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Mesélő házak, mesélő falubeliek 
(beszélgetés Obbágy Józseffel 2013-ban) 

 

Szablyár Péter már nagybetegen kért meg, hogy készítsem el a riportot és később 

folytassam a megjelentetését. Az első rész a 39. Helytörténeti Füzetekben jelent meg 

2013-ban, Péter szerkesztésében. 

 

 
 

Obbágy József a szőlőbe menet 
(Fotó: Izápy Zsóka archívumából) 

 

2013 őszén, a szüret napján eljött hozzánk Obbágy József, hogy beszéljen a falu 

házairól, és a benne élőkről. Hosszúra nyúlt a beszélgetés, repdestünk kicsit, a 

mesék el-elkalandoztak a házaktól, de néhánynak kirajzolódott a története. Ezek 

közül idézünk fel párat, a következő faluséta útvonalán. Nagyjából követi egymást a 

családok és a házaik története; a mi házunknál kezdődik és folytatódik, ahogyan 

elindultunk fel a Petőfi utcán, le a patakparton, át a Malom előtt a temetőkhöz, majd 

vissza hozzánk, a Petőfi utcába. Induljunk! 
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(Nálunk vagyunk a kisház teraszán, mikor elindítom a felvételt.) 

Zs: Hogy voltak itt régen a házak? 

OJ: Ezen a soron így ne, (mutatja), volt egy nagy első ház, pitar, egy utóház meg egy 

nagy ól. Nagyapáméknak, Ardai nagyapáméknak, akik még laktak is benne a háború 

után, amikor építette, aszongya 54-55-ben építettük ott a házat, ahol Pogány Laci 

lakik, mer az összedőlt, ravás ház volt, mint a csűr, azt beravásolták, be volt 

tapasztva. Szalmatetős ház volt, még ide jártam étetni, mert nagy istálló volt. 

Zs: A Hosszú Pogányék is laktak itt, amíg el nem készült a házuk? 

OJ: Igen. Addig (előttük) meg a nagyanyámnak a mostohaanyja. Az meg Meszesre 

való volt, Pozsga Zsuzsinak hítták, megmutatom még a fejfáját is ahol a fenyőfa 

van, ha még ki nem dőlt az óta. Osztán azt akarom mondani, hogy Bözsi néni 

(Farkasné) meg ott lakott, volt egy kis ház, az Kis Lidi háza volt. (Mutogatja, hol 

voltak épületek régen, ahol most a kertünk van.) Emitt is volt ezen az oldalon, de 

már annak csak az alapja van, mert valamikor itt gépeltünk (csépelt), mert nem 

szabad volt otthon a portában gépelni, csak egy ilyen nagy portába, mint ez volt. 

Mert ez itt egy volt egészen, addig a Deli Józsi bácsi féle is egy volt. 

Na azért mondom, mert azelőtt itt voltak a házak, nem ott ahol most van. Ez a 

Berecz sor ez feljebb volt építve 30 méterrel, minden ház. Az Ardai féle ház itt volt. 

A ravás ház olyan, mintha megcsinálta volna a csűrnek a vázát, oszlopokra meg 

kötések alul fölül. Oszt akkor be volt rakva keresztül vályoggal, így a hosszára volt, 

nem így keskenyen, hanem így keresztbe volt berakodva a vályog. Megmondom 

őszintén, még vályog is van belőle, amikor felépítkeztük azt a nagy házat, ahol 

Pogány Laci lakik a paplakkal szembe, oszt azt a házat felépítettük, mert ez is 

dőlőfélben volt, meg az is. Nagyanyám, ő ebbe az udvarba való volt, már az Ardai 

nagyanyám, neki meg az anyja Borzovai volt, Básti Julianna. Onnan hozta 

nagyapám, dédnagyapám, onnan hozta a feleségét. Mondom az halt meg, oszt mama 

itt maradt, akkor kommendálták neki az asszonyt, hogy özvegyasszony, oszt így 

hozta el a Pozsga Zsuzsit. Még jobban tartották a rokonságot, mint bár-akárki. 

Mondom itt van (a temetőn), ha még ki nem dőlt, ahol a fenyőfa van, Deli Gábor 

bácsi, Aranka néni, Borosok ott vannak, ott kell lenni, ha még ki nem dőlt a fejfa. 

Azt mondom „Meszes” mami oda lett téve. Jártunk ide hozzá, mikor magában volt. 

Magában volt, oszt mink jártunk mamihoz. Rendes öreg asszonyka volt, mert itt volt 

ez a Sándor, a Garaj Lacinak, rossz lába volt, nem itt lakott, hanem az alvégben, 

mindig mondta, megyek Meszes mamihoz susinkát enni. 

Zs: Akkor az hogy volt, hogy egy tó helyére épült a mi kőházunk elől? 

OJ: Úgy, hogy valahogy eltűnt az a víz onnan, ugye a patak mindig mélyült, mer 

azelőtt szabályozgatták, aztán lehúzza. 

Zs: Mert a mi házunk alatt tiszta kő van. 

OJ: Persze csupa kő, mert fel lett töltve. 

Zs: De viszont a víz az ott jár! 

OJ: Deli Józsi bácsi vette meg azt az Ardai Pesta bácsitól, nagyapámnak a bátyja 

volt. Ardai nagyapám. 
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Zs: Ha feljebb volt az utca, akkor amiben, a Pogány Laci bácsi lakott az is háború 

után épült? 

OJ: Az 50 56-ban 54-ben kezdtük. 

Zs: Igen, én azt hittem, hogy sokkal régebbi. A mi házunk is az akkor épült. 

OJ: Akkor, akkor. Mikor a Józsi bácsi elment nyugdíjba, Deli Józsi bácsi, aki ezt 

építette, ő katonatiszt volt. 

OJ: Ez úgy van, mint a Deli Rafu bácsi vagy Deli István, de nem is, hanem Bak 

Miklós féle ház. 

Zs: Ez itt szomszédba? Jánoséknál? 

OJ: Persze ez itten a szomszédba, ez mert Bak Miklós bácsi itt lakott. Oszt neki 

testvére volt Rózsikának a nagyanyja. Juli néni. Őt idehozta, Bak Miklós bácsinak a 

testvérje, ..na.. Bak Juli néni Bak Miklósnak volt a testvére, oszt ideállt hozzá vőnek 

Bak Miklós bácsi. Ugye. Oszt akkor így voltak ezek rokonok. Hát valamikor ugye 

adták a lányt az unokatestvérjéhez, azt mit számított? Hát! A vagyont házasították, 

na jobban mondva. Meg hát az egész kert mögött házsor volt. 

Zs: Nincsen nyoma. 

OJ: Hát, persze, hogy nyoma nincsen. 

(Elindultunk a faluba a főúton az utolsó ház felé.) 

Zs: És ott volt a kovácsműhely? 

OJ: Igen, majd megmutatom, hogy hol volt a kovácsműhely. Itten az öregnek, ahol 

van az az ember háttal. Ott volt gépszíj. Mert amerikából följött, oztán mindene 

megvolt. 

Zs: Ja, ő is amerikás volt? 

OJ: Persze. Ott volt a műhely, ahol lássa azt a dombot, ott van, még van az a lépcső, 

ott volt a műhely. Még egy nagy eperfa is vót. Spitzer volt a vő. 

Zs: Petőfi 51. A legutolsó ház. 

OJ: Azért tudom, mert pince volt ottan, meg még jégverem is. Van valami mellette. 

Zs: Ott hátul volt egy nagy, nagy csűr, ja igen, annak már nincsen nyoma. 

OJ: Ez meg fennt a dombon a Bak Lajosé volt. Ő építette a kakasvárat. Ez meg itten 

a Bak Lajos szülői ház volt ottan. 

Zs: Sáriék. 

OJ: Igen, az apjáék. 

Zs: Ja hát a beregszászi Bak Lajos volt Sári apja. 

OJ: Igen. Voltak ők sokan testvérek, a négyen, katonatiszt is volt a Pista, a Lajos 

bácsinak a testvérje. A négyen voltak testvérek, Hákné Bak Erzsi itt van eltemetve, 

megmutatom. Hát ezek voltak. 

Zs: Itt volt ház mindig? Ez a Palcsó ház, vagy ez új? 

OJ: Nem, itt nem volt. Ez a ház, ott ahol az ólnak vége van, az úgy ment, hogy a 

rakodó ott volt, de ott nem volt semmi, ott kert volt. Az Ardai Laci bácsi fehér háza 

az volt, a ház áll, most is áll, amikor Palcsó Pista bácsi ideállt vőnek, Margit 

nénihez, Ardai Margithoz, ott két lány volt, Drótosné, Ilonka meg Margit néni. 

Persze ezt az inasok építették. Ez a kőfalat meg a Gereguly Pista rakta. 

OJ: Ez meg itt a Deli Pistaé volt. 
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Zs: A régi Gergő kocsma? 

OJ: Igen. Deli Pista annak hítták az öreget is, az apjukat. Ez egész innentől, ahol a 

kőfal van, innentől itt ment el a kerítés az, arra ment. Hát. Itt volt egy nagy 

szénarakodójuk. 

Zs: Hát arra emlékszem, az összedőlt nem régen. 

OJ: Nem dőlt az, elbontották. Na, itt volt a kerítés, itt vannak azok a kanadai 

nyárfák. Ezt Deli Pista ültettette, mikor a tanács egyszer elrendelte, hogy bot akácfát 

kell ültetni, meg kanadai nyárfát a vizes területekre. De hát megmutatom, a réten is 

van ilyen kanadai nyárfa ültetve. A csátéban is sok volt, ahol Váczi Béla építkezett, 

mert ott is beültettették a tanács, adott csemetét, aztán a gazdájával beültettették, 

hogy ez hirtelen nyő, hamar nyő. Zs: És az miért jó a vizes területeken? 

OJ: Hát mert lecsapja a vizet, sok vízzel él. 

Zs: Sajnáltam ezt a fasort itt. Szép volt. 

OJ: Hát már ezt ki kellett volna már venni. Az a baj, hogy már hirtelen nyő, de 

hirtelen is elpusztul. Még van a Pós aljában az öreg Fodor féle ház ahol volt, ott is 

van még most is. Zs: Ekkora csűr hány állat takarmányához kellett, vagy nem csak a 

sajátot tárolták? 

OJ: Hát sok marhát tartottak hát, volt 20-22 db marha meg ló minden. 

Zs: Akkor ezért kellett ekkora, nagyobb, mint a ház. 

OJ: De még a rakodó is itt volt neki, itt ne, még a rakodó is arra ment el, az a 

rakodó, amit mondtam. 

Zs: Nagyon szép ez a ház. Nagy gazdák voltak? 

OJ: Nagy gazda volt az öreg. Rátette a hámot hétfőn a lóra, nem vette le csak más 

héten, vagy vasárnap. 

Itten meg ez úgy volt, megmondom magának, itt volt egy másik híd. A Szakalék úgy 

jártak be, itt volt egy kiskapu, azon a hídon jártak keresztül, ilyen felség van itt, ahol 

kint áll a híd ott meg a Palcsóék a vízen át jártak. Deli Albert a saját pénzén építette, 

mert ugye gazdálkodó volt, ez a porta odatartozott a malomhoz. 

Zs: Ez a Kleinék malma volt? 

OJ: Igen, a malom meg arra volt hátra, ott volt a víznél. 

Zs: A háború után kié volt, akkor ki lakott itt, amikor ez romos volt, be volt omolva? 

OJ: Ez a ház, ami itt van, ezek itt, ez ugyanúgy megvan, mint akkor megvolt, romos 

volt, mert mondom közben csak a kőfal állt. Itt volt a nagy kerek, a vízi kerek, itt jött 

be a víz, ott ment ki, így jött le, itt ment be a patakba. 

Zs: Háború óta ez romosan állt? 

OJ: Persze! Nem csak háború óta, a háború előtt is romosan állt. 

Zs: Én arra emlékeztem, hogy itt valamikor egy nagy tetőfedés és volt egy nagy hó, 

a 90-es évek elején, akkor ez beomlott. Akkor tört össze ez a tető. De én úgy 

emlékeztem, hogy volt itt valami lakható rész. 

OJ: Persze szoba konyha, úgy nézett ki, most is úgy van. Csak akkor nem volt rajta 

emelet. Papp Jancsi bácsi lakott itt. 

Zs: Miatta lett itt a pap palló, vagy a tiszteletes útja miatt nevezték el a hidat? 
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OJ: A tiszteletesről, mert az nem járt körbe, hanem ott volt egy kiskapu a parókia 

kerítésén, ott van, de nem ott volt. Amott volt a kiskapunál, ahol az építmény van, 

csak az kőfalat átrendezték. 

Zs: Na most ez a ház, ami most a Tájház, ez is Szakál ház volt? 

OJ: Az Ardai Andris bátyámnak az apjáé volt. Aki a patakparton van az meg Ardai 

féle ház, is itt született ebbe a házba még Ardai Andris. 

Zs: És legutóbb ki lakott benne? 

OJ: Hát, megvette eztet az öreg Szakál. 

Zs: Ez is egy nagyon nagy porta, itt is gazdálkodók laktak. 

OJ: Persze, hát gazdálkodók voltak. Vettek cséplőgépet, ugye mer Amerikából jött a 

pénz Andris bátyámnak, vettek cséplőgépet, de Andris bátyám nem értett hozzá, 

osztán elpusztultak, mer nem bírta itthon fizetni a cséplőgép után, amit fölvettek 

pénzt, mert onnan Amerikából segítették, de nem bírták fizetni. Oszt akkor el kellett 

adni a cséplő gépet, Bak Béla bácsi vette meg ott Parajdi Ibolyával szembe, Icának 

a, Bak Bélánénak a apósa, ő vette meg azt a cséplőgépet Ardai Andris bácsitól. Az 

van ott e. 

Zs: Több cséplőgép is volt a faluban? 

OJ: Volt Bokros Gyuszi nagyapjának, akkor volt ez az Ardaiék, akkor volt Czafik 

atyusnak, meg Fuszkóéknak. 

Zs: Ki is volt ez használva? 

OJ: Ki, jártak sokfelé Hídvégardóig is jártak gépelni. 

Zs: Ja, akkor ilyen vándor volt? 

OJ: Persze. Arra nem volt cséplőgép semmilyen, oszt innen jártak, az öreg Bokros 

például Lenkére járt, a fia Béla bácsi, még Bokros János bácsi kivette a szabadságot, 

a másik fia az vasútnál dolgozott, kivett egy hónap szabadságot, aztán akkor hazajött 

gépelni az apja gépén. Aztán azt kellett mondani, az öreg, Bokros atyus, nem is 

tudom kihez hasonlítani na, akár Fecske, csepp ember vót, de még soványabb volt. 

Osztán kihúzatta a cséplőgépet az udvarból, a csűr alatt állt a cséplőgép, a szenes 

motor a szinkében, elevátorral, így minden tető alatt van. A szerelőkocsit azt 

kihúzatta az öreg maga. Volt egy fogott lova, háborúból itt hurcoltuk, 

hordóabroncsot köttünk a nyakába, azt itt hurcoltuk étetni, mer majd megdöglött 

éhen, azt be ne menjen egy csűrbe ahol be lehetett menni, azt hánytuk neki még a 

szénaport is megette. Aztán az öreg ugye befogta, mert neki ahol ott lakott, ahol a 

holland megvette a házat, Bokros Árpiékon alul, Pötyiéken felül. Aztán olyan mély 

volt a csűrfiók, mert ha belementem vagy beleesett a gyerek rendetlenkedett, azt 

valamelyik beleesett, nem tudott kigyőnni, csak hogyha kihúztuk, vagy létrát tettem 

neki be, hogy kimászott, olyan mély volt a csűrfiók. Osztán kihordtuk neki a 

szénaport, meg minden, azt megette, oszt ottmaradt. Az öreg betette az ólba, osztán 

hozott neki, mer a mezőben gépelt azelőtt a nép, aztán befogta az öreg még a 

szánkába is télbe, azt elment hozott neki szalmát. Osztán Csillag megmaradt, aztán 

utána volt egy másik ló, Vezérnek hívták, azt meg már vette az öreg, amikor eladta 

az erdőt, az Almástetőn, Fuksz Miksának, ilyen fakereskedő volt. Aztán vett egy 

párját, meg egy tehenet az öreg, gazdálkodott. Aztán úgy képzelje, hogy kihúzatta a 
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cséplőgépet az udvarból a két lóval, ott ahol Soltész Gellért lakott, ahol a darálós 

Laci. Kihúzatta a cséplőgépet, azt kihúzatta a tüzes motort, mert szénnel fűtötték, 

vagy gőzgépből, kihúzatta, akkor a tüzes motort elibe húzatta, a cséplőgép elibe, hát, 

az elevátort kihúzatta, azt utánakötte a cséplőgép után. Kihúzatta a szerelőkocsit, 

mert azon volt satupad, minden volt azon, azt kihúzatta, utánakötte, azt vasárnap 

reggel az öreg 8-9 óra tájban kivezette a lovat, befogta a cséplőgépbe, vagy a 

tüzesmotorba, bocsánat, nem a cséplőgépbe, hát akkor az öreg felült a kezes lóra, 

Csillagnak hívta, felült arra, a gyeplőt a kezébe fogta, összefogta, gyerünk, na 

Csillag gyerünk, az összes szerelvényt egyszerre vitte Bódvalenkére, az összes 

szerelvényt. Hátul volt a szerelőkocsi azért, mert azon volt fék, mint a szekereken 

van úgy e. Oszt akkor kiabált már a Zabos dombnál, mer meredekebb volt, már 

azóta lejjeb eresztették útat. Azt akkor kiabált az öreg hátra, Misu fékelj! Oszt Miska 

bácsi azt fogta az egész szerelvényt. 

(Merre menjünk? Temető fele?) 

Zs: Jenő bácsi házáról még úgyse mesélt. 

OJ: Ez nem Bartkó Jenő bácsi háza volt. Ez Leskó féle ház. Ide Jenő bácsi vőnek 

állt. Bartkó Jenő bácsi, neki az apja ilyen mesterember volt, mint Jenő bácsi, de nem 

itt laktak, azt úgy vette el Bözsi nénit Jenő bácsi. Vilmos bácsi, Vili bácsi került 

Telekre, Pista meg Bódvaszilasra. Bartkó Pista meg Bartkó Vilmos. 

Zs: Patkoló kovácsműhelye volt? 

OJ: Nem, gépészkovács volt. Értette Jenő bácsi a patkót, de nem szerette csinálni, de 

így a ráfot felhúzta a szekérre, meg minden, mondom gépészkovács volt. 

(a temető felé mentünk, a tájház feletti kertnél voltunk) 

Zs: Ez itt a Pogány féle ház, kert vége? 

OJ: Hát ilyen hegyesen jött ez ki, ott Berecz Béluék kerítették így ki, eddig van a 

Pogány Samu féle kert. Itt van az a domb a diófa alatt. Samu bácsinak vót itt egy 

verem csinálva. Valamikor a paraszt csinált ilyent, volt rajta ajtó, abban ablak. Volt 

egy nagy kémény is. Samu bácsi itt fonta a komlószárból a kosarat. Gazemberek 

vótunk Béla komával, jó barátom volt, Vilmának az ura, iskolába is együtt jártunk, 

volt itt egy cső kitéve. Járt maga a kerekgyártónál a műhelybe? 

Zs: Persze. 

OJ: Volt neki egy olyan szétszedhető kályhája valamikor, három részes. Aztat 

szétcsinálták, csak egy részből volt, amin a cső vót, a Samunak a vót itten avval 

fűtött télen. Nagy f..ok voltunk mink, amint láttuk, hogy füst jött, ide behúzódtunk, 

bedugtuk Samut, pörkölje ki a csúnya nyavalya! Megálljatok külykök!!! Aztán 

elmentünk. 

 

Látható, hogy a mese csapongott és nagyon kedves emlékek jöttek elő a séta alatt, itt 

kijutottunk a temetőoldalba, ott az elhunytakról mesélt. Itt megszakítom a riportot, 

mert jövőre is kell hagyni a meséből… 

 

Lejegyezte: Izápy Zsóka 

 


