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Újabb részlet egy régi riportból 
(Beszélgetés Obbágy Józseffel, 2013-ban) 

 

 

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

faluról, a falu házairól, és a benne élőkről. A mese repdesett kicsit, néha nem is 

kicsit, de jól esik olvasni, mert szinte hallani a beszélő hangját a beszédhez hűen 

legépelt riport olvasásakor. Sajnos már ő is eltávozott, csak ez a hangfelvétel őrzi a 

régi történeteket.  

 

 

Obbágy József mesélés közben 
(Fotó: Izápy Zsóka) 

 

 

Zs: Ahogy elhallgatom, kevesebb lenne az olyan ember a faluban, aki nem rokon 

magával, nagyon szerteágazó a családja.  

OJ: Hát mondjuk szerteágazó, az én nagyapám Irotáról került, de nem a közvetlen 

nagyapám, hanem a dédnagyapám. Ahol most a vízmű van a Kecsőn, ott volt egy 

malom. Meg van még a kőfalja most is.  

Zs: Ott, ahol a forrás volt, ott volt egy malom?  

OJ: Ott-ott van egy kőfal a Kecső felé fölfelé. Ott volt egy malom, úgyhogy a 

kecseiek a borzovaiak ezek, akik itt ezen a vidéken éltek ide jártak őröltetni a búzát. 

A nagyapámnak az apja Irotáról kerül ide. Ő ott volt a molnár. Az apámnak az apja 

ott született. Volt ott szolgálati lakás, konyha is. Valamikor a konyhában is ellaktak.  

Zs: Csak olyan messze van a falutól.  
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OJ: Messze van, de az a helyzet, hogy villanyuk volt, a malom fejlesztette az 

áramot. Hát ezt beszélem én sokszor, hogy itt volt a szállónál a villanytelep, mért 

kellett azt elizélni. Adjon rá valaki magyarázatot. Magyarázza meg valaki, mért 

kellett ezt, amikor itt már háború után, meg a háború előtt be volt vezetve a villany. 

Az igaz, hogy csak 110 volt vót. Leskónak az apja, Józsi bácsi, ő volt odafent a 

villanytelepnél. Ott laktak, Leskó ott nyőtt föl.  Mért kellett azt elizélni, azt nem 

szétrombolni kellett volna, hanem fejleszteni. Az a helyzet, hogy akkor csak 110 

volt vót, de a falu közt is ott van, megmutatom, ha nálam elgyönnek, ott van a 

csűrben a lámpa, ami valamikor itt az oszlopokon volt. Meg van a lámpa is róla, ami 

az utat világította.  

Zs: Az utcát még kevés helyen világították akkoriban.  

OJ: Még Kessler idejébe, amikor a Kessler feltárta a barlangot innen, hogy innen 

bejártak a barlangba, oszt azt akkor csinálták azt a villanytelepet.  

Zs: Előtte a Klein féle malomból is volt áram.  

OJ: Ott is volt, abba a felsőmalomba is volt, már az alsó malomban itt nem volt. A 

malom fejlesztette itt is az áramot. A Kecső völgyön is, a régi emberek, hát mondjuk 

Obbágy János is tudta, ő is emlékezett rá, sokat beszélgettünk róla, hogy ott is az 

áramot fejlesztette a víz. Tönkretették, de most lehetne használni, most még pénzt is 

lehetne rá szerezni. Hát nem tudom, ez a mostani fiatalság nem ér semmit. Nem tud 

semmit. Én tudtam danolni. Én vőfély is voltam, 34 lagziba, a múltkor számoltam 

össze. Volt egy vőfély könyvem, minden lapra rá volt írva a nevem. Jóna Béláné, 

Izsó Erzsi néni adta azt nekem. Ilyen vastag könyv volt, oszt annyi vőfély vers 

benne, köszöntők a nászt, a nászasszonyt, mindenre külön.  

Zs: Ez nagy kincs lenne most.  

OJ: Hó, biztos. Még Novák sokat tud, Novák Pista, gondolkoztam, még, le kéne 

ülni, le kéne írni.  

Zs: Tudná még, tudná fejből is?  

OJ: Hát még a leveshez, meg a húshoz elmondanám, meg a menyasszonytánchoz, de 

még van az úgy, hogy eszembe jut. Külön, volt a süteményhez, külön volt a sörhöz, 

vagy a borhoz. Külön volt búcsúztatója a menyasszonynak, hát Izsó Marikának, meg 

Bokros Józsinak, mind a kettőnek vőfély voltam. Marikát itt kikértem, akkor 

Bokroséknál, mikor lement, beköszöntem az új családba, tudtam mindent, az a baj, 

már nem jut eszembe. Még a papnak a köszöntője még eszembe jut. Hogy is van, 

na! Még Miskolcon én köszöntem meg a sógorném lányának az esküvőjén a papnak, 

mert az anyós rászedett. „Tisztelendő úrnak hű fáradozását megköszönöm szépen a 

hit feladását. Áldást kérő imája szálljon fel az égre, szálljon az új párra szeretet és 

béke. Ez új párt az Isten sokáig éltesse, boldog esztendőket együtt eltölthesse. 

Tisztelendő urat családjával együtt éltén keresztül kísérje boldogság örök 

szüntelenül.” Már sokat nem tudok, már Fuszkó Gyulának 57-ben én voltam a 

vőfélye. Ahol vőfély voltam, kendőt kaptam, mindegyik lánynak bele volt varrva a 
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neve, mindegyiknek. Bele volt varrva a Bak Joláné, bele volt varrva a Pogány 

Terézé, bele volt varrva Izsó Máriáé, ha lyányoknál voltam, de fiúknál ugyanúgy 

volt. Egyetlen egy izém (kendő) nincs, az asszony azt mondja, ne beszéljél, sehol 

nem voltál, mert egyetlen egy nincsen, még az sincs meg, amit a lóra kaptam. A lóra 

kaptam, a lagziba voltam első szekeres.Hát ilyen volt ez az egész életem, így ment 

el. Én nem tudom mért, de akár hiszik, akár nem, szüreteltünk a szőlőbe, már akkor 

már más ló volt, egy deres. 63-ban volt ez, osztan sajtoltunk az ő, a nagyapám 

pincéjénél, ahol az ünnepély szokott lenni, ott van az ő pincéje az enyim mellett. 

Sajtóljunk, akkor bor beadás már nem volt, a Rákosi rendszerben be kellett adni a 

bort is. Meg volt mondva, hogy mennyi a szőlő, mennyit kell beadni. Az erdőn, 

akárhol berúghattak, annyi bor volt kiszállítva az erdőbe, ezekbe a lápákba, hogy el 

se hiszik.  

Zs: Kint tartották az emberek a bort?  

OJ: Dehogy, csak a felesleget. Csak a fejadagot tartották ott be, ott állt a szeker, két 

fát feltettünk rá, két fára tettük a hordót, mert nem szekerderékkal volt, a derekat, 

meg a lőcsöt levettük, rátettük a két fára oszt lecsatoltuk, oszt vittük az éjszaka az 

erdőre.  

Zs: Nem lett ott baja a bornak?  

OJ: Hogy lett volna, hát kiforrott. Én most is megmutatom, hogy ahol a doktornak a 

háza van, a Rózsa féle ház, Tetyves töbörnek hívják, abba volt, nem akarok hazudni, 

de abban volt 1500 liter bor. Mindenki hordta a bort kifele az erdőre. Eldugtuk hát! 

Ott állt a szeker, Fuszkó Józsi bátyáméknak is volt szőlő, tegyünk fel azt mondja két 

hordóval, feltettük, elvittük. Hova vigyük? Vigyük valamelyik lápába, a Juhász 

töbörbe jó az alján. Ilyen inasok jártak a marhával, még én is inas voltam mondjuk, 

aztán a bérc alján ittunk mindig, oly részegek voltunk, mint a csutak! Komolyan, a 

lápákban, mert mindenkinek volt bor, akkor az egész hegy termett. Jött a finánc, 100 

literrel több volt mikor vizsgálta bort. Mondom kiteszem a szőlő közé, elszaladt a 

tonna bement a völgyre, összetört, elment a bor is meg a tonna is. Mami kérdezi, 

hogy hol van a tonna? Mondom, már szétment. Összetört mondom, elszaladt, be az 

oldalon, mondom.  Szétloccsant. Arra képesek voltak, hogy felmérték a terményt, 

hogy igaz-e, ami a papíron van. Gyalázatos világ volt. Nem kívánom, mondom 

senkinek. Jóba voltam Körtvélyivel is igen, színdarabot tanultunk, meg danolni is 

tudtam, benne voltam a dalárdába, nótakörbe is, meg mindenbe. Dely Jánossal a 

Falu rosszát, meg a Piros bugyellárist játszottam. Körtvélynek a felesége, Erzsike 

néni az színésznő volt, be tudta tanítani, olyan színdarabokat játszottunk, jártunk 

még Miskolcon is, meg Ormos, meg Bódva, meg ezekben a nagy falukban. 

Zs: Már felnőttek voltak?  

OJ: Felnőttek hát, persze. Én nem voltam se DISZ tag, se KISZ tag, de tudta, hogy 

én tudok danolni, de én nem jártam a keze alá Körtvélyinek má. De ugye a csapat 

járt, úgy össze tudta tartani, most is azt mondom, olyan ifjúság, mint Jósvafőn, nem 

volt csak Ormoson. Ez a bányász ifjúság, ami a bányászoknál volt. Mert azok jártak 
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ide ilyen vendégszereplésre, mink is Ormosra. Nagy kultúrház volt, meg 

tánccsoport, olyan tánccsoport volt, hogy mese. Körtvélyi, Leskónak az apja, azelőtt 

Szőr Dezső bácsi, úgy muzsikáltak, mint a radai rosseb. Táncolni úgy tudtunk 

mindenféle táncot, én még megtanultam hamar mindent. Én még nem jártam 

tánciskolába se, mert én olyan szégyenlős voltam kisebb koromba. Nem mertem a 

lyányokhoz se közelíteni se. Maksa Julcsi meg akart csókolni, bebújtam az ágy alá. 

Mai napig emlegeti szegény. Él-e még, de most vagy két esztendeje beszéltem vele 

telefonon. Maksa, ott a felső oldalon. Ott öt lány volt, Julcsi a nővéremnek volt 

barátnője. Elkerültek Pestre. Meg akart csókolni, oszt bebújtam az ágy alá. Má 

voltam vagy 13 éves. Julcsi igen emlegette ezt a csókot mindég, má most hagyom 

magam ne félj! Bizony így volt ez. Égerszögre udvaroltam én is és Bokros Árpinak 

az apja is. Ő el is vette a komaaszonyt, Erzsikét, aki meg is halt hamar.  Árpinak az 

anyja. Égerszögön olyan szüreti bál volt, Égerszögi mind jó haver volt. Má egy se él, 

mert megitta az agyát mind. Ezek az égerszögi inasok. Már, aki velem egyidős volt, 

egy se él. Hát ismertük azelőtt egymást, mert sorozatra (sorozásra) jártunk, ezek a 

felvidékiek Edelénybe, így ismertük egymást. Elmentem, hát nekem volt ló csak, a 

többinek nem volt ló. Hát menjünk a szüreti bálba, mondom Égerszögre. Szép 

lyányok voltak Égerszögön igen, én is oda udvaroltam Pirinek. Szép fekete lyány 

volt, él most is, olyan idős, mint az asszony, 70 éves. Oda udvaroltam Pirinek, vagy 

6 hónapig. Elhoztam ide, na mert, sok szőlő volt. Elhoztam na mert má karácsonyra 

jegyváltás is lesz, meg ez lesz, meg az lesz. Átjöttek szüretelni, a komaasszony is 

átjött, Bokros Árpinak az anyja, ő két testvérgyerek volt. Hát átgyöttek szüretre. 

Majd jön a kisasszony onnan ne a postáról, Fodor Ilonka, hogy gyött egy távirat a Te 

nevedre, hogy Piroskának menni kell dolgozni. Az Égerszögi szállónál dolgozott 

Piri. Hát akkor mondom, hogy megyen. Hazajöttünk a szőlőből. Már azt mondja 

mami, ne menjetek Piroska, vacsorázzatok meg, hát már ideges. Mit idegeskedel, 

mondom Isten f…át! Azt idegeskedel, egyél, aztán majd menjünk. Otthon leszel már 

éjcaka. Már én voltam ideges. Szép lyány volt, most is szép asszony. No mondom 

neki, hogy itt van a szőlő, itt van a 3 literes butykos, mert butykosnak hítták az 

üveget, mondom neki ez a kosár, ezt vigyük nekik, ez tiszta oltvány volt különben, 

csak az aljában volt kicsi fekete otello szőlő. Mondom, ezt vigyük neki haza 

kóstolónak. Ha már menni kell. Azt mondja, hát már igen sötét van, mér a sötét, még 

nem ett meg senkit, minket ki fog. Most is meg van a kengyelem, meg a pokrócom, 

már nyergem is van, de már én arra nem ülök föl. Na rácsatolom a pokrócot, 

ráteszem a lóra, rácsatolom a gurtnival (az is megvan) a kengyelt, (van ott négy is), 

rácsatolom, na mondom, menjen. Aszongya mit akarok? Hát mondom mit gondolsz 

te, hát mondom én Égerszögre, ha magam vagyok áttaposok háromnegyed  óra, jó 

45 perc alatt, de mondom itt van a szőlő, itt vagy te, itt van a must, mondom viszem 

a lovat, hát majd hazagyövök gyalog, vagy hazagyövök lóháton. Félt a lótól, mint a 

tűztől, na, mondom Kesely, csak gyere, karomon volt a hajtószárja, aztán minden 

rajta. Menjünk a Kajtán felfele, hallod-e, így sose érjünk haza, mondom ülj rá. Hát ő 

így nem meg úgy nem, nem akarok, vékony lyányka volt, rátettem a lóra. Én meg 

felálltam egy kőre a Kajta kútnál, oszt ráültem a háta megé. Befogtam így a gyeplő 
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közé Piroskát. Mondom itt van a kosár, én meg a bort mondom fogom, fogd meg a 

gyeplőt, oszt kapaszkodj. Az én lában kengyelben volt, neki könnyű volt. 

Hazavittem, bemegyünk a Simon völgyön, megálljunk a kapuban, no mondom akkor 

most már várjál, leszállok, leveszlek. Levettem, megkötöm az eperfához a lovat. 

Bemenjünk, no megjöttünk, hát fogad az apja, anyja, Dezső öccse, a húga. Na jó 

mustot hoztunk, kóstolják meg, itt van a szőlő, de ilyen oltvány szőlő volt, 

hárslevelű szőlő volt itt a legtöbb. Jaj még ilyen szépet, hát akkor egyed, 

elbeszélgettünk minden. Mondom neki, hallod-e baj van, hát nekem menni kell haza, 

mondom a sok szőlő kádakban a pinceudvaron. Hát oda menni kell, mondom, 

Pogány atyus pont akkor halt meg az előtte való őszön, az is ott van azt is nekem 

kell csinálni, még a magamét is, hát mondom, én megyek, mert megyek a szőlőbe 

vissza. Jól van, elköszöntem, ráültem a lóra, na, mondom, még lemegyek a 

kocsmába, veszek vagy két doboz Kossuth cigarettát, mert cigarettáztam. Bemegyek 

Aluérhoz, ott voltak a haverok. A bátyja is a testvérje Pirinek. Na mit iszok? A 

kocsmában úgy ismertek, mint a rossz pénzt, hát mondom, amit szoktam, vagy 

Hubertuszt, vagy kevertet, kérték volna ezek a bányász inasok decistül, hát mondom, 

nem vagyok én ökör. Mondom Aluérnak a kocsmárosnak, Boros Aurélnak hítták, 

öntsél egy fél decit oszt jól van. Nehogy má literes számban, nekem menni kell. 

Vettem két doboz cigarettát, visszakértem nekik az italt, még ott beszélgettünk, 

mondja Aluér, hogy hát zárórának kéne lenni már, mert már 10 óra, mondom, akkor 

én jól elkéstem. Mondom, onnan igyekszek a lyánytól, itt meg itt vagyon ni. 

Kigyöjjünk, ráhajintom magam a lóra, meg volt kötve a kocsma előtt a tótlukhoz, 

most is megmutatnám, a Kesely ott várakozik, kigyönnek a többiek is a barátok, 

ráhajintom magam a lóra. Hát nem eresztettem el a lovat, az út szélin ballagott a ló 

felfelé. Elérek oda a kapuho, az övékhez, má Piriékhez, mondom jól látok-e, 

mondom óóó, mikor szóltam hangosan, hogy hóóó, hát szétugrik az inastól. Ezek 

szerint ketten udvaroltunk neki. Azt mondja mami más vasárnap, hát nem mégy 

Égerszögre, a lányhoz? Mondom, megyek én. Azt mondja, hogy ilyenkor már el 

szoktál menni. Mer úgy mentem mindég, hogy délután a templomba. Azt mondják, 

hogy már beharangoztak Égerszögön, mondom nekem is! Jártam ilyen kezelésre 

Edelénybe, sose találkoztam a lyánnyal, a Piroskával. Mondom, nézd mán, itt áll az 

égerszögi autó, ül benne három asszony. Ez az autó, rá van írva, hogy Galyasági 

falvak, megyek oda, mert kiabál két asszony, hogy Józsi, hát elmellőzöl bennünket, 

de az autóból. Atyaúristen, megállok, hát honnan kiabálnak nekem? Hát csak Józsit 

kiabálnak, nézem mondom ez csak Galyasági falubusz, hát a Pozsgai Ferinek az 

öccse, Pista a polgármester nekik Égerszögön is és Szőlősardóban is. Ő volt az 

autóba, megyek oda, hej benne van a két asszony. Hej mondom Hédikém 

szerbusztok,  Hédi volt, meg Ella, már annak se él az ura. Hédinek még él az ura, 

titkár volt. Kiszáll a két asszony, összecsókolnak, mondom, hagyjátok már, még 

elnyaltok az isten f…át nyalakodtok! Meglát valaki jósvafői, nem magam vagyok 

(az asszony nem volt ott), majd azzal foglalkoznak, hogy ott csókolóztam valakivel. 

Na mondom, most mit mondjak most otthon? Mondom nekik, na mi újság van? 

Gyere már, gyertek már át családilag, Endre is emleget. Nem járnak már be, Oláh 
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Endre, nem jár már be (dolgozni). Jó asszony, most mit csináljak én veletek? Jön 

egy nő, ül be az autóba, nézem, az mondja, Te honnan kerültél elő? Hát mondom 

vártalak tégedet! Hát Piroska volt. Hát azt mondja, nem öregszel egyáltalán. Nem 

mondom, csak az agyam megyen mondom a semmibe. Hej Józsi, Józsi! Mondom mi 

bajod van, mit jajgatol, isten f…át! Hát én nem felejtelek el. Má engem el lehet, 

nekem családom van! Elfelejtettelek én is! Hát! Engem ismert az egész Galyaság! 

Ardó, Varbóc, Teresztenye. Oda el kéne mennem, Teresztenyére, sok volt a rokon, 

el kéne nézni, Égerszögre is, majd elmegyek egyszer meggondolom magam. Az 

asszony aszongya, gyerünk már át szekerrel, mondom nem tudsz a szekeren ülni, 

mert ráz! Fáj a derekad. Kápolnának kellene menni, jobb ott, mint autóval. Hát így 

jártam én. Sok bűnt elkövettem, de hát már mit csináljak már? Én akármerre 

járhattam, nekem mindenütt megsütték, kérdezik hány tojásból süssék a rántottát. 

Mondom, ami van szedjék össze mind. Hídvégardón, mai napig is úgy vagyok. A 

régire emlékszem, de arra, hogy tegnap hol voltam, arra nem! Ez a baj, fontos volna 

néha. Akármerre, mentem, bejártam ezt az egész völgyet. Bálba, engem mindenfelé 

ismertek. Nem is tudom elsorolni.  

Zs: Mindenkire emlékszik is név szerint?  

OJ: Emlékszem, hogyne emlékeznék? Voltam tegnap, tegnap volt a temetés? 

(Fecske Gusztié) Tegnap előtt. Ott is jönnek, hej, szerbusz Józsi. Bubenkó Kati, 

szerbusz Józsi, had csókoljalak meg! Mit csókolnál, ne csókolgass engem! Azt 

mondja Bokros Árpi felesége (Edit), ezt nem hittem volna, hogy mindenki ismeri. 

Hát Szögligeten, hogyne ismerne, mindenki ismer engem. Épp mondom, akármerre 

megyek!  

 

 

Ősz az Almás-tetőn 
(Fotó: Sohár István) 

 

Lejegyezte: Izápy Zsóka 


