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Mozaikok három tételben 

Beszélgetés Obbágy Józseffel 

Obbágy József 1938.szeptember 10-én született Jósvafőn, ló nélkül ma sem tud-

ja elképzelni az életét… 

 

2013. január 27-én délután beszélgetünk Obbágy Józseffel. Az anyakönyveket 

nézegetve azt láttam, hogy az Obbágy családnév szerepel egy b-vel is meg két b-

vel is. Ez elírás, vagy két család volt? 

 

OJ: Ez elírás, mert a mi családnevünk kettővel szerepelt. 

SZP: Mi a legrégebbi időpont, amire visszaemlékszel gyermekkorodból? 

OJ: Talán a háború! 

SZP: ha jól számolom, akkor 4-5 éves lehettél akkoriban. És akkorról mi maradt 

meg benned? 

OJ: Hát az, hogy akkor elvitték mindenünket! Nem maradt semmink. Az sem 

igaz, hogy a ruszki vitt el mindent, vitte azt a német, a román is, mindegyik. Ne-

künk mondjuk megmaradt két tehen, mert amikor Apám elment 1943-ban a há-

borúba énrám hagyott mindent. Ha Ő már vissza nem jön, én rendelkezem min-

dennel. Ez is az erdőn maradt meg, mert Fuczko nenemék – mert testvére volt 

néném (Obbágy Irénnek hívták)  – (mert apám volt a legkisebb) Ő kivitte a Ju-

hász töbörbe a magukéval együtt. Hogy abból nem eszik se a ruszki, se a német, 

se a román.  

SZP: Hogy Édesapád mikor halt meg azt tudjátok? 

OJ: Ő 1945 Húsvét első napján – akkor így korán esett. Senki nem tudja ponto-

san. Azt senki nem tudja! 

SZP: a Don-kanyarban volt? 

OJ: Nem! Ő itt mindjárt Várhosszú réten esett el. Hatodmagával. Ő 

egészségügyis volt, összetörte a bakancs a lábát, leültek pihenni, ott érte őket 

egy akna, ott vágta széjjel őket.  
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SZP: Őt is Józsefnek hívták? 

OJ: Igen, 1904. december -én született.  

SZP: Az itteni front átvonulására is emlékszel? 

OJ: Igen! Hathétig itt állt a front, mert nem tudtak menni!  

SZP: Ti ebben a házban laktatok akkor is? 

OJ: Igen! Ebben a házban, csak akkor a barlangban voltunk, mert oda volt a nép 

bemenekülve, az erdőre, meg a szőlőbe, a pincékbe. 

SZP: Hogy a barlangnak melyik részében voltatok, arra emlékszel? 

OJ: Emlékszem, itt voltunk az elején, az Óriások terme előtt. Így maradtunk mi 

négyen, akkor még nagyanyám is élt, de Apám itthon fekszik a temetőben. Mert 

amikor a háború után takarították a szlovák oldalon a hullákat, a legjobb barátja 

találta meg Őtet, Tamás Jánosnak hívták, Ő találta meg harmadmagával, a dög-

cédula a nyakában volt, az azt mondta Tamás: sehova, ez nekem jó barátom, be-

tették a gödörbe, de lopva, úgy tették be a lövészárokba, hogy orra tették be, oszt 

az orrát az egér lerágta. Megfagyva hozták haza, katona ruhában. Csináltatott 

neki Tamás koporsót, innen került oda vőnek egy Kis nevű, oszt Ő asztalos volt, 

letette neki Tamás a deszkát, azt Ő megcsináltatta, de nem csak neki, még Asza-

lóról is volt egy ember, azt is elvitték haza. A többi meg a Dunántúlra való volt. 

Így Tamás hazahozta és el is temette. Behozták a házba, tiszta csont volt, fagy 

volt. A katona zubbonyban volt. Abban van eltemetve is. Abban, amiben meg-

halt.  

SZP: Az iskolában kik voltak az osztálytársaid? Ki él még közülük? 

OJ: Tarczali Pista, Vostyár Béla, Bagóné. Mert kik is voltunk az osztályban? Az 

alvégből voltam én, Bokros Gyula, de Ő 39-es volt, csak én késtem a háború 

miatt és a harminckilencesekkel mentem fel, Bak Imréné, Varga Ilon, Szakal Er-

zsi, Kovács Erzsi, de Ő egy évvel idősebb volt, a dombon Bak Lajos fia Bak Sa-

nyi, Tarczali, Vostyár Béla, én, és Berecz Béla. 

SZP: És ki volt a tanító akkor? 

OJ: Minket Lovász Erzsébet tanított, Ő az égerszögi papnak vót a lánya. Ő ke-

rült ide tanítónak, ill. tanítónőnek, mert Barcsák a háborúban volt. Aztán 

Barcsák hazajött, és Ő tanított a negyedik osztálytól. 

SZP: Az öregek mesélik, hogy amikor vége lett a háborúnak és Miskolczi haza-

jött, és túl nagy szeretettel nem fogadták. Neked Miskolcziról vannak emlékeid? 

OJ: Hát vannak. Azért vannak emlékeim, mert amikor a magyarokat dobták át 

Szlovákiából, idegyött egy Ferenczi nevű pap, egy gyerekkel meg egy csomag-

gal…meg a feleségével. És mivel ezek az öregebb emberek, Berecz Laci bácsi, 

Nagyapám, a kerekgyártó Bak Laci bácsi, Deli Pista bácsi, Koto Rafi bácsi, ezek 

vótak a presbiterek. Azután visszajött Miskolczi, aki ugye elment a németek-

kel…Ő egyébként lenkei születésű vót, ezek az öregek meg befogadták és betet-

ték őket a paplakba, mert hát fiatalok, meg hát mit tegyenek?. Miskolczi meg 

addig űzte őket, amíg el nem mentek…egy kéthónapos gyerekkel! Ezért hara-

gudtak Miskolczira. Azt kiabálták neki, hogy itt hagyta a nyájat, visszajön, azu-

tán ezt a szerencsétlent meg elüldözte. De hát itt vót Miskolczi tovább… Én ki-
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járó ember vótam itt a faluban, mert engem ismert itt az egész völgy…csak kell 

ló, nekem meg mindig menni kellett…vásárra, a FUTURA-ba, malomba, ami-

kor már itt eltakarították a malmot…engem ismertek, nekem azt mondták a ba-

rátok, hogy te ott is bort ihattál, ahol nekünk még vizet sem adnak! Egy cseppet 

furcsa is vót. Mert ha elmentem Szőlősardóba bálba, apámnak katonacimborája, 

jó barátja vót, Jungfrau Gyula bácsinak hítták. Neki nem vót se fia, se lánya, aki 

énhozzám való lett vóna. Bementünk a kocsmába, rögtön oda kellett menni va-

csorázni hozzájuk… 

SZP: A Kessler Hubertre emlékszel még?  

OJ: Emlékszem! Még a kutyájára is! Hát Ő tárta fel itt a barlangot. Stix volt a 

nagy farkaskutyájuk. Nagyapáméknak is olyan vót, azt Bobinak hítták. Ha bejött 

a faluba, rögtön ott kötött ki a Pogány nagyapáméknál!  

 

A Bak Béla, aki buszsofőr volt, az akkor született. Behozta az anyja a barlangba, 

a Teri néni, olyan füstöt csinált az oldaltermekben, hogy én kigyöttem.  Az ágyú 

a barlang szájába volt beállítva. Én meg eljöttem az ágyú mellett.  

Van ott egy ág, ahogy mégy a barlangon fel, baloldalra van egy lyuk. Nem tu-

dom, hogy megvan-e még? Abba meg ezek a fiatal asszonyok, menyecskék, 16-

18 éves 20 éves lyányok, például nagynénén, aki Miskolcon lakott, a Cserjési 

Feri bácsi volt a férje, Manci nénémék is itthon voltak Miskolcról, oszt felmen-

tek a lyukba, felhúzták a létrát, oszt kereste a ruszki a barisnyát, mert a Kessler 

kutyája bevezette őket. Mert nem mertek vóna bemenni, ha a Stix nem vezeti be 

őket!  

Mert nagyanyám ott sütött kenyeret, a régi házban, a Gál udvarban, ahol Pogány 

Laci lakik most. Még a Bak udvar is megvót a Fuczkóék alatt, azok olyan rovás-

házak voltak, Akkor lőtték le az orosz kapitányt a Kőhorog kanyarban, amikor 

én leértem a Deli Pistáék kertjekhez. A ruszki lába beleakadt a kengyelbe, oszt 

ahogy lefordult a lórul, a ló meg húzta. Egy nagy fehér deres ló volt. Én meg 

szaladtam utána, hogy majd megfogom. De nem tudtam a lovat megfogni, mert 

a Czafikék házuknál bement az udvarba, azt a kengyellel meg megakadt a kis-

kapuban. Ott azt kiszedték a kengyelből, Ilon néninek hívták a Czafik atyus fele-

ségét, Nagyapámékkal komák vótak, ott a függönyébe csavarták be a nagy rusz-

ki kapitány, a ló szétverte a fejét, A lövés nem tudom, hogy hol érte, de a ken-

gyelbe beakadt a lába, oszt a ló lába között szétverődött a feje.  

SZP: Neked, mint kis gyereknek volt a katonákkal kapcsolatban valami emléke-

zetes élményed? 

OJ: Volt hát, itt az udvarban, elverték a seggünket, vagy hármunknak, mert be-

lementünk az ekhós szekérbe, amiben az élelem volt.  Volt benne fehér szalon-

na, sajtok. Itt állt a kert megett a szeker, mert a két német elfészkelte magát a 

temetőben, ahol a vas fejfa van (majd megmutatom), az mögött vót két német a 

lövészárokban, kettő meg itt vót a hegyen, a kőmodellba. Az a kőmodell meg 

olyan vót, hogy ilyen 10x10-es kockába volt berakva, 110 cm magasan. A két 

német a közepiből kiszedte a követ, és befészkelték magukat. Ők lőtték a Kajtát, 
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itt a Kajta völgyet, ha a ruszkik onnan akartak betörni, meg lőtték a Nagy Kő 

kanyart, így a ruszki nem tudott betörni, hathétig állt itt a front. Én, mint gyerek, 

állandóan kóboroltam. Lementem, ha akar ott volt a puska. Oroszok voltak, de 

voltak velük románok is. Itt lakott Maurnyi János, Pistinek a nagyapja. Meg La-

ci bácsi, aki vénlegénynek maradt, csak Ő felment oda lakni a paplakkal szem-

ben, ahol Géza lakik, mert ő nem nősült meg. Az volt a Rajk Samu féle ház. Azt 

vették meg. Laci bácsi ment ővelük. Laci bácsi tudott oroszul.  

Itt nálunk rakott kemence vót, itt vót a kemence, mag a sparherd, abban sütötték 

a kenyeret. A szerencsétlen ruszki katona – a fiatalokat azok között is lehetett 

sajnálni – az már olyan Sztálin nevelés vót, akiket elszedetett Sztálin a szüleitől, 

átneveltette őket. Mert az öreg ruszki az odahítta az embert enni, de hát ránk vót 

mondva, hogy el ne fogadjuk, mert hát meg is mérgezhetnek, szegény nagy-

anyámnak ott vót az ágya a sarokban, oszt főzött egy nagy tál szilvalekváros ha-

luskát. Szerencsétlenek ki vótak éhezve, mert a Kőhorogra hordták a ganalyat, 

hogy ki tudjanak arra menni, hát abba a télbe hogy tudtak vóna kimenni a Kis-

galyai úton az ágyúval? Csúszott, tiszta jég vót minden. Jön be a parancsnokuk, 

aki itt lakott nálunk az első házban, azt elkapta a katonát, ahogy eszi a tálból a 

haluskát. Agyon akarta lőni. Kiállította oda. Volt itt egy nagy eperfa, azt odaállí-

totta mellé. Nagyanyám rimánkodott neki, letérgyelt, meg minden, de a ruszkit 

nem érdekelte. Laci bácsinak szólt, hogy jöjjön már, mert agyon akarja lőni a 

katonát, hogy megette a haluskát. Laci bácsi meg – aki tudott egy kicsit gagyog-

ni – megmagyarázta neki, hogy a gazdasszony adta neki! Így maradt meg a 

ruszki katona élete.  

SZP: Említetted a Rajk házat. A zsidó közösséggel volt kapcsolatotok, gyereke-

ket ismertél közülük?  

OJ: A Spitzerék ott laktak a Tarczaliékkal szemközt, a Bucsek féle házban. 

Apám bátyja volt a mészárosa. Kocsmát is vezetett, ott, ahol a két ablak van az 

utcára. A zsidónak két lánya volt: az Olga meg a Bözsi. A Rajk Irénke volt 

olyan idős, mint én. Rajk Samunak vót egy fia, az 928-as volt. Nem volt itt kü-

lönbség a zsidók meg nem zsidók között! Ez olyan szerencsétlen zsidó volt, 

mert suszter volt. De meg lehetett élni abból is, mert olyan csizmákat meg cipő-

ket csinált, hogy az csuda! A Kleinék, azok is rendesek voltak, kár volt nekik el-

veszni…Mind rendes volt. nem volt érdekes, hogy mi miért megyünk oda az 

udvarra, ott volt a házuk, ahol most a kultúr van, három ablakkal az utcára, hátul 

meg konyha, minden volt ott, azután Béres János bácsi, Borosnak a nagyapja ott 

volt kocsis. A kapahámorjuk meg ott vót, ahol Silyéék laknak. Nekem egy bár-

dom még most is van, egy faragó bárdom, amit ott csináltak, még a pöcsét is 

benne van. A Béres János bácsi szekerrel hordta a vasútról a vasat, még a kala-

pácsra is emlékszem, amit a vízi kerék hajtott. Pejkó Mihály bácsi, Ő itt is ma-

radt, Kardos Samu bácsi, ő nekem rokon volt, Ő is itt dolgozott, Zselenszka ne-

vű az Bokros Gyuláéknál volt kvártélyon, voltak Pelsőcről is többen. Rendes 

zsidók vótak ezek, Bözsi Néni is ott volt szolgáló, meg Pejkóné. 
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A vén Kleinné meg kiadta nekik parancsba, hogy itt vannak a gyerekek a szo-

borkertben – mert akkor nem így volt, ahogy most – most már megebédeltek a 

cselédek, oszt híjják be őket enni. Az ő gyerekeik már nagyok voltak. Azok már 

idősebbek voltak. Róth Tibor volt a boltos. Amikor elvitték őket rítt mindenki. 

Azt mondták a zsidók, mert mint gyerek visszaemlékszem. Most még minket 

visznek, oszt vagytok akik néztek, de amikor titeket visznek, nem lát senki! Na-

gyon sajnáltuk őket! Ott volt az a Rajk Irénke, olyan szép szőke lyány volt, mint 

egy bábu. Jártunk fel oda játszani is! Az ingóságaikat meg elárverezték. 

Anyámnak is itt van egy varrógép, az a Kleinnéé volt, ők vették meg. Garaj Feri 

akkor született, oszt akkor Kassához tartoztunk kórházilag. Ott volt Margit néni 

is, oszt jártak hozzá a kórházba, de vittek a zsidóknak is holmikat, ezek szerint 

azok is ott voltak akkor. Az biztos, hogy aki elvitette ezeket, nagy gazember 

volt! 

Hát ott volt Stubnerné, úgy járt hozzájuk, mint haza! Ő harminckettes, ő jobban 

emlékszik a Klein családra. Övék volt a zsidó templom, ahol most a Rákiék lak-

nak, a Kapahámor, a Felső malom. A Szeszfőzde az nem, az a falué volt!  

A mészégető meg a Tohonyánál, az a Legelőtársulaté volt. Pucoltatták az erdőt, 

oszt ott égett három kemence is. Hordták mindenhonnan a gazt, oszt télen éget-

ték a meszet! Szánkával hordták lefelé a Tohonya völgyből, mert akkor még 

tiszta volt a Lófej völgy is, nem csak itt!  

SZP: Említetted, hogy 14 éves korodban Te lettél a családfenntartó. Ez mit je-

lentett? 

OJ: Tulajdonképpen 10 éves koromtól be voltam fogva, de 14 éves koromtól 

voltam családfenntartó! 10 éves koromban már tarlót forgattam, már szántottam 

aratás után. Nekem itt volt a Hegytetőn nyolc hold föld, ez volt a jó föld, a 

Kuriszlán, meg a Szelce völgy, meg a Tohonya-bérc. A Hegytetőn olyan acélos 

búza termett – az csak három gazdáé volt, oszt amikor az öregek meghaltak, ak-

kor lettek sokan – ha a Futurába bevittük Szilasra, ott fajsúlyozták a búzát, volt 

egy literes alumínium bádog, lehúzták a tetejét vonalzóval, az 98 deka vót! 

Olyan acélos búza volt! Sosem fogom elfelejteni!  

SZP: Ennek a föld volt az oka? 

OJ: Persze! A jó földben termett a jó búza, meg ahogy a nap sütötte. Meg itt 

trágyázni kellett minden harmadik évben. Valamikor itt a paraszt úgy gazdálko-

dott, hogy meghagyta ugarnak, amikor meg tudta kaszálni takarmánynak leka-

szálta, a lóhere-mag szétszállt, lóherés volt, jó takarmány volt azon az ugarföl-

dön, olyan jó takarmány termett, mint ahol a lila tehenet reklámozzák! Amikor 

először lekaszálták, ment is utána az eke, akkor meg vót szántva nyárra, őszre 

meg vót trágyázva, még egyszer megszántottuk, olyan munkája volt, mint a se-

lyem, de olyan búza is termett benne.  

SZP: Ebben a köves földben milyen mélyen lehetett szántani? 

OJ: Nem volt köves mindenütt! Meg a paraszt tudta, meg a ló is tudta ne félj, 

hogy hol van a kő! A mienkbe csak egy helyütt volt, az alsó földbe volt egy kis 

darab kő, de a ló vagy az ökör azt is tudta, hogy hol van a kő, nehogy engem 
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hátra rántson! Meg hát milyen krumpli volt ott a Tohonya völgyben, meg a 

lápákban? Most is azt mondom: nekünk ott volt az ól, ahol Zsókáék megvették 

az Ardai portát. Mert az egy porta volt valamikor, csak Deli Józsi bácsi megvet-

te Dédnagyapámtól, aztán Pista bácsié lett az eleje, olyan szalmás ház volt rajta, 

ott aztán minden volt. Szabad kémény, csak mi becsináltuk a kéményt, már 

Atyus idejébe, nagyapám idejébe, lepadlásoltuk, oszt ott füstöltük a szalonnát.  

SZP: Volt erdőtök is. Az erdővel való gazdálkodás mit jelentett? 

OJ: Folyamatosan nem volt munka. Amikor jött a tél és tüzelő kellett, akkor 

gyérítették az erdőt! Mindenki kapott tüzelőt, még az is, akinek nem volt úrbéri 

erdeje. Ha valaki építkezett, azt mondta kellene nekem 10 gerenda vagy húsz ge-

renda, akkor az úrbéresség megszavazta, hogy adjanak neki húsz gerendát. Nem 

pénzért, hanem ingyen. Persze volt, akinek fizetnie kellett, ha többet rendelt.  

SZP: Ebben az úrbérességben kik voltak a meghatározó emberek, a falusiak? 

OJ: A falusiak. Pogány nagyapám, Deli Pista bácsi, Fuczkó Józsi bátyám, Garaj 

Berti bácsi, akinek része volt az úrbérességben. Összeültek nyolcan-tízen, aztán 

ha nem ment valaki, akkor az nem döntött. De ha eldöntötték, akkor azt ki kel-

lett adni! Rendes vezetősége volt, akár az egyháznak.  

SZP: Ha például egy házépítéshez kő kellett, akkor azért például fizetni kellett? 

OJ: Nem kellett azért semmit fizetni. Az a kőmodla, amiről beszéltem, az is a 

Deli Pista bácsinak –  aki a Kőhorogban lakott – Ők hányatták a Palcsó Atyus – 

Palcsó Piros nenémnek az anyja, mert bátyám onnan nősült a Palcsó családba, 

amit megvett Pali  házat, Laci bácsi mester ember volt, mert ő hordót csinált, ács 

munkát csinált, mert ács volt a szakmája, Palcsó atyus meg kőhányó volt, avval 

foglalkoztak, nem csak ő, sokan. Itt a szomszédban Oláh Feri bácsi, télbe hány-

ták a követ. Mert aki építkezni akart, az megrendelte, hogy kell ennyi köbméter, 

amit a kőműves kiszámolt, oszt hányták a követ. Ott a hegyen, megmutatom én 

neked. Berakták ilyen modellba, 10x10-es formába, csak én voltam szarba, mi-

kor nagyapámék építkeztek 56’-ba, azt mondta Palcsó atyus, hogy nincs kifizet-

ve az a kő a hegyen! Mert a Deli Pista hányatta. Kifizetve nem lett, mert begyött 

a háború. A hideg-oldali kő nem jó a házhoz, ott van aszongya a nagy kőmodell, 

azt hordjátok be. Hát kire került a sor, énrám, én mentem először oda kőért. Bá-

tyám nem mehetett, mert neki sérve volt, én mehettem, engem a két öreg nevelt 

fel, Atyus meg Mama. Atyus nem hagyott elpusztulni bennünket, nagyapám! 

Jövök befele, talán másodszor, a csapáson végig le, oldom fel a kereket, Deli 

meg jön, azt mondja: Nem lesz jó, a mi kövünket hordod! Mondom neki Pista! 

Idefigyelj (18 éves voltam akkor), én tudom, hogy mit hordok, onnan hozom a 

kőmodellból a követ, azt mondta Palcsó Pista bácsi: hogy hordjuk be, mert az a 

kő nincsen kifizetve! Hát Pista sem tudta, hogy csakugyan nincs kifizetve. Beál-

lok a Pogány udvarba, azt mondom neki: Atyus! Én nem megyek kőért, Pista 

megállított a csapásnál, hogy miért hordom el a követ? Nagyapám kapta magát, 

elment Palcsó Atyushoz, mondta neki: Nászom, gyere velem, Deli Pistához. 

Felmentek, Pista bátyám akkor volt bíró, a háború után, 55-56-ban, Atyus mond-

ja neki, hogy a nászomat megállította a fiad, hogy miért hozza el a követ a hegy-
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ről? Pista, az én fiam megállította? Ha az Atyus nektek adta, akkor hozzátok el! 

Fizetni csak a hányattatásért kellett, a napszámot.  

SZP: Ennek a magángazdálkodásnak végül is mikor lett vége?  

OJ: 70’-be volt az utolsó lehelet…70-61-ben még tehenet is tartottunk, még 

járomoltam is tehenet. Én nem adtam át földet egy talpalatnyit se. Állítólag 

anyám adta le. De nincs az államra átírva semmi.  

Én megmondom őszintén, állatbarát voltam mindig, most is az vagyok, olyan jó-

szág nem járt ki csak öt udvarból, mint innen, meg az Ardai udvarból , mert azt 

sokan megcsudálták. Mert én szerettem a lovat, a marhát, a tehen-félét, mert én 

az ökröt csak tányéron szerettem, ha pörköltnek vót, de a lovat, a tehenet, a bor-

nyút, azt tiszta szívemből a mai napig is.   

 

Azt mondják, hogy a Rákosi rendszerben lesöpörték a padlást! Nem igaz! Még 

fel sem hagyták vinni. Az Ardai portán gépeltünk mindig, mert ott nagy terület 

volt. Nagy kazal termés, Jóna Illés sógor mikor a rokonságba került Ő is ott volt 

a szalmakazla, a mienk is ott volt, a Pogány atyusé ott volt, a szekernek ott kel-

lett állni, be kellett adni, ott volt az ellenőr, fel kellett rakni, ott letakartad szal-

mával, meg ponyvával, hogyha esik az eső, ne ázzon el a búza a zsákba. Másnap 

fogni kellett a lovat, oszt vinni kellett! Azt se mondták, hogy köszönöm szépen! 

Nem söpörtek le semmit, azt tisztán tartotta a gazdasszony!  

 

SzP: Akkor, amikor 18 éves lettél, akkor hogy képzelted el az életedet? 

OJ: Én megmondom őszintén: én parasztnak képzeltem el az életemet! Mert én 

tudtam szántani, tudtam vetni, tudtam kaszálni, aratni, meg szerettem is! Csak az 

tud gazdálkodni, aki abba beleszületett! Itt a Kisgalyán vót a legtöbb földje 

Apámnak. Vót amikor kifagyott a búza, akkor beültettük tavasszal, kukoricával, 

vót hogy annyi kukorica vót, hogy utáltam ránézni…de 11 vagy 12 hetet háltam 

a Hegytetőn, kinn a Szelcén, vagy a Mezőben. De amikor a vad elterjedt, már 

nem volt értelme!  

SZP: Te vadásztál? 

OJ: Igen, vadásztam, a barátokkal, sokat! 

SzP: Régen rengeteg állatot tartottak, ma már csak mutatóba vannak… 

OJ: Valamelyik éccaka összeszámoltam: itt a faluban 2000-en felül vót a birka! 

Volt olyan csorda, hogy 140 darab fejős tehen járt ki! Ami kiment a csapáson, 

elment a Palonták fele, bejött délben, délután meg ment a Nagyoldalnak. De volt 

az még több is. Amikor ültetés után, akik tehennel dolgoztak, azok is kihajtották 

a csordára, arra a két hónapra. Mert amikor már a szénát kellett hordani, akkor 

be kellett neki fogni, mert fizetett érte 10 forintot egy hónapra, eggyér, mert a 

pásztor is megélt. Az öreg Ruszónak is vizsgája volt a pásztorkodáshoz! Ott volt 

kint a gulya Bikk megett. Ami a Szelcéről átmegy a Haragistyára út az út alja 

mind a falusiaké volt. Azért is híjják a Nagyfertődnél Falusi bikknek, meg a 

szakadás felett volt a falusi erdőnek a határa. Kiment a gulya május elsején, 

vagy az öreg Ruszó volt vele, vagy a Szajkó András bácsi, attól függően, hogy 
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ki vállalta a gulyát. De abban volt 150-160 gulyabeli marha. Volt olyan előhasú 

tinó, hogy azt sem tudták, hogy bornyúja lesz, megbornyazott kívül a legelőn. 

Jött a Lajos bácsi felesége, Mari néni, hogy megbornyazott a tinótok, menjetek 

érte!  

Volt a faluban 70 pár ló! Volt olyan gazda is, ahol két pár ló is volt! Garaj Ká-

roly, Dely Feri, Bokros atyusnál, itt Bokros Józsi bácsinál, Rafi bácsinál négy 

pár ló is volt! Akkor vót még ugyanannyi ökör, ott volt a Garaj Zsiga bácsinak, a 

Dávid apósának olyan ökre, hogy 14 mázsa volt egy! Az, az államnak hús volt! 

Ha elnehezedett, vitte a vágóhídra! Most meg nincs semmi! Még a kutyámat is 

meg akarják bélyegezni! Én szerettem a lovat világ életemben mindig. Őszinte 

vagyok: itt már 52-ben ló volt! Akkor hatszáz forintot kellett fizetni két lóért! 

Adót! Azután már 1200 Ft lett két ló! Utána meg 2000 Ft lett! Én megmondom 

őszintén: úgy tartottam két lovat, hogy az egyik nagybátyám nevén volt, a másik 

meg az enyimén. A föld is szűkült, a Szelce is elpusztult, ment lefelé a gazdaság.  

Az én kezem alatt nem döglött meg egy tehen se! Egy bornyú se! Semmi! Ami-

kor összekerültünk, egy piros-tarka tehenet 720 kilósan adtam le az Állatforgal-

miba. Olyan nem volt még egy a faluban. Volt még öt darab marhám, eladogat-

tam lassan, nincs mit tenni. 

Arra mindig büszke vagyok! Ráengedtem a tehenet a lucernára. Már nem volt 

ló, a tehenet jármoltam. Mami veszekedett, hogy felpuffad! Mondtam nem baj!  

Észrevettem, hogy fújódik a tehen, odaköttem a szekerhez, fogtam a bicskát. 

ennyit kiengedtem, odatettem a bendője fölé, üttem egyet, máris nyomta ki a le-

vegőt!  

Balázs Laci a Haragistyán lakott, 16 darab marha volt. Bement a Borzovai me-

zőbe, a Király kútnál. A Bak János sógorral – nem él – elnősült Telekre, oszt ve-

le kaszáltam a Haragistyán. Ott mivel később fakadt a fű, itt már mindent rendbe 

tettem augusztusra a takarmányt, oszt mentem oda kaszálni. Még most is meg-

van Királykúton az a nagy fenyőfa. Ott állt a ló a szekérből kifogva, meghány-

tuk a szekeret fűvel, látjuk, hogy a Balázs marhái meg a borzovai mezőben van-

nak. A finánc meg ott áll a közös úton.  Mondom neki, hajtsd már ki azt a tehe-

net, a lóherében van, fel fog puffadni. Nem szól! Ketten vótak. Kapdossák a 

fegyvert. Az mondják: Nem érteni!  Egy se szól! A marha meg kezdett tele lenni 

széllel, oszt elindult felfelé a Királykúton. Erzsike néni meg jött lefele. Akkor 

volt Pisti olyan 3-4 éves gyerek. Amikor a Király-kútra felérnek, csucsorodik a 

seggük vége, Erzsike néni rémülten: Engem a Balázs Laci megöl, felakasztom 

magam, mondott Erzsike néni mindent. Mondom: Miért? Kérdezi: Segítetek-e? 

Ketten voltunk Bak Jánossal az egész környéken. Azt mondja, szaladok haza, 

hozok petrót, azt beleöntsük. Mondom: Jó asszony, ne szaladjon sehová! Egy ki-

lót sem tud eladni belőle, ha a petrót beleöntsük. Ahogy jöttek felfelé, én odalép-

tem, a csípő közepében van egy lyuk, kiszurkáltam mind a tizenhatot. Még a vén 

Bözsi vót az utolsó, a tehen. Erzsike néni meg jajgat, hogy mi lesz? Mondom, 

menjen haza! Majd este mi Bak Jánossal hazahajtsuk. Semmi baja nem lett 

egyiknek sem! 
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2013. február 6-án folytatjuk a beszélgetést Obbágy Józseffel. 

 

SZP: Először visszatérnék a múltkori beszélgetésre. Elhoztam az anyakönyvből 

kimásolva az 1938-ban születettek névsorát. Mi lett velük, azokkal, akik nem él-

tek itt? 

OJ: Varga Ilona elment, amikor kijárta az iskolát, Bak Sándor az a dombi Bak 

Sanyi volt, ott fenn, a Kakasvárba,  Vostyár Béla él. Hák Ilona az is él, nem itt 

lakik; Kazincbarcikán,  Bak Mária, Ő Bagónak az anyja, Tarczali itt él, Szakál 

Erzsébet, Kovács Erzsébet még élnek, Buder Olga: ott volt a Buder féle ház, 

ahol a Komlós kanyarban a forrás van; lenn a völgyben. A Bartkó Jenő bácsinak 

a sógora volt. Buder Károlynak hívták az apját. Budai János: azt nem tudom, 

hogy hova került. Nyíri László az itt lakott a cigánysoron. Fodor Ilona az Szin-

petribe került. Garan Margit meg Berecz Béla: igen, ennyien voltunk.  

SZP: Ötvenhatban már felnőtt sorban voltál. Mi maradt meg benned, a legjob-

ban? 

OJ: Akkor renoválták a szállót (Tengerszem). A Közlekedési Építő Vállalat. 

Akkor vezették a tó felett a szennyvizet lefele, a Jósva melletti tározóba. Sokan 

dolgoztak ott, kőművesek, a jósvafőiek közül is. Én is ott dolgoztam, télen a bar-

langban voltunk, nyáron meg kívül. Ami van ott tározó az Antal keresztjénél, 

annak is mi ástuk a gödrét. Fel voltunk osztva brigádokra.  

Arra emlékszem, hogy azt mondták – pont azok mondták, őszintén megmondom 

az bántott, hogy akik a legnagyobb kommunisták (mert Silye Laci is az vót, 

Tarczali Pista bácsi is az vót, Silye János bácsi is párttag volt, hogy azután 

kommunista volt-e azt én nem tudom?) azt mondták: Ne dolgozzunk, mert 

gyönnek, oszt agyon lőnek a ruszkik! Én brigádvezető voltam, nekem is volt 10-

12 tag, írni kellett a teljesítményt, hogy mit dolgoztunk. Minket nem érdekelt, 

hoztuk lefelé az árkot, csináltuk az aknákat, azoknak a beton fedelét. Bak Ger-

gely bácsi az is kommunista volt, a Bucsek féle házban lakott, ő volt a legidő-

sebb, mondtam neki: üljék ki oda az oldalba, oszt ha jön valaki, akkor leállunk. 

Mitőlünk nem fogtak le egy forintot se sztrájkpénzt! Mert nekünk megvolt a tel-

jesítményünk.  Akkor azután fellázadt a nagybrigád, Katona Zolinak hívták a 

mérnököt, Szalóczi Béla az meg Színbe való volt, ott lakott, ahol a posta van. Az 

volt az ő háza. Este meg lementünk a kocsma elibe, legények voltunk, jó idő 

volt, ott beszélgettünk. Azután jött a tank Aggtelek felől. Egy katona kiállt belő-

le. Megállt a tank. A cimborákkal ott állunk, beszélgetünk. Azt mondja Szuez? 

Szuez? Mondjuk neki, nem ez Hungarisch! 

Nézett ránk, mint bornyú a kapura, azt elköszönt és mentek tovább, nem tudom 

hányan ültek benne. Nem bántottak.  

SZP: A turul eltávolítása az korábban volt ugye? 

OJ: Az még az ötvenes évek elején volt. Mondtam is nekik: Az a beton-madár 

miről tehetett? Én azt is tudom, hogy az hol van. Ahol a kis bolt van most, ott 

volt egy nagy szomorú fűzfa. Bent a jegyző udvaron. Körül kőfalkerítés ment, 
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elöl volt egy kettes kapu, meg egy keskeny kapu, ahol ma is be lehet menni. Ott 

volt egy kút, a kúttól két méterre volt egy igen nagy, 60-70 cm átmérőjű szomo-

rú fűzfa. Abba a kútba lökték bele. Szegény eltört, ahogy lelökték, egy vendég-

oldallal lökték le, oszt eltört a szárnya. Szederkényi Pityunak is emlékeznie kell 

rá! Ő én nálam egy évvel idősebb. Ők ott laktak a jegyzőlakásban, ha kinyitták a 

nagykaput, volt egy garázs, a Vásárhelyi jegyzőnek volt autója is. Déveld József 

jegyző volt azután, anyám őnáluk szolgált.   

SZP: Hogy emlékszel a helyi energiaellátásra? 

OJ: Volt itt villany valamikor, mert fejlesztették a tónál az áramot. Ha barlang-

túra volt, akkor nem volt nappal, de csak 110 voltos volt, a csűrben még van egy 

lámpám, majd megmutatom. Oszlopokon is volt, itt volt egy, a mostani Kultúr 

előtt is volt egy, úgyhogy el lehetett menni.  

SZP: Háború után a lövedékek nem tettek kárt gyerekekben? 

OJ: Volt belőlük rendesen. Mondom egyszer a cimboráknak, hogy ne vacakol-

janak a gyertyaöntéssel, van nekem petróm. Hol? Kérdezik. Ott van egy kanna 

az ólnál, ilyen magas, ni. Fel volt állítva a szomszéd ól falához. Én meg hozzá-

fogtam, hogy leverem a tetejit. Zoli átjött, Ő idősebb volt (harminckettes), job-

ban tudta a dolgokat. Ez ágyúgolyó azt mondja, nehogy üssed, mert felrobban. 

Ugyan olyan volt, mint egy petrós kanna.  

A Hegyesekbe, ahol a cserepes szarvas etető van, ott volt a tetőn egy tölgyfa, a 

kaszáló közepibe, mert akkor az kaszáló volt, odaállítottam kettőt is a fa mellé.  

Magam kaszálgattam ott, nem volt cimborám. Egy hétig magam voltam. Igen 

unalmas volt. Mit csináljak itt magamba? Szombat mondom, menjünk haza. 

Volt egy amerikai zsebórám. Keresztanyám küldte, még egy szíj is volt rajta, a 

nadrágokon meg órazseb. Gondolkodtam, hogy mit csináljak az ott talált löve-

dékkel. Azt tudtam, hogy a magot nem vehetem ki belőle. Kikapartam a földet, 

ahol feküdt, beállítottam a közepibe, azt körbe állítgattam fával. Begyútottam, 

megyek az Antal úton kifelé, amikor a Nagyoldal-tetőre értem, a legmagasabb 

ponthoz, HP-is volt rajta, még Fuczko Gyula bátyám állította fölé a faszerkeze-

tet, a tetején meg egy piros lap volt. Olyan csattanás volt, hogy a Nagyoldal is 

megmozdult. Hazagyövök, beszélik, hogy a Kis-Galya megett vótam? De hogy 

ott mi robbanhatott fel, azt nem tudják! Szilicén robbantottak? De olyat szólt, 

hogy a föld is megrendült. Én nem szóltam senkinek, csak itthon elmeséltem. 

Anyám nagyon megszidott. Mi lett volna, ha valaki arra megy. Később kimen-

tem, olyan gödröt csinált, idáig ért e, ahogy a földet kivágta. 

A Vízfakadásba, ahogy vagy hat hétig állt a front, ott voltak a bunkerek. Azok-

ban lehet, hogy még most is van katona. Ki tudja.  

SZP: Én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy Te, aki addigi életedben gazdálkod-

tál, földet műveltél, erdőre jártál, hogy tudtál beköltözni egy városba, hogy tud-

tál egy olyan környezetet elviselni évtizedeken keresztül, ami egy gyár, ahol 

minden szögletes, rossz a levegő, hogy lehetett arra átállni? 

OJ: Hogy tudtam? Úgy, hogy a gazdálkodás már nem ért semmit. Minden pusz-

tult lefele. El kellett menni, dolgozni, mert a szeszfőzdében dolgoztam én három 
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évet, innen már jártak a BVK-ba, meg a BVK-ból jártak kifele toborozni mun-

kásokat. Jó barátom volt nekem, Berecz Jánosnak hívták az öreget, már régen 

meghalt, ilyen vásáros kupec ember volt. Oszt Ő is a BVK-ba járt, János bá’ is, 

az erdészetnél dolgozhattam volna, de mit kereshettem volna ott, 7-800 forintot. 

Oszt ha kiadták a parancsot, hogy nem mehetsz haza, alhattál a csűrbe, oszt an-

nak a tetején már ilyen dér volt. Mondtam, én ezt nem csinálom! Én meg elmen-

tem a BVK-ba, egy évig bejáró voltam. Minden nap. Négy órakor keltem, még 

5-6 db marhám is volt, azoknak kaszáltam. Mondom a feleségemnek, ezt én nem 

csinálom! Járjak a Szelcére, 6-700 forintér. Akkoriba kezdték építeni az Új sort, 

de a gyerekek már eljártak iskolába.  El kellett menni! 75-ben kaptuk meg a la-

kást Barcikán, egy kétszobásat. Nehéz volt odaszokni. A szőlőt itt műveltük, a 

pinceházat megcsináltuk lakhatónak, rendeztük a szőlőt, a hét végén mentünk 

vissza. A gyerekek jártak iskolába. Aztán mikor elmentünk nyugdíjba, 

visszagyöttünk. Felújítottuk a házat.   

SZP: Egy kicsit más téma. Tudom, hogy templomba nem jársz, de temetésen 

mindig énekelsz. Ez a része, hogy maradt meg? 

OJ: Itt volt Miskolczi tiszteletes úr, ő vele én igen jóban voltam, én Miskolczi 

jobb keze voltam, egészen 20-21 éves koromig. Miskolczi volt a pap, Barcsák 

oda volt a háborúban, meg fogságban, úgyhogy a pap is tanított. Utána került 

Égerszögről a tanítónő, Lovász Erzsébetnek hívták, azután Barcsák János lett az 

ura. Én ki voltam választva, hiszen ismertek az iskolából. Én voltam a jobb keze 

Miskolczinak. Azelőtt jártam én a templomba, egyszer azután megharagudtam, 

oszt azóta nem járok. Miskolci mindig ideadta a céduláját, hogy mit fogunk éne-

kelni. Egyszer Pünkösdkor volt, 1970-ben, igen jól emlékszem rá. Sándor bará-

tom, aki szódás is volt, mondja, hogy menjünk el a templomba, vegyünk Úrva-

csorát! Jó barátok voltunk, mondom, gyerünk! Volt ott az a nagy hársfa a temp-

lom mellett, volt vagy 190 cm az átmérője. Ott álltak a körül. Mi álltunk a felső 

bejáratnál, az emberek itten, az asszonyok meg mentek befelé. Jön Miskolczi, 

szétnyissa az imakönyvét, adja nekem a cédulát, mondja: Józsi, akkor ezek az 

énekek mennének Istentiszteletkor. Most is tudom mindegyiket. Énekeskönyv 

nélkül is. Ideadta a cédulát, megkezdődött az istentisztelet, én elkezdtem az éne-

ket. 3 ének van istentisztelet előtt, egy van közte, majd a befejező ének, és kez-

dődött az úrvacsorai. Nem voltak csak 12-en a legénykarban. Mikor az emberek 

mentek ki az úrasztalához, elkezdtem én. Hatvan lyány is volt ebben a falu-

ban…ők is énekelték. Berecz Béla koma volt – a Bélának az apja, az egyházfi. 

Ő öntötte a kancsóból a bort a kehelybe, én meg kezdtem az éneket még az asz-

talnál is. Mikor adta a kenyeret a pap, beteszem a számba, oszt nem akart le-

menni…no mondom, majd iszok rá bort, addig betettem a pofámba, mint a hör-

csög, nem voltam italos ember sose…azt amikor odakerül a sor adják a bort, ott 

álltak köröttem, Garaj Vilmos, Garaj Zoli, Garaj Sándor, oszt engem meg kiha-

gyott, mert Béla akkor ment előtte a kancsóval…azt ő összetéveszthetett enge-

met. No, erre én elmentem az asszonyok előtt, igen ám, de akkor már hítták is a 

papot oda, Deli Gáborné, akinek a házát Zsókáék vették meg, mondják mi tör-
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tént. Én meg felmentem a karzatba, mondom, sógor gyere, a cédula is ott ma-

radt, ott hagytam. Sándor is elgyött velem, bementünk a kocsmába, Bak Béláné 

volt a kocsmáros, nem volt senki a kocsmában, Teri néni ott ült az ajtóba, Pün-

kösd volt, mondom: töltsél kétszer két deci bort, jó piros bort. 

Gál Atyus nagyapám meg kiadta, hogy estefele, másnap (mert akkor az nem volt 

ünnep) felteszed a 200 literes hordót a szekerre, befogod a lovat, a kapuban 

megállsz, a paplaknál. Gyön nagyanyád meg én is. Befogtam, felmentem, meg-

állok a kapuban, a papné meg a kertben volt. Ez már a második felesége volt, 

mert az első meghalt, meg a lyánya is. Görgőre való volt az első felesége, Ő meg 

Lenkei. A papné meglátott, sétálgatott az ágyások között a kertben, volt egy mé-

hes hosszában, meg volt egy nagy kút is. Onnan hordta a vizet az egész sor, a 

Deli Pistáékig. A Pap-kútról. Teteje volt rendes palával, az iskolaudvaron is úgy 

volt. Még a kútgyűrűket sem szedték ki belőle, csak szemettel teletömték. Azért 

haragszom. Hogy lehet ilyet csinálni, hogy kútba szemetet? Ott van az a porta, 

amit a pap megvett, abban is szemet van! Én nem bírom megállni, amikor a pa-

takba szemetet öntenek! Megállok a kapuban, nagyanyám is felül, Atyus is felül, 

a karos ülésem még most is megvan, valamikor a szánkára is azt használtuk, a 

lovas szánkára. Hátra tettünk egy karos ülést, előre egy másikat, középre egy 

deszkát. oszt amikor odajön a kerítéshez a felesége, azt mondja nekem: Józsi! (Ő 

engem nem tegezett!), mondja már; a férjem tisztába bele van zavarodva. Mon-

dom mibe zavarodott bele? Mondja: nagy baj van, a férjem magával akar be-

szélni (ott írogatott valamit a tornácon). Mondom: nincs velem mit beszélni! A 

pap meg meghallotta, mert én mindig hangosan beszéltem. Szólni sem kellett 

neki, jött! Köszönt, kezet fog velem, azt mondja nekem: Józsi! Mond már meg, 

hogy mi történt az Úrvacsoraosztásnál, mond már el! Mondom: Mi történt vol-

na? Kenyeret tetszett adni, bort meg nem! Nem csúszott le a kenyér, ott van 

most is a pad alatt a legénykaron, majd az egér megeszi, úgyis szegény a temp-

lom egere! Nagyapám meg azt mondja: Mi baj van? Mondja neki a tiszteletes: 

Nem nagy baj van, de hogy, hogy történhetett ez meg Ővele? Nem énvelem, ha-

nem Ővele! Na, tiszteletes úr, akkor én azt is megmondom, hogy, hogy történhe-

tett meg! Akkor volt Aggteleken a legelső ifjúsági találkozó. Tehát igyekezett a 

pap, a másik meg az volt, hogy elmentek onnan mellőlem, azután összetéveszt-

hetett a tiszteletes úr, mert ilyen még nem fordult elő! Hát ez igaz, hogy ilyen 

még nem fordult elő! De bánom! Ne haragudjak rá! Nem haragszom én, mon-

dom, megittam a kocsmában a bort. Így azt kibékültünk. 

Még legény voltam, amikor beválasztottak a Presbitériumba. Berecz Béla volt a 

kurátor. A pap is rajta volt, hogy legyek csak a Presbitériumban. Ardai Lacinak 

hívták Aggtelken a papot. Az meg jóba lett a Rák Józsival, aki titkár volt, ta-

nácstitkár, az meg jóba lett a feleségivel. Elzavarták Ardait Szuhafőre, amikor 

kiderült a disznóság. Amikor elkergették a Telkiek ő helyette Miskolczi járt 

papnak. Hítták, hogy hagyja ott Jósvafőt, menjék el Telekre. Csak készült Ő rá, 

mert egy presbiteri ülésen – amit Berecz Béla hívott össze  a parókián; mondja 

Miskolczi, hogy mondjuk meg, mit tegyék? Nem szólt senki semmit. Mondom 
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neki: Igaz, hogy Aggtelek nagyobb létszámú falu, mint Jósvafő, de ide figyeljen 

Tiszteletes úr! Ha már itt kibírt 15 esztendőt, meg elzavarta azt a másik papot, 

akit áttelepítettek, ezt nem bocsássa meg nagyapám se, Deli Pista bácsi sem, 

Izsó Antal bácsi se, mert az egy három hetes gyerekkel gyött ide, meg egy cso-

maggal. Mondom neki: menjen Tiszteletes úr egész nyugodtan! De én ki merem 

jelenteni azt, itt vagyunk húszan, hogy itt eltöltött 15 évet, de Telken hármat se 

fog kibírni! Azt mondja erre: Hát hogyhogy? Hát Ő nagy tisztelője az aggteleki-

eknek. Én meg azt tartom: Bármilyen telki, rögtön verd ki! Onnan meg majd a 

Tiszteletes úr lesz kiverve! Utána oszt Kovács Pali járt ide Színből.  

Pár év múlva egy temetésen, illetve a toron összetalálkoztam Miskolczival. Va-

csora után kérdezi tőlem: Honnan tudtad Te, hogy a telki nép olyan? Mert Ő az-

tán el is ment Telekről Tiszaújvárosba! Onnan mondom, hogy Kardos Pista bá-

csi elkérte egyszer tőlem az itatóvedret, oszt mikor megitatta a lovakat, felakasz-

totta a saroglyára, oszt elment. Mondom: Ilyen a telki nép! Nem véletlenül 

mondták, hogy „milyen telki, mindjárt verd ki!”. Mert szemtelen! Olyan nép, 

mint Égerszögön volt, ebbe a kis faluba, meg Teresztenyén, meg még Kánó volt 

az, meg talán Szőlősardó, én nem tudom ki hogy van vele, én rajtam sokszor 

csudálkoztak, itt van Berecz János, Bak János már nem él, ló csak nekem volt, 

majd aztán Bak Jánosnak is vettünk, aztán Berecz Béláék is vettek, ha bál volt és 

kaptuk a meghívót (először a DISZ volt, azután a KISZ), itt a szállónál meg vol-

tak ilyen képzések, két hetesek, fizette az állam. Oszt engem is megválasztottak 

itt KISZ-titkárnak, engem Körtvély is szeretett, benne voltam minden-

ben…színdarabban, népi táncban, nóta est, karácsonyi mesejáték, Körtvély igen 

szeretett…rám bízott mindent, a szüreti bálnál is…nekem kellett elszavalni a 

verset a színpadon…A Galyaságról: úgymint Égerszög, Teresztenye, Szőlősar-

dó, Kánó, meg még a hegyek között Varbóc olyan népszerető nem is volt, ami-

lyenek ezek a faluk voltak. Én szerettem mulatni. Engem ismertek sokfelé. Én 

akár merre megyek, még máma is megismernek. Mert aki teleitta magát, és azt 

mondta, hogy majd én leszek a legény, mert majd én négykézláb megyek, az 

nem tudott mulatni. Voltam vagy harminc, vagy harmincöt lagziban vőfély, két 

kendőt kaptam, a szekerrel a menyasszonyért voltam, mind a két lovamra kendőt 

kaptam, egyetlen vőfély kendőm se maradt! Volt olyan vőfély-könyvem, hogy 

olyan nem volt senkinek! Odaadtam Kelemérbe, egy lagziba, sose került vissza, 

pedig minden harmadik lapra rá volt írva a nevem.  

SZP: Jakucs Lászlóval, a barlangigazgatóval volt valami kapcsolatod? 

OJ: Ismertem, elbeszélgettünk vele, de különösebb kapcsolatom nem volt. A fe-

lesége tanítónő volt itt, de nem itt laktak a faluban. Akkor lett divat a Pannónia 

motorkerékpár, azt jártunk fel a Szállóhoz vasárnap délután. Járt ide az ózdi 

Rajkó zenekar, ott játszott. Voltam Vele a Béke-barlangban is a Piticsbe, elbe-

szélgettünk, Ő kutató volt. Tiszteltem, becsültem, rendes ember volt. Laci meg-

halt régen, pertu volt ő mindenkivel. Danoltuk neki, mert mikor a Béke-

barlangot amott feltárták, Aggtelekről a csordából elvadult egy bika. Az itt kó-

borolt az Almás-tetőn, meg mindenfele, de a csordához nem ment. Megútálta 



Jósvafői Helytörténeti Füzetek 38. 

 

2013. július 
 

már a teheneket. Féltek tőle sokan, meg a Láz-megett a Bokrosoknak volt vagy 

8 hold földjük. meg volt a Láz-kert külön, meg a Csurgó-lápa, két lápa, az meg 

kaszáló volt. Lent is termeltek valamikor, az meg megtermett a Láz-megett. El-

mentek lent nyűni, Erzsi néninek hívták, Jóna Erzsi néni, Józsi bácsi feleségét. 

Elment vagy hat asszony a lent Nyűni a Láz-megé. A bika meg arra ment, oszt 

elmenekültek az asszonyok. Ordított, kaparta a földet, ha meglátta az embert. 

Jakucsék is felmentek tőle a fára, mert a sátraikat szétnyúzta. Így aztán danoltuk 

neki mindig, hogy „Jakucs Laci azt hiszi, hogy a bika megeszi, fel a fára!”. 

Olyanokat tudott rajta kacagni, hogy az csuda! Berecz Lajos jó barátja volt, 

Mizser Károly, Garam Lajos, kijöttek a szőlőbe is, megkínálta az ember borral, 

tegeződött Ő mindenkivel! Maucha Laci is jó barátom volt. Nem tudtam elmen-

ni a temetésére.  

SZP: A Horthy szelcei medvéséről hallottál valamit a családban? 

OJ: Amikor megdöglött egy lovunk, Pogány nagyapám a saját lovával vitte fel a 

Szelcére, a Smalko annyit adott érte, hogy tudott venni egy másikat. Tél volt, 

oszt becsomagoltak, és mentem Atyussal. A tetemet megetették a medvével. 

Smalko Józsi bácsi kinyitta a kaput, ott járkált a medve, oszt nem bántott senkit. 

Egy olyan kőporos barlangban laktak.    

SZP: Nehéz világ volt a Te fiatal korodban, mégis: mintha jobb kedvűek lettek 

volna az emberek? 

OJ: Nem tagadom, mulatni meg danolni nagyon szerettem. Ezek a régebbi em-

berek, mint Gyula koma is volt, Garaj Gyula lejött értem, mert nem tudták azt a 

nótát, hogy „Fiuméból kifutott a nagy hajó, Közepében nemzetiszín lobogó. 

Két sarkába gyász-fekete van tűzve, Isten veled Magyarország örökre! Ha meg-

halok, a tengerbe vessetek, A testemet a nagy halak egyék meg, Csontjaimat a 

hullámok ringassák, Odahaza magyar lyányok sirassák!” Azért legyöttek hár-

man, hogy hogyan van. Verték az ajtót, csak Mami volt meg én. Én meg bemen-

tem a sifonba. Margit néni, a Józsi hol van? Hát Józsi nincs itthon! Az ágy itt 

volt az öreg konyhában, ott meg a rakott sparherd volt, még az ágyat is 

megtapították, hogy nem bújtam-e bele.  


