, nem járt 
pesti busz, aztán itt érdeklődtek, ugye mindig itt állt meg a kocsma előtt a busz, 
aztán érdeklődtek, hogy ők a Novák Annát keresik. Novák Annát, Novák Annát, 
Novák Annát? Oszt hát az öregek tudták, hogy ki az, azt mondták például a 
Berecz János nagyapja, a Berecz Laci bácsi, huncut ember volt az öreg ugye, hát 
inasok, hát Pejkónak a felesége Novák Anna. A gyerekek fölkísérték, mert ugye 
vagy gyalog jöttek az állomásról, vagy szekérrel még abban az időben, mert még 
nem volt busz, aztán felkísérték ide. Azt Pejkó itthon volt, azt fogadta őket 
Mihály bácsi is. Kettő jött egyszerre, sose felejtem el, de katonaruhában, mert 
nagyrangú katonatisztek voltak, a zsidó mind az volt, vagy katonatiszt vagy 
gyáriparos, vagy gyáros vagy vasútfőnök. Aztán jöttek, az a kettő elvitte a hírt, 
mert ők tudtak egymásról, azt akkor megint jöttek ketten. Pejkó azt is fogadta, 
na vagy úgy ezek is elmentek, már megint jöttek, azt akkor Mihály bácsi 
megkérdezte: Anna, hát van-e még. Hej, Anna, van-e még? Mikor jött a sok 
zsidógyerek elő. Na, ezt elmondom és megyek haza. Itten járt ki Mihály a 
közön, ne. A ház itt volt, Mihály itt járt ki, a kerteken. Ott meg akácfasor volt, 
nagy vastag akácfák. Osztan Mihály járt itt kifele. Bözsi néniék ott laktak 
(Farkasné), ott is volt egy kis ház a Bak Lidi féle, nem nagy ház volt. Bözsi néni 
ott lakott, egy pitarból állt, meg egy első házból. Szalmás volt. Garaj Pali bácsi 
(Garaj Laci, aki ott a Kecső szögben vót, neki a nagybátyja vót) anyjáé volt a 
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ház. Kis Lidinek hívták. Osztán, Mihály bácsi berúgott, ment felfelé, de mindig 
beszélt. Osztán két ágas fa volt, át kellett közte lépni. Egyebütt mindenütt kerítés 
volt, csak a két akácfa közt nem volt. Osztán a Mihálynak fel kellett volna lépni, 
elcsúszott. Beleszorult a két fa közé Mihály. Osztán, olyan kis ablak volt a 
házon, mint mostan. Kutasnak mondtam, hogy legalább tehettél volna nagyobb 
ablakot, eszembe juttatja a régi házat, osztan azt mondja, nem engedtek, csak 
olyat. Aztán az Anna néni ki-kinézett az ablakon, oszt látta, hogy Mihály bácsi 
ott van a fa közt. Oszt akkor szólt, hogy Anna! Hallod-e, itt vagyon! Anna néni 
bement, oszt a sparheldon főzött valamit, oszt megint kinézett, Anna! Hallod-e, 
itt vagyon! Jó, hogy a halálos görcs húzzon össze, csak prédikálj!  
Sokat öltem nekik disznót, mert öltek ők. Három disznótól kevesebben sose, 
nem azt mondom, hogy kétmázsásakat, de öltek disznót. Én voltam a hentesük, 
soknak én a faluban, soknak vágtam. Volt úgy egy télen, hogy nyolcvanöt darab 
disznót vágtam. Osztán, megkértek, hogy levágom. Az Imre, a fiuk, tőlem 
idősebb volt, én 39-es, ő 38-as. Él-e még, elütötte valami autó, azt beszélték. 
Amikor felmentem, szedtem elő a késeket, Miska bácsi már bújt az ágyba. Fel 
volt vetve az ágy rendesen, de Miska bácsi bújt nadrágostól, mert nem bírta, 
hogy a disznó sikolt. Oszt ugye a Szajkó Andrisék onnan átjöttek, meg még Bak 
János bácsi és Básti Laci bácsi átjöttek megfogni a disznót, vagy az Öreg Ruszó 
Lajos bácsi innen. Osztán megöltük a disznót, mikor már nem sikoltott, a 
Mihály előjött, hozta a pálinkát, bort ide. Olyan disznótorokat csináltak, hogy 
csuda. Anna néni jól tudott főzni, a zsidónál főszakács volt. 
Pejkónak volt nótája, ha meg akartuk danoltatni a kocsmába, kértünk neki, hát 
mi volt 70 fillér volt egy féldeci, hogy pájinkát szeretett inni Miska, mikor láttuk 
már, hogy eleget itt, töltöttünk neki rá valamit, egy stampedlit, akkor kezdte, 
„átmentem a Királyhágón, elvesztettem a huszárcsákóm, jaj, Istenem, fogadom, 
hogy megkeresem, megtalálom, az elveszett huszárcsákóm.” E vót a nótája. Már 
úgy danoltattuk, ahogy akartuk Mihályt. 
Jó lovat tartottam. Lakodalomban, krepp papírból, meg mindenből volt a lovon 
dísz, hátán van a farmatring, az is fel volt, fel volt díszítve itten, nagy csengő a 
nyakába. Akkor fel volt kötve a nyakló, én nem szerettem úgy járni, nyakló 
nélkül lagziba se, ami tartja a szekeret. Megmutatom egyszer, a nyakában van, 
aztán lánccal a rúdhoz van kötve. Osztán, én azt szerettem, én feltettem a 
nyaklót, ami tartotta a szekeret, van a szűgybe egy karika, lehúztam a nyaklót 
egészen azt belekötöttem a szügybe, meg a nyaklóba a láncot, a tartóláncot. Oszt 
úgy ment a csengő a nyakába.  Szajkó Andris bácsinak volt 50 csengő, nem 
tudom hova lett, nekem még van egy nagy csengőm, megmutatom bármikor. 
Egy nagy csengőm van meg egy hatos. A csűrben osztán megmutatom magának. 
Az úgy össze volt hangolva, Andris bácsi az öreg úgy össze tudta a csengőt 
hangolni, mintha egy zenekar zenélt volna.  Ez ehhez való, ez ehhez való, mert 
mindenki ott kötött ki, nem kolomp volt. Mikor Fuszkó Gyulának a feleségét 
hoztuk Teresztenyéről, Garaj Terit, én voltam a Gyulának a vőfélye, jó lovam 
volt, egy ilyen világos pej, meg egy sötét. Herélt ló volt mind a kettő.  A 
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menyasszonyos szekér a mienk volt a szekér, vőfély is voltam, meg szekeres is. 
De a nagybátyám, mink úgy voltunk a nagy Pogánnyal, hogy nekem közös volt 
a ló, egy volt az övé, egy volt az enyém, mert 2000 forint adót kellett fizetni két 
ló után. 1000 forintot egy ló után. Közösen tartottunk, mert úgy csak 600 
forintot kellett egy ló után fizetni. Osztán, ki volt díszítve, asszonyok csinálták a 
rózsát papírból a kantárra, meg mindent. Meg hát, volt valamikor a sallang, 
nekünk is volt négy, mert a kantáron is volt itt egy a száron is volt egy sallang, 
ilyen piros izé volt a végein, meg volt hagyva, lehet azt most is kapni. A 
sallangot, az fel volt kapcsolva a kantárjára, itt a volt a pillangó a tükrön, ezen az 
oldalon meg a másiknak is. Oszt akkor fel volt díszítve, osztán a csengő a 
nyakába kötve, szorosan a nyakába betéve a csengő. Mikor behoztam az 
udvarba otthon, két herélt ló volt, (Hídvégardóba került, Antal bácsinak a 
testvérjéhez, Eszti néni a legidősebb, ő ott volt férjnél Pap úrral (Papúrral, egybe 
mondta), Jánosnak hítták az urát, osztán ugye nem szólalhatott meg a csengő, 
fogni kellett az ütőjét, hogy mikor a lóra kötöm, ne szólaljon meg. Oszt, mikor 
ugye már mind a kettőn rajta volt, mert csak az udvarban lehetett rákötni a 
nyakába, fogták két oldalról, innen is, meg amonnan is.  Na, elhelyezkedtem, a 
karos ülés még most is megvan a karos ülésem, már az első ülésem nincs meg, 
nemrégen vágtam össze. De a karos ülésem, amin a vőlegény, meg a 
menyasszony ült, meg vele szembe a koszorús lány, meg a vőfély, még mind 
megvan. Osztán, mikor felültem, elhelyezkedtem, beletettem a lábam az első 
saroglyába, mikor megfogtam a gyeplőt, megszólalt a csengő, egy állt a kapuba, 
hogy ha jön egy autó, elibe ne menjünk. Azt mondta Tót Miklósné, aki Kánói 
asszony volt, aki most meghalt, Tót Pirosnak az anyja, a jó istent abba a kutya 
anyádba! Tót Miklós gazember volt, de Te még gazemberebb vagy! Hát 
mondom, mért vagyok én gazember? Kutya istent a kutya anyádba, azt mondja, 
az a két ló, nem tette le a két első lábát sehol! Két lábbal ment a Fuszkóéknál fel, 
de a patak elnyílt, mikor mentem át a patakon.  
Zs.: Zavarta a csengő?  
O.J.: Zavarta a csengő. Majd megszokta, de be voltak zsongva. Ilyen díszbe 
befogtam, vagy 3-4 nap, hogy be legyék húzva. Azt mondta, hogy ő ilyet 
életében nem látott. A két lábával így hadonászott, két igen jó 5 éves lovak 
voltak. Mikor eladtuk Hídvégardóba, hat hónap után hazajött. Ott hagyta Pap 
Lajosékat.  
Zs.: Egyedül hazajött?  
O.J.: Haza! Kieresztették, mert ott vályúból itattak, Antal bácsinak rokonja volt 
a két inas, Gyula is meg Lajos is, meg Irénke, három gyerek. Osztán valaki 
nyitva hagyta a kis kaput, kötőfék se volt a jószágra a kötőféket a fejére tették, 
hogy menjék a vályúra, kiment a vályúra, teliitta magát, látta, hogy a kapu 
nyitva van, már el is avelt (tűnt, szaladt).  Akkor jöttek be a Pannónia motorok 
divatba, már a két inasnak Pannónia motor volt, úgy, hogy az egy motoron jöttek 
ketten, hát megállnak a kapuba, nem jött haza a ló? Nem. Én meg hoztam egy 
szekér lóherét, takarmánygyűjtés volt, még júniusba, osztán beálltam a másik 
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magaméval a csűrbe, adtam neki enni, leszállok, a két ló megáll a kapuba. De 
már nekem anyám mondta, hogy két ló idegyött. Azt mondta, bement az ólba. 
Aszondta, eszik a rácsból, de azon se kötőfék, semmi nincsen. Mondom, hát 
nem ismeri meg? Mér, meg kell neki ismerni? Mondom, ez a Bandi, meg a 
Csillag. Megáll a két inas a kapu előtt, mi van, hova mentek? Tudtam, hogy a 
lovat keresik, aszongya, nem jött haza a két ló? Ide nem gyött! Akkor muszáj a 
rendőröknek jelenteni. Aszongya, Szilason már kielőzték volna, a falu közt, de 
azt mondja, mire lekelt a Lajos, meg leállítottam a motort, elmellőzött, mint a 
vonat. Rúgtam a motort, nem indult a motor, ki kellett pucolni a gyertyákat, a 
két ló eltűnt. Nem gyött haza? Mondom, ide nem gyött. Minek jönne, van 
nekem! Hát tudják ők azt, hogy van, akkor mennek, megnézik Antal bátyát, oszt 
jelentik Szilason a rendőrőrsnek, hogy elveszett a ló.  Mikor mennek hazafele, 
megállnak már, jött Antal bácsi nevetve, azt mondta, Antal bácsi, azt mondja az 
öcsém, az egyik is, meg a másik is, hogy eljött a ló, de nem jött haza? 
Dehogynem mondom, itt van az ólban! Azt mondja, na, mit mondtam nektek? 
Hogy az sehova nem ment, az az ólban van. De se kötőfék, semmi rajta, hogy 
viszik haza, hát azt mondom, a motoron nem, adok kötőféket, adok kantárt, 
összekötitek, adok pokrócot, itt a kengyel ráhajintom, rácsatolom nektek, 
ráültök, aztán mentek. Az egyiketek. Nahát, azt mondja, még ilyet, mért mondta, 
hogy nincs itt? Jaj-jaj, én hozzám visszajött. Én attól félek, hogy, ha ezt is 
eladom, egy év múlva is visszajön.  
Hála Istennek megtanultam mindent. Azért mondom az öreg Parajdit is, itt volt 
földjük, nekik is nekünk is, osztán kijött Pista a szekerrel, aztán elballagott a 
műlábával, aztán szórta a ganajat. Elment, rakott tüzet, egy helyütt állt a szekér a 
mienkkel, a Pistáé is meg a mienk is. Olyan nagyétkű emberek voltak, hogy 
csuda, aztán elkezdte, süssünk-e szalonnát. Én nyersen is szeretem, nyersen 
jobban megeszem, mint sütve, de ha már van tűz, akkor süssünk. Süssük a 
szalonnát, az öreg beszéli nekem, kiabál Pistának, hogy gyere mán fiam, mán sül 
a szalonna, mán van kenyér is csepegtetve, gyere, egyél! Még azt mondja, egyet 
térülök, oszt mindjárt. Osztán elkezdett beszélni, hogy az Almás tetőn leejtett 
egy sas egy ürgét. Ezt mindenki tudta, hogy leejtette, aztat nem. Ott aszalok 
ősszel, betrenci szilvából csinálta, megvették a susinkát, susinkának hívták itt az 
aszalt szilvát. Hát volt ott egy hold tavaszbúza, mikor aratásra került, az ürge 
mind megette. De csak egy vót. Beszéli az öreg. Hát, hogy bírt megenni egy 
ürge, egy hold búzát? Hej, inasok, nem megette, elhordta. Hova? Hát be a 
lyukba. Hát ugye csodálkoztunk rajta, Bokros Józsi is, osztán akkor mért nem 
vette ki a lyukból a búzát? Ha csak hordta, nem ette? Hát, azt mondja rájöttem, 
hát az mondja, mondom Pista fiamnak, mert ott hált egész héten az inas, volt 
egy rakodója. Ilyen oszlopok leásva, széna a tetején és az aszaló is alatta. Azt 
mondtam Pista fiamnak, hogy Pista fiam, hozzál nekem egy csákányt, vagy egy 
ortót, lapátot, meg kapát. Kihozta, hozzáfogtam ásni, ráértem, megraktam a 
tüzet, éjszaka se volt kialudva, a szilva aszalódott. Az öreg úgy adta elő, a 
Körtvélyi tudta nevetni, a tanító, Kálmán bácsi, jaj, de ki tudta röhögni. Józsi azt 
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mondja, hogy lehet ennyit hazudni. Hát, had hazudjék, mondom, hallgassuk, he! 
Osztán, hozzáfogtam fiam, ásni.  Ásom, ásom, ásom, hát bent vagyok a föld 
alatt vagy két métert. Hát csak olyan, mint én. Megkérdezem, hogy kell vagy 
másfél méter árok, hogy beférjen, meg tudjon fordulni. Ásom, ásom, mikor már 
beljebb érek, erre is visz egy lyuk, arra is visz egy lyuk, meg ide is. Na, most 
melyiken induljak el? Melyikbe lehet a búza? Bokros Józsi olyanokat tudott 
rajta kacagni, hogy jaj. Szegény Sándor itt, a szódás, olyanokat nevetett, mindig 
beszéltettük az öreget, tudtuk, hogy hazudik. Azt mondja egyszer: fiam! 
Oldalról, itten, ni, kiömlött a sok búza, azt mondja, alig tudtam elmenekülni. 
Megfojtott volna, úgy jött a búza. Ott volt a verem. Behordta az ürge a búzát. 
Hát jó, ezt már én tudtam. Egyszer megint elbeszéli a hegytetőn, szegény Berti 
bátyám, Jánosnak az apja, nyugodjék, ő megy az erdő szélén. Megyen az erdő 
szélén. Jött szembe Jánosnak a hegytetőn. János elment adni a tehennek a maguk 
részén, Berti bátyám meg jött az erdő szélén, olyan lassan. He, öcsém, Obbágy 
Berti sógortól üzentem haza Pista fiamnak, hogy hozzék vagy 15 zsákot. Azt 
mondja, hogy Obbágy Laci sógor megmondja Neked! Nagybátyád. Megszólal 
Berti bátya, idefigyelj már sógor, a jó Isten áldjon meg, legalább az öcsémnek ne 
hazudjál. Én tőlem nem üzentél te semmit, se ürge, se kutya, se kutyaisten. 
Láttam én, hogy Berti bátyám mérges. Az ürge 15 métermázsát gyűjtött, és nem 
lehetett belőle kiállítani.  
Engem nem az bosszantott, hogy hazudik, azt úgy mondta, mintha igaz lett 
volna, csakugyan én vagyok a hülye, nem ő. Nem volt szilva sehol, az 
almástetőn rengeteg szilva volt. Azt mondja Berti, hát gyertek mán ki, ott van a 
rengeteg betrenci szilva is azt mondja, a völgybe, azt mondja, gyertek ki, 
legalább lekvárnak valót szedjetek. Nem kell megvenni? Csak gyertek és 
szedjetek. Hát jól van, így egy hét végén azt mondja anyám, meg Pogány 
nagyanyám, hogy gyerünk, azt mondja, szedjünk akkor vagy két véka szilvát. 
Mondta Berti bátyám, meg Boriska néném is, hogy még van pálinkának való is, 
azt mondja mami, nekünk nem kell a pálinka, én se iszom, meg minek. 
Kimentünk az Almásba, szedtünk szilvát, lekvárnak. Egyszer az öreg, jön alulról 
az alsó kúttól szekérrel, egy fekete ló volt, meg egy pej ló. Ahogy jönne kifele 
az erdő közé, megállt a Bogár ló, nem ment sehova. Hát baklós volt a másik 
szeme, volt jó hámos. Csak figyelt a ló, hát azt mondja, mi lesz, megy-e, vagy 
nem megy? Hát menjék. Jaj, azt mondja: fiam, idegenek járnak a határba, a 
Bogár lovam azt figyeli. Mondom, jól van, ha azt figyeli, figyelje csak, de 
legalább egy két métert eressze be a szekeret hátul, hogy el tudjak menni. Hát mi 
jött ki belőle, hogy vontassam ki, mert nem jön a ló.  Mondom öreg, hát mért 
nem evvel kezdte. Kifogtam a lovát, mondom, majd én kihúzatom a szilvás 
szekerét, engem ne bosszantson. 
Szombati idekerült vőnek, Szombati Lajos. Osztán, ugye, tartott tehenet. Lajos 
Konyárra való volt. Azt mondja, mégy-e a vásárra szo-szo szomszéd, szomszéd, 
mégy-e Szendrőbe a vásárra? A vásárra mondom, megyek, mert van itt egy üsző 
tinóm, mondom, beviszem, hétfőn lesz a vásár, eladom. Jaj, mert ő is most 
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menne a szállóhoz dolgozni, ő is eladná a tehenet. Mondom, hajtsuk, hozzad, 
mondom Szendrőbe a vásárra. Nem autó volt még akkor, így el kellett hétfőre a 
vásárra indulni vasárnap. Mondom neki mikor Perkupára értünk, majd 
megháljunk Perkupán. Még korán volt, még Szendrőbe is beérünk. Itten, ni, a 
Bódva parton lemenjünk Szalonnára. Későbben kell kelni. Aszongya Lajos, 
hogy te tudod, te tudod. Lemegyen Szalonnára, na, mondom, gyere. Össze volt 
kötve a tinó, meg a tehé. Vezesd, én meg megyek utánad, mint úriember. 
Mondom, erre eredj, ni, ebbe az utcába. Mondom, itt állj meg a kapu előtt, 
bekiabálok. Bekiabálok, hej, mondom Mizser, hol vagy, gyere elő! Mizser 
nincsen sehol, jön ki a felesége, Piroska. Hol jársz Józsi, jaj, hogy az Isten 
hozott, de régen láttunk már! Azt mondom, hol van Pista, azt mondja, mulatott, 
aztán alszik, felköltsem? Hát, mondom, ha nem sértődik meg, költsd fel. Jön ki 
Mizser, itt született, ahol Bak Béláék laknak, Mizser Pista odavaló, Mizser János 
volt az apja, nyitja a nagykaput, kezet fogjunk, ahogy kinyitja a nagykaput, 
aszongya, gyertek be. Azt mondom, bemegyünk, de mondom, hova tegyem a 
tehenet, meg ezt a tinót? Azért szóltunk, hogy mondom, éjszakára be kéne kötni 
az ólba, vagy a színkébe, mit bánom én, hova kössük. Hova, az ólba! Na, azt 
mondja nekem, mikor bemegyünk, hogy no, tegyük odébb a szecskavágót. 
Amoda eltegyük a szecskavágót, megkössük a két tehenet. Mondom, Mizser, 
figyelj már ide, tudtad te, hogy jósvafőiek jönnek a vásárba, mért nem tetted ki 
tegnap? Én mondom, nem emelgetek én, mondom, úriember vagyok, én 
emelgessek boksz csizmába, felöltözve bricsesz nadrágba én nem emelgetem a 
szecskavágódat! A felesége, Piroskának hítták, nevetett, no, mit mondtam 
neked, Pista! Most hova akarsz menni, ne foglalkozz te avval, majd én megyek, 
én megyek. Mondom, fordulj Lajos, ki az udvarból, menjünk. Megyünk lefele, 
mondom, állj meg annál a vaskapunál, ni, megvan az most is az a vaskapu, 
mondom, majd én bekiabálok. Nád Bertinek hívták, már nem él, vénlegény volt, 
Maris néni volt az anyja, Ráki Maris.  Bekiabálok, Berti kijön, legény volt aztán 
olyan félbodásan kiballagott, kivágja a nagy vaskaput, gyertek be. Hát, 
mondom, rendben van, szerbusz, szerbusz, kezet fogtunk. Idősebb volt vagy tíz 
évvel, de jó barátok voltunk, igen. Azt mondja, na, a tehenet vezessétek be az 
ólba, oda ne, be kell kötni. Jó, de volt két ló, meg két tehén, de elfértek így is. 
No, mondom, akkor kössed be Lajos egymás mellé a Pirost, meg a tinót. Na, 
bekötjük, Berti elment hátra a csűrbe, hozott egy nagy csomó szénát, egy nagy 
pacókossal odaviszi, meghányta neki a rácsot, azt mondja, gyertek be. 
Bemenjünk. Jó szeszes ember volt Berti, szerette a szeszt, bemenjünk a nyári 
konyhába, mert mondom, ilyen kora ősz volt, az anyja, Maris néni ott van. 
Csókolom Maris néni, hogy van? Jaj, jaj, Józsikám, hol jársz fiam? Mondom, 
hogy megyek a vásárra, mondom bekötöttük a tehenet, bemutatom Szombatit, 
hogy szomszédom, alföldi ember ez. Üljetek le a nyári konyhába, azt mondja 
Berti, hogy gyere velem, Mondom hova? Azt mondja, szívjunk bort, hát a nyári 
konyha alatt van a bor, a pincéje.  Lementünk ketten, oszt szívja a bort, 
aszongya, igyál már egy pohárral. Mondom, ez novabor, megbolondulsz tőle, 
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ettől a novabortól. Szombati úgy berúgott a novabortól, mindig emlegette 
szegény, míg élt, hogy velem a világból is ki lehet jönni, mert engem mindenütt 
ismernek. Húsleves volt a vacsora, vasárnap délután volt, vasárnap este van, hát 
mondom, izét esznek, nem grujalevest. Megvacsoráztatott Maris néni, Józsikám, 
kalács, sütemény, leveshús. Mondom, nekem már nem kell semmi. Lajos 
gumicsizmába jött, oszt, hogy, mér lett olyan vizes a lába, mitől, belelépett-e 
valamibe. Este, úgy eljött az este, beszélgessünk, tíz óra felé. Mondom, le is 
kéne feküdni. Adjál már valami pokrócot Berti, oszt az ólban elhálunk a 
szénatartóba. Micsoda? Szénatartóba? Mit gondolsz te, úgy… káromkodós 
ember volt, mit gondolsz te, vagy barátok vagyunk (tíz évvel idősebb volt) vagy 
barátok vagyunk, vagy semmik. Anyám, aszongya, bontsa el az első házban az 
ágyat! Milyen a parasztágy, olyan magasak voltak, ni. Elbontotta az ágyat Maris 
néni, bent az első házban, mondom, elhálok én idebe a dikón, vagy a heverőn a 
konyhába, minek az első házba. Azt mondja Berti, nem, ott kell aludni! Hát 
mondom az anyád istenit, ezt nem hittem volna, azt hittem, hogy az ólban fogok 
hálni, oszt olyan ágyban háltam, hogy alig tudtam felmenni. Az volt az érdekes, 
hogy Lajos levette a gumicsizmát, oszt fekete volt a lába, mert megfogta a 
gumicsizma. Valahol belelépett a vízbe, ahogy mentünk a vízparton, mit tudom 
én. Azt mondja Lajos, (már részeg volt) ha-ha háziasszony! egy csepp víz, egy 
csepp víz! Hat jól van, hozza neki a Maris néni a vizet. Jaj, lavór, lavór! Azt 
hitte Maris néni, hogy hányni kell. A lábam, a lábam, meg kéne, azt kell 
megmosni. Mindig mondtam neki, Lajos! A lábad, a lábad! Aszongya, 
emlékszek, te voltál annak a bűnöse.   
Azt mondta Lajos, hogy majd ő megtanítja a jósvafői parasztokat gazdálkodni. 
Azt mondtam, Lajos, nem a jósvafői parasztnak kell megtanulni, hanem a 
Konyárinak. Nézett rám, szomszéd, szomszéd, hát mért? Figyelj csak ide, a te 
szekered, tudod kié volt? A Tarjáni Berti bácsié, ott, ni, ahol Mizser Jolán 
építkezett (Malomsokiék) mondom, a te szekered így megyen (mutatta), 
mondom, hogy ha itt van egy kő, a kerék pont akkor ér oda, amikor fel kell dőlni 
neki, rámegy a kőre. Befogott két tehenet, az anyósét, meg a magáét. A 
hegytetőről háromszor dőlt le. Mondom, szerbusz Lajos, már én megyek. Azt 
mondja, feldőlt. Hát mondom, olyan szekerrel jössz, ami a követ keresi, nem az 
utat. Az mondja neki a Rózsa, amikor már begyött a mezőbe a hegy erdején, 
aszongya neki, Lajoskám, fél kettő, nekem meg kettőre dolgozni kell menni a 
szállóhoz. Mondom, eredj Rózsa, Isten áldjon meg, rakodjon meg maga, hát mér 
ilyen szekérrel jött? Jaj, de sok hülyeségen keresztül mentem! Nekem az volt a 
szerencsém, hogy mindenfelé szerettek, mindenfele, én miskolcival is úgy 
voltam. Megmondom őszintén, mi kettecskén mamival voltunk, volt 
nézeteltérésem mamival. Osztán, hát udvaroltam és Szögligetre is, ottan a jány 
katolikus volt. Hát mondom, figyelj csak Kató, azt mondom, baj van! Az 
mondja, micsoda? Az mondom, az, hogy te katolikus vagy, én meg voltam 
katolikus, mondom, de én átkeresztelkedtem, mert nem bírok katolikus 



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 39. 

2013. december 

templomot építeni Jósvafőn. Az mondja tegnapelőtt is, van-e már katolikus 
templom Jósvafőn, mondom, hagyj már békén!   
Azt mondták, Berec János, Berecz Béla (Deli Vilmának az ura) Bak János, meg 
ezek a velem egyidős emberek, hogy Józsi ott is bor ihatna, ahol nekünk még 
vizet se adnak. Hát mondom, engem ismer az egész Galyaság! Hát mondom, ti 
kint se voltatok a faluból, mint a kotlós! Hát mondom, így nem ismer meg senki. 
Szögligeten a kultúrházat építettük, elmentem télre dolgozni a tanácsi építőkhöz, 
edelényi volt a központ. Hát mondom, itthon felvágok egy hétre való szecskát, 
már lovam nem volt, én nem jöttem haza, csak hét végén. Osztán vasárnap mami 
mindig sütött kalácsot, betette a patkót, jó mákos patkót, több volt a mák, mint a 
tészta, mer én úgy szerettem. Betette mami egész hétre, mondom, főzök én, mit 
égetel engem? Főzni igen szerettem, mai napig is tudok. A jányok, hát ott 
háltam a kultúrban, óvodahelység volt, vagy mi volt, oszt ott háltunk, a 
munkások, vaságyon. Oszt tél volt, a jányok jöttek, hogy menjünk szánkázni, 
ródlizni, arra fel a Derenki vár felé. Hát, mondom, gyertek már be, hát 
szétnéznek ők, kitettem a kalácsot, aszongya ez a Bubenkó Kati, most is azt 
mondta: Obbágy Józsi! Én még olyan mákos kalácsot nem ettem, amit te hoztál 
Szögligetre! Mondom, én úgy szerettem, hogy több volt a mák, mint a tészta.  Itt 
is Maornyinét temették, oszt itt volt Kati is ezek a Szögligetiek, ezek a régi 
lányok, mint összecsókolt. Az mondják, hogy megmondják az asszonynak, hogy 
engem mindenki összecsókol, hát mondom, téged nem csókolhat, mert nem 
ismer senki!” 
 
 
Reméljük, e számtalan történetből még olvashatunk a helytörténeti füzetek 
lapjain.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


