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Itt, ahol őseim
Pihennek a földben,
Itt van az én hazám,
Édes szülőföldem…

Kapornaky Gyula: Ének az Őrségről

BEVEZETÉS

A magyar kormány 1989. szeptember 11-én megnyitotta az osztrák–magyar ha-
tárt. Magyarországot és Ausztriát azóta szögesdrót nem választja el egymástól. 
A  németek az 1961 augusztusában felállított Berlini Falat 1989 novemberében 
szinte pillanatok alatt ledöntötték. Ezek után naivan úgy gondolhattuk, hogy a 
határok Európában néhány éven belül mindenütt jelképessé válnak.

A szlovéniai Domonkosfa és a magyarországi Kercaszomor között azonban 
még majdnem húsz évig állt az elkorhadt gerendából keresztbe vetett sorompó. 
A hidegháborús vasfüggöny nyomai nehezen tűntek el. A szomoróciaknak még 
húsz évig körbe kellett utazniuk, útlevéllel, a bajánsenyei vagy a magyarszombat-
fai hivatalos határátkelő igénybevételével, ha az István király óta magyarok lakta 
szomszédos Domonkosfára akartak eljutni.

A schengeni övezethez csatlakozásnak köszönhetően 2007. december 20-án, 
csütörtökön 14 órakor végre mi is eltávolítottuk a két falut elválasztó sorompót, 
a Vasfüggöny utolsó darabját. Megtörtént a határbontás Magyarország és Szlové-
nia szélén, Kercaszomor és Domonkosfa között. Az utolsó határőrök is elhagyták 
a magyar–szlovén határt. Végre hivatalosan is szabad lett az átjárás.

A két falu és a környék lakossága jelenlétében az összetartozás szimbóluma-
ként a határvonalon „szomszédpadot” és emlékoszlopot állítottunk. Ezen a fel-
emelő ünnepségen az a megtiszteltetés ért, hogy a jövőnek szóló írásos üzene-
temet – melynek lényegét a meghatottságtól meglehetősen dadogva, szóban is 
elmondhattam – elhelyezték az emlékoszlopban.

Szó szerint idézem:

Őseimre emlékezve, üzenet a jövőnekŐseimre emlékezve, üzenet a jövőnek

Pongrácz Dániel vagyok. Szomorócon születtem 1933-ban, itt a közelben, 
a szomszédoló paddal szemben, a temető melletti épületben. A valamiko-
ri lakó- és gazdasági épületegyüttes helyét ma már benőtte a gaz, csak a 
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arra gondolok, hogy a Rákosi-rendszer alatt csak külön engedéllyel jöhettem 
be a szülőfalumba, a temetőbe, a „drótfüggöny” mostani végleges lebontása 
legalább akkora esemény, mint a Berlini Fal lebontása volt.

Budapest, 2007. december

Az üzenet tömör összefoglalása mindannak, amit ebben a kis kötetben szeretnék 
kifejteni.

Pongrácz dédapám nyolc éves volt az 1848-as márciusi forradalom idején, 
megérte az első világháborút és az azt követő szégyenteljes trianoni döntést. 
Nagyapám részt vett az első világháborúban, részese volt a vereségnek, megta-
pasztalta az ország feldarabolásának következményeit, és együtt fogott fegyvert 
gazdatársaival 1920 augusztusában Szomoróc Magyarországhoz való visszacsa-
tolásáért. A második világháború befejezésekor 68 éves volt. Elszenvedte a szov-
jet megszállást, átélte a Rákosi-diktatúrát: kikiáltották kuláknak, 75 éves korában 
elűzték otthonából, száműzetésben élt öt évig, majd visszatért a faluba, saját házát 
azonban csak kívülről szemlélhette, ha Kercáról, Aranka lányától elbandukolt 
odáig. Az akkor még álló szülőháza helyett egy másik házban kellett meghalnia.

Nagyapámék és édesapámék tehát túlélték az első, majd a második világhá-
borút, a  kommunista terrort, a  kuláküldözést, fellélegeztek 1956-ban, majd az 
álomból újra visszazuhantak a valóságba, és nem érték meg az igazi „felszabadu-
lást”, a rendszerváltást, 1989-et.

Nekik szeretnék emléket állítani, visszatekinteni dédszüleimre, nagyszüleim-
re, szüleimre, a szomoróci emberek világára, környezetükre, mindennapjaikra, 
örömeikre, bánataikra, egy különlegesen izgalmas, gyakran kegyetlen világra. 
A család és a falu életén keresztül próbálom bemutatni azt a küzdelmet, amelyet 
az őrségi parasztság többsége a fenti időszakban a túlélés érdekében megharcolt. 
Az írás természetesen túlnyomórészt azokról az eseményekről szól, amelyeknek 
a család is részese volt; az első világháború utáni gyalázatos trianoni döntésről, 
a második világháború utáni Rákosi-, majd Kádár-korszak elnyomó diktatúrája 
alatti kizsákmányolásról, szenvedésről, a szülőföldről kiűzetés családra vonatko-
zó következményeiről és valamelyest magamról, családomról.

A visszatekintéssel a felejtés ellen kívánom felvenni a harcot. A családnak ír-
tam eredetileg, célom az volt, hogy utódaim: gyermekeim, unokáim, dédunoká-
im és más érdeklődők első kézből ismerjék meg őseik történetét. Falumbeliek biz-
tatására adom közre most – az Őrség ismertetését illetően rövidített formában –, 
ha mást is érdekel, hát olvassa el. Az írás száraz tényeken és szubjektív érték-
ítéleten alapuló életrajzkísérlet. Először a gyerekkoromról akartam írni. Sokszor 
nekifogtam, de nem állt össze történetté. Azután megértettem: ahhoz, hogy erről 
beszélni tudjak, vissza kell menni a gyökerekhez, meg kell írnom a nagyszüleim, 

25–30 méter mély kút bekerített nyílása emlékeztet a múltra. Itt éltek őse-
im: dédapám, Pongrácz Dániel (1840–1923), nagyapám, Pongrácz Dániel 
(1877–1966) és családjaik. Itt élt édesapám, Pongrácz Dániel (1907–1982), 
édesanyám, Papp Ida (1910–1983), testvérem, Dr. Pongrácz Zoltán (1930–
1982) és én az 1940-es évek végéig.

A Rákosi-rendszer kisajátította a családi fészket, és a kulákfelszámolás 
keretében elüldözte a családot a faluból. Nagyszüleim csak úgy kerülhették 
el a kitelepítést, hogy egy-két nappal korábban kimentettem őket a faluból. 
Ezt követően száműzetésben éltek. Nagyapám Pest megyében, a Galgamá-
csai Erdőgazdaságnál kapott erdőőri munkát, és egy faviskóban élt nagy-
anyámmal. Édesapám a Hídépítő Vállalatnál helyezkedett el, és raktáros-
ként dolgozott a galgamácsai vasút építésénél.

Nagyszüleim az 1956. októberi forradalom után mehettek vissza Kerca-
szomorra. Kercán Aranka lányuknál laktak, a szomoróci házukba azonban 
soha többé nem tehették be a lábukat. Nagyapám csak a halála után térhe-
tett vissza a saját házához: a ravatala és búcsúztatása a háza előtti nagy 
diófa alatt volt.

Én Zalaegerszegen érettségiztem, és a Budapesti Műszaki Egyetemen 
szereztem mérnöki diplomát. Itt a határszélen részese voltam számtalan 
történelmi eseménynek. Gyerekként szemtanúja voltam a jugoszláv határ-
őrök elmenekülésének 1941 tavaszán, amikor Hitler csapatai lerohanták 
Jugoszláviát. Szomoróc és a szomszédos Domonkosfa lakói sírva borultak 
egymás nyakába. Ezt követően Domonkosfára jártam elemi iskolába, ké-
sőbb egy fél évet a Muraszombati Gimnáziumban végeztem.

Kisdiákként, 7-8 éves koromban szavalhattam a Szomoróc 1922. február 
9-ei visszacsatolásának évfordulóján tartott ünnepségen a szomoróci Zso-
hár-kocsma teraszán (erről megsárgult fénykép tanúskodik).

Részt vehettem a visszatérés 80 éves évfordulóján (2002. augusztus 11-
én), a „Vas Megye Legbátrabb Községe” cím átadásán és az emlékmű avatá-
sán (a kopjafán olvasható nagyapám neve is, aki rész vett a „felszabadító” 
harcokban).

Szemtanúja voltam a magyar és a német csapatok visszavonulásának 
1944-ben, majd a szovjet csapatok bevonulásának 1945-ben; a tisztek mind-
egyik esetben kisajátították a házunk „nagyszobáját”.

Átéltem a kulákok üldözésével, a  kötelező adóbehajtással kapcsolatos 
eseményeket és nagyszüleim kisemmizését. A „kulákok” és egyéb „rendszerre 
veszélyes elemek” kitelepítését követően a munkaképes fi atalság is kénytelen 
volt elhagyni a falut.

Fentiek miatt örömmel tölt el ez a nap, 2007. december 20-a, és hálás 
vagyok a jó Istennek, hogy több évtizedes távollét után megérhettem. Ha 
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BÜSZKE MAGYAR VOLT A DÉDAPÁM

Szomoróc, a családom ősi fészke Magyarország egyik legcsodálatosabb, a világ 
zajától sokáig elzárt települése volt, 1942 óta Kercaszomor nyugati része. A tör-
ténelmi Őrség 18 községének egyike azokban az évszázadokban, melyekben a 
határ őrizete volt lakóinak kiváltságos sorsa. Déli határában, Kerca és Szerda-
hely között, a ma Pusztatemetőnek nevezett területen állt Vas megye első falu-
si kőtemploma, a Szent Viszló (Vencel) templom. Első írásos említését 1208-ból 
ismerjük. Ugyanebben a században kelt az az oklevél, amely őrálló családok 
nevét őrzi, köztük a Pongrácz nevet. A  törökök pusztításai, fosztogatásai után 
protestánsok lettek és máig azok maradtak az őrségiek, a Batthyány család reka-
tolizációját nem követték, többek közt korábbi szabadságjogaik megnyirbálása 
miatt. Csak a katonaság bevetésével tudta 1732-ben elfoglalni a templomokat a 
katolikus restauráció, a harcoló protestáns „tumultuánsok” közül a kercai Pong-
rácz Mátyást is börtönbe zárták Németújváron. A következő évben családok so-
kasága menekült el Somogy és Zala megyébe, elszármazott Pongráczok később 
részt vettek a vései templom védelmében. Az őrségi plébánosoknak csak kulcsuk 
volt a templomhoz, hívük misére nem akadt, a kálvinistáknak pedig a Szomo-
róctól éppen ötven kilométerre lévő Kustánszegre kellett istentiszteletre járniuk. 
A fél évszázados ”exodus”, „az árvaság kora” után mind az evangélikusok, mind 
a reformátusok építhettek maguknak templomot. Később Rákóczi hívei voltak az 
őrségiek, a szabadságharc után a Batthyány család növelte a terheiket, vadászati 
tilalmat is bevezetett. Mária Terézia úrbéri rendezése ellen már hiába pereltek, 
a nemességüket nem tudták visszaszerezni, csak az 1848-as törvények hozták el 
az igazság morzsáit.

Dédszüleim az ipari forradalom és az 1848-as márciusi forradalom századá-
ban születtek és éltek. Dédapám születésekor (1840) V. Ferdinánd király (császár-
ként I. Ferdinánd) ült a Habsburg Birodalom trónján (1835–1848). Magyarország 
belső kormányzásának élén az ország nádorává választott József főherceg állott 
(nádor: 1796–1847). A birodalom bel- és külpolitikáját azonban Metternich ál-
lamkancellár irányította.

Dédapám: Pongrácz Dániel, született 1840-ben, meghalt 1923-ban, élt 83 évet.
Dédanyám: Pongrácz Dánielné, született Román Eszter (évszámokról nincs 

adat).
Dédszüleim felől fi atal fejjel a nagyszüleimtől, szüleimtől sohasem kérdezős-

ködtem, amit nagyon sajnálok. Ma már látom, hogy dédszüleimről és még sok 
minden másról kellett volna őket faggatnom. Sajnos csak nyugdíjas koromban 
jött az a „kényszer”, hogy a család történetéről írjam le mindazt, amire emlék-
szem. Kérdéseimet ekkor már nem volt kinek feltenni.

szüleim történetét, hiszen belőlük jött az én gyerekkori jelen időm. Így hát déd-
szüleimmel kezdtem, és az írás több mint száz évet ölel át.

Életre szóló emlékekkel kapcsolódom a szülőföldhöz. Az odatartozás bizton-
ságérzetet nyújt. Sajnos, családunkban éppen ezt az érzést próbálta elhalványítani 
az az üldöztetés, amelyet a kommunista-szocialista diktátorok ránk kényszerítet-
tek. Gyermekként, majd felnőttként egészen a 1989–90-es rendszerváltásig kerül-
tem – kerülnöm kellett – a falut, ezt követően viszont még inkább visszavágytam, 
hogy lássam a régi házakat, házhelyeket, az ismert családokat, rokonokat.

Ma már nosztalgiával gondolok vissza a csendes Szomoróc dimbes-dombos 
tájára, az okos és közvetlen falubeliekre, a jó levegőre, a széna illatára, az udva-
ron nyüzsgő szárnyasokra, az épületek tetején turbékoló galambokra és a gágogó 
ludakra, az istálló szagára és a kemencében sült hatalmas rozskenyerek illatára, 
a sparheltben duruzsoló tűz sugárzó melegére és a zsírban tartósított lesütött hús 
ízére, a kövesztett szalonnára és a padláson lógó sonkákra.

Kisgyermekként a szülőfalum jelentette a világ közepét. Ma ismét a világ leg-
kedvesebb, legnyugalmasabb pontja, ahova öröm, lelket melengető visszatérni, 
emlékezni. Ahogyan Ady Endre írja, a „Séta bölcső-helyem körül” című versé-
ben:

Ez itt falu, az én falum.
Innen jöttem és ide térek.

Nagyon jó az, hogy új generáció gondozza a falu ügyes-bajos dolgait, szomorú 
viszont, hogy alig akad már korombeli. Az én generációm kihalt, a fi atalság kény-
szerűségből elvándorolt. Gyermekek zsivaja ritkán veri fel a falu csendjét, alig van 
egy-két újszülött Kercaszomoron. Sok régi portán (fő)városi emberek próbálnak 
új életet kezdeni. Házat régen vagy soha nem látott telkeken is épülnek új ottho-
nok.

Budapest–Siófok–Kercaszomor, 2015 júniusa
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Hivatalosan az 1848. évi áprilisi törvények mondták ki a jobbágyfelszabadí-
tást és az úrbéri viszonyok megszüntetését, megvalósult a kötelező örökváltság: 
az úrbéres jobbágyok szolgáltatásainak megszüntetése. A földesúrnak fi zetendő 
állami kárpótlás ígéretével a volt jobbágyok tulajdonosai lettek telküknek. Eltö-
rölték az ősiséget és az egyházi tizedet, a jobbágyfelszabadítás befejezését az 1853. 
március 2-i Úrbéri pátens jelentette.

A volt úrbéres a hajdani jobbágytelkével szabad paraszt lett. Ettől kezdve déd-
apám családja is (dédapám ekkor 13 éves) a kezén lévő földeken paraszti gazdál-
kodást folytatott, és szorgalmas munkájával megalapozta saját és utódai jövőjét. 
A szomoróci föld mindig darabosabb, agyagosabb volt, mint a kercai, és irigy-
kedtek is emiatt a szomoróciak, akik bár szorgalmasabbak, takarékosabbak, de 
mégis szegényebbek voltak.

A gyenge, agyagos talaj nem kedvezett a földművelésnek, gyűjtögetéssel egé-
szítették ki megélhetésüket. Gyűjtöttek gombát, bükkmagot, gubacsot, mikor 
mire volt igényük a kereskedőknek. Többnyire rozsot, árpát, zabot, kölest, haj-
dinát és konyhakerti növényeket termesztettek. Istállózó állattartást folytattak, 
de legeltettek is, a tölgyesekben makkot gyűjtöttek a sertéseknek. A szarvasmar-
háikat főként az osztrák vásárokon adták el, egészen az I. világháborúig. A XX. 
század első éveiben a parasztság legszegényebb rétegéből sokan hagyták el az 
országot. Ekkor távozott szomszédunk, a  Szmodics-család is Amerikába. Úgy 

Szerencse, hogy Zalaegerszegen, Kardos Kálmán unokatestvérem nyári kony-
hájának falán, 2010 őszén egyszer csak felfi gyeltem egy elsárgult, kb. 50×50 cm 
méretű, bekeretezett fényképre. Először azt hittem, hogy nagyapám, de kiderült, 
hogy a fényképen látható bajuszos, kalapos, kemény tekintetű parasztember a 
dédapám. Csodálatos volt ez a felfedezés! A fénykép alapján dédapám akár „ne-
mes ember” is lehetett volna, persze a szomoróci parasztnak ez nem adatott meg, 
bár régebbi századokban éltek itt nemes őrök. Keményen dolgozott egész életé-
ben, a természet adta mostoha körülmények között. Szántott, vetett, aratott, fel-
építette a családi ház körül a gazdasági épületeket, felnevelt két fi úgyermeket és 
biztosította családja számára a megélhetéshez szükséges javakat.

Büszke, kackiás bajuszú parasztember volt. Nagy-
apám mesélte róla, hogy egyszer Körmenden jártá-
ban – lovas szekérrel ment a vásárra –, hétköznapi 
parasztos öltözékében betért egy elegáns étterembe 
és kávét rendelt. A tulajdonos ránézett, nem tetszett 
neki az öltözete, félt, hogy nagyapám ruhája bepisz-
kolja a bútorait. Nem szolgálta ki. Dédapám kifor-
dult a kávéházból, elment a legközelebbi üzletbe, és 
vett magának egy elegáns fekete öltönyt. Átöltözött, 
nyakkendőt is kötött, és visszament a kávéházba. 
A  tulajdonos hajlongva fogadta: mit parancsol az 
úr? Kérek egy söröskancsó kávét, mondta dédapám. 
A tulajdonos rettenetesen meglepődött, de teljesítet-
te a kérést és hozta a sok kávét. Erre dédapám: kinek 
kell a maga löttye, vigye ki és adja a lovamnak…

A  fényképről ítélve valóban ilyen lehetett ez a 
büszke, igazi magyar ember, utálta, ha lenézték a pa-

rasztot. Azt is mesélte nagyapám, hogy egyszer a szóban forgó kávéházba lóháton 
tért be Kossuth Lajos. Az ajtók méretét tekintve ez valószínűleg enyhe túlzás. El-
képzelhető, hogy kantárszáron bevezette lovát. Kérdés, hogy Kossuth egyáltalán 
járt-e Körmenden?

A család a 48-as jobbágyfelszabadításig valószínűleg úrbéres jobbágyként élt 
és volt telke. Az úrbéres birtok általában az Őrségben is a földesúr tulajdona volt, 
a gyakorlatban azonban a jobbágy birtokolta és szabadon rendelkezhetett vele. 
Volt házhely (belsőség), itt volt a lakóház, az istálló, az ólak. A telekhez vetemé-
nyes terület, kert, gyümölcsös is tartozott. A falu határában voltak a külső terüle-
tek, szántó és rét. Az úrbéres jobbágyot megillette a közös legelő használata és az 
uraság erdejében száraz fát is gyűjthetett tüzelőnek. Átlagban egy egész telekhez 
24 hold szántó és 6 hold kaszáló-rét tartozott. Egy gazdának átlag négy igásállata, 
két tehene, disznói, szárnyasai voltak. A jobbágytelek a családban öröklődött.

Dédapa (1840–1923)

A családi házunk, nagyapával és e sorok szerzőjével (1936)
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A kocsma a trianoni döntésig eredményesen működött. Szomorócot nem vá-
lasztotta el sorompó Domonkosfától, így a kocsmát onnan is, Domaföldről, Kis-
szerdahelyről, Kapornakról és Kercáról is sokan látogatták. A kocsmához tarto-
zott egy kuglipálya is, amely ugyancsak vonzotta a fi atalokat. A trianoni döntést 
követően a határzár miatt a Szerb–Horvát–Szlovén Állam felőli átjárás megszűnt, 
és így a forgalom annyira visszaesett, hogy a kocsmát tovább már nem volt ér-
demes fenntartani. Az első világháború következményei minden tekintetben to-
vább nehezítették a falu és a család életét. Az új, trianoni határok leválasztottak 
több falut a környékünkön is: Kisszerdahelyt, Domonkosfát és Bükalját, Kapor-
nakot és Domaföldet, Őrihodost. Lezárult az osztrák határ is, elvesztek a legjobb 
piacok, az áruikat nem volt hol eladni. Az egy-két holdas gazdák keservesen, de 
még a 15–30 holdas gazdák is nehezen éltek. Az állattenyésztés volt a fő ágazat, 
az állatok száma azonban lényegesen csökkent, beszűkült a piac, de időnként a 
kevés takarmány miatt nem is tudták őket megfelelően felhizlalni, kénytelenek 
voltak azokat növendék korukban eladni.

Dédapám az 1848. márciusi forradalom idején 8 éves volt, talán kisdiákként 
még nem tudta felfogni a forradalom jelentőségét, a  faluba azonban feltétlenül 
eljutott a forradalom szele. Egy 1867-ben készült, az őrségi volt közhonvédek-

ről, illetve azok özvegyeiről, árvái-
ról készült összeállítás tartalmazza 
az 1848–49-es szabadságharcban 
részt vevő azon őrségi katonák ne-
vét, akik 1867-ben még életben vol-
tak. A  dokumentum kercai lakos-
ként Hodossy Ferencet említi, aki 
a 2. honvéd zászlóaljban szolgált 
(a kimutatás készítésekor: reformá-
tus tanító) és golyótól megsebesült.

Az 1848-as márciusi forradal-
mat követő időkből származott 
dédapám egyik hagyatéka, egy 10 

ezüst forint értékű Kossuth-bankó, mely nagyapám féltve őrzött kincse volt. 
A pénzügyminiszter, Kossuth Lajos 1848 augusztusában, Bécs tiltakozása elle-
nére, önálló magyar bankjegyeket bocsátott ki forint néven, az 1, 2, 5, 10 és 100 
forintos címletű bankjegyek a nép körében a Kossuth-bankó elnevezést kapták. 
A bankót nagyapám egy kis fa ládikában tartotta, a féltve őrzött tárgyai mellett. 
Egy szép napon valamelyik szekrényfi ókból elővette és nekem is megmutatta, egy 
megsárgult tízforintos papírpénz volt. Ekkor úgy 8-10 éves lehettem. Tetszett, 
tudtam, hogy régi, akkor már hallottam Kossuthról, a relikvia különös értékét 
azonban ekkor még nem fogtam fel. Ez a „kincs” a nagyszülők meghurcolásakor 

látszott, nem találták meg számításukat az Újvilágban sem, hamarosan vissza-
jöttek a faluba, és ott éltek, meglehetősen szegény körülmények között. Azóta 
otthon a családot csak „amerikás Szmodicsoknak” neveztük.

Dédapám gyermekkorában Szomoróc lakosainak száma 160 fő (1857-es adat), 
nagyapám gyermekkorában 204 fő (1890-es adat). Születésemkor (1930-as adat) a 
lélekszám 208 fő, ennek négyötöde őstermelő, az iparban 12,5 % dolgozott. A 666 
kh földterület megoszlása: szántó 37 %, erdő 31 %, rét 24 %, legelő 5 %, szőlő 1 
%, egyéb 2 %.

A szülői házhoz, a földhöz való ragaszkodás, a föld megművelésének szeretete 
apáról fi úra szállt. A születésemkor meglévő családi ház és a gazdasági épületek 
egy része már dédszüleim idejében is megvolt. Ezt később nagyszüleim, majd 
szüleim tovább gyarapították, bővítették. Tudtam, hogy dédszüleim és nagyszü-
leim kocsmát üzemeltettek. Mégis határtalan volt az örömöm, amikor a Zala-
egerszegen élő unokatestvéremtől, Gergály Lajostól megkaptam az alábbi, kö-
rülbelül száz évvel ezelőtt készült fotót. A kocsma a ház földszintjén működött, 
a nagyobb helyiségben – melybe lépcső vezetett a felső szintről – volt a kiszolgáló 
pult, az asztalok és székek. Ebből a helyiségből nyílt egy kisebb helyiség, ahol a 
boros hordókat és egyéb eszközöket tárolták.

A ház alsó szintjén volt dédnagyapám kocsmája. Cigányok húzzák az asztal körül ülők nótáját. 
A kép jobb oldalán ül dédnagyapám. A felszolgáló pincér a nagyapám.

A kép baloldalán a kislányt tartó hölgy a nagyanyám. A feliratok, baloldalon: Szeszfőzde, 
középen: Pongrácz Dániel Bor és pálinka mérése

Kossuth-bankó (www.penzugy.uw.hu)
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sajnos elkallódott, oly sok egyéb értékkel együtt. Emlékeim szerint megegyezett 
az alábbiakban látható bankóval.

Dédapám – fi ával, nagyapámmal együtt – 1896. május 10-én részt vett azon 
a díszgyűlésen, amelyen a falu képviselő-testülete és elöljárósága arról határo-
zott, hogy az 1896-os millennium alkalmából hársfákat ültet a szomoróci teme-
tőben. A díszülésen jelenlévők névsorából és titulusából látható, hogy dédapám 
és nagyapám is jelen voltak a képviselő-testület ülésén. Levonható továbbá az a 
következtetés, hogy dédapám a választásokon virilistaként került be a képviselő-
testületbe, tehát Kapornaki Sándorral, Ábrahám Ádámmal, Horváth Józseff el, 
Orbán Sándorral és Kalmár Dániellel együtt a vagyonos (legtöbb adót fi zető) 
gazdák közé tartozott.

A képviselő-testület 1848-tól 1949-ig a városokban, a nagy- és kisközségek-
ben, a  város és falu lakóinak képviseleti és önkormányzati szerve volt. Tagjai 
megbízatásaikat közvetlen vagy közvetett választás és vagyoni census alapján 
nyerték. A választásra jogosultak körét törvény szabályozta, a testület tagjainak 
fele a virilistákból került ki. Virilista: a közigazgatás rendezése, 1871 óta 1944-ig a 
legtöbb adót fi zetők listájára (“VIR”) felvett személy, aki a képviseleti testületben 
a cenzus alapján, személyi jogon választás nélkül kapott tagságot.

Egy korabeli dokumentum alapján dédapám az 1890-es években – amikor a 
falu az Őrség-Szőllős nevet akarta felvenni, és azt egy ideig viselte is – a falu bí-
rója, míg a fi a, ifj . Pongrácz Dániel, a nagyapám esküdt, tehát a képviselő-testület 
tagja volt. Fenti dokumentum szerint a falu neve egy Árpád-kori Zomor nevű 
egyéntől származik, melyet a szláv lakosság „ovecz”, később a magyar lakosság 
„ócz” képzővel látott el. Így lett Zomorovecből Zomorócz, majd Szomorócz. Vé-
gül a vármegye törvényhatósága kötelezte a falu képviselő-testületét a Szomoróc 
név használatára és ennek megfelelő pecsét elkészítésére. Ez 1897. január 12-én 
történt, amikor a falu bírója dédapám, Pongrácz Dániel volt.

Dédapám 1923-ban halt meg, nem sokkal később (pontosan nem tudom, 
mikor) a kocsma is bezárt. A kuglipálya viszont, már meglehetősen gyomos 
állapotban, még gyermekkoromban is megvolt. A  korábbi kocsma két he-
lyiségét ekkor már egy Subits nevű asztalos bérelte, később pedig raktárnak 
használtuk.

Örök emléket állít dédapámnak sírja és márvány sírköve a szomoróci temető-
ben. A sírkő tanúsága szerint vele egy sírban nyugszik unokája, Pongrácz Antal. 
Ő nagyapám testvérének, Pongrácz Ferencnek volt a fi a. Nagy Máriát (Mariskát) 
vette feleségül, a falu közepén a Balaitz-ház mellett ma is áll az elhagyatott há-
zuk (Papp Sándor háza), új tulajdonosa éppen felújítja. Antal korán távozott az 
élők sorából, két gyermeket hagyott hátra: Pongrácz Rózsit és Pongrácz Zoltánt. 
Mariska később Papp Sándorhoz ment feleségül, e házasságból egy lány született: 
Papp Jolán.

Dédszülők és unokájuk sírja
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12 Pongrácz Pál gerencsér, földmíves néhány holdon, 2 
tehén, sertés, régi faboronás faház /mindkét csalá-
dot „Bencéknek” hívták/

5 – Üresen álló fek-
vőboronás ház

13 Kapornaky Sándor /Hári úrnak hívták, mivel sokat 
szokott füllenteni/, fogl: földmíves fuvaros, 2 lova 
volt neki és baromfi ak

4 1 Soós Ernő 
(Szombathely) 
háza

14 Zsoldos Elek középparaszt, 4-5 tehén, sertés, ba-
romfi  stb.
téglaház, egy szobával

4 – –

15 Kapornaky Gyula földm. néhány holdon, 1-2 te-
hén, sertés, baromfi , faboronás faház két szobával, 
/télen cipész mesterséggel is foglalkozott/

3 – Helyén új tég-
laház Martin 
Mrodzinsky 
(Németország)

16 „Melkiné” egy idevándorolt öregasszony, egy na-
gyon régi füstöskonyhás faházban lakott, semmiféle 
állatot nem tartott

1 – –

17 Soós Viktor kádár, földm. néhány holdon, 2 tehén, 
sertés, baromfi , faház egy szobával

3 – –-

18 Simon Gábor /amerikás/ állatokat nem tartott, 
Amerikából hozott pénzen élt, kis téglaház, egy 
szobával

1 – –-

19 Kapornaky Sándor földműves, 6 kh. Földön, 2-3 
tehén, sertés stb. Nagyon régi faboronás, füstös-
konyhás faház, üröggel

4 2 1
Helyén 
állóboronás 
faház

20 Pongrácz Ferenc 60 kh-on gazdálkodó kisgazda, 2 
lóval, 8-10 tehénnel, sertésekkel, baromfi akkal stb.
Nagy régi téglaház, 3 szobával. Vegyeskereskedése 
is volt.

5 – –

21 Pongrácz Ádám földm. 2 tehén, sertés, baromfi  stb. 
téglaház

2 – –

22 Pongrácz Antal gazd. Középparaszt, 5 tehén, sertés 
stb. 

3 – –

23 Takács Gyula molnár, bérlő a Pongrácz testvérektől
Régi tornácos, boronás faház, 1 tehén, sertés, 
baromfi 

4 2 2

24 Kalamár István földm. 2 tehén, sertés, stb. vertfalú 
ház

2 – –

25 Kalmár Sándor földm. 2 tehén, sertés, baromfi , 
faház

3 – Th omas 
Mrodzinsky 
(Németország)

NAGY TÉGLAHÁZ ÖT SZOBÁVAL 
ÉS VÍZIMALOM A PATAKON

Szomoróc családjait név szerint az 1920-as évekbeli állapotra emlékezve, igen rész-
letesen tartalmazza Kapornaky Gyula – a falu költője – 1995-ben készült összeállí-
tása, a jugoszláv határtól kiindulva a falu Kerca felőli végéig. A 2010. évi adatokkal 
Kapornaky Sándor polgármester egészítette ki az eredeti dokumentumot.

Falum, Szomoróc helyzete az 1920-as években (visszaemlékezés alapján)
Készült: Szombathelyen, 1995 márciusában

Sor 
sz.

Családok neve, gazdasági helyzete, 
foglalkozása 

Családok
száma

1995-
ben

2010-ben

1 Horváth Miklós és József /cigányzenészek, Miklós 
esernyőjavító, 2 faházuk volt 1-1 szobával

11 – –

2 Pongrácz Dániel gazdálkodó /50 kh./ Nagy tégla-
házuk volt 5 szobával. 2 pár ló, 8-10 tehén és sertés 
baromfi állomány volt náluk. Vendéglőjük is volt és 
fakereskedelemmel is foglalkoztak.

6 – –

3 Smodis Ádám földműves, kisparaszt, /vendség-
ből jött ide/ Téglaháza volt két szobával, 4 tehén, 
sertés, baromfi 

5 – Üresen álló ház

4 Kapornaky Ferenc földműves, középparasztok, tég-
laház két szobával, állatállománya: 2 ökör, 5 tehén, 
sertés, baromfi 

5 –  4

5 Kapornaky János kisparaszt, 2 tehén, sertés, ba-
romfi , faház egy szobával, füstös-konyhás épület

3 – –

6 Kulcsár Antal földműves, kovács mester 3-4 tehén, 
sertés, baromfi , Faboronás régi ház

4 5 7

7 Mesterics Gyula cipész, /bérlő egy régi Pongrácz 
féle házban/

3 – –

8 Doklen Lajos gerencsér, bérelt, régi faházban laktak 3 – Kézdi Anna 
(Budapest) háza

9 Hári János földmíves /kisparaszt/, 4 tehén, sertés, 
baromfi , faboronás faház két szobával, pitvarral. 
Jelenleg cigányok lakják.

2 8
–

2

10 Sebők Endre földmíves /kisparaszt/, 2-3 tehén, ser-
tés, baromfi , téglaház, két szobával, pitvarral

2 3 Üresen álló ház

11 Pongrácz József gerencsér, földm. Néhány holdon, 
1-2 tehén, sertés, faboronás, füstöskonyhás régi 
faház, 1 szobával, pitvarral

4 – –
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41 Orbán Sándor földm. /cipész/ 2 tehén, sertés, stb. 
tégl.h.
Simon Sándor lakik jelenleg a házban /ny. útőr/

3 –
2

Simon Sándor 
(Őriszentpéter)

42 Dóra József gazd. 1 ló, 4-5 tehén, sertés, baromfi  
stb.
Tenyészbikát is tartott, 2 szobás téglaház
Jelenleg Könye Jenő lakik benne

3 –

2

Judith Glatzer 
(Németország)

43 Soós Kálmán földm., 4 tehén, sertés, stb. régi 
téglaház

4 4 3

44 Pongrácz Péter földm., 2 tehén, sertés stb. régi 
faház, csak a helye van meg

3 – –
Pongrácz Zol-
tán festőmű-
vész „szülőhá-
za”volt

45 Breszkócs Sándor bognár, földm., 2 tehén, sertés, 
baromfi 
Régi faház, már csak a helye van meg, utódok az 
Ábrahám Lajos féle házban laktak

3 – –

46 Röszler Antal földm., 4 tehén, sertés, baromfi , 
téglaház

4 1 1

47 Ábrahám család régi faházban, csak a helye van 
meg

3 – –

48 Pap Sándor kádár, földm., 1 ló, 3 tehén, sertés stb.
Pongrácz Sándor lakik benne, a „csöndér” utóda, 
benősült

4 –
4 4

49 Orbán Kálmán földm., papír, írószer kiskereskedő,
4 tehén, sertés, baromfi  stb. Téglaház 2 szoba

4 2 1

50 Frühmann Antal asztalos, régi téglaház, csak a 
helye van

3 – A Szomoróci 
tanösvény kiin-
dulópontja 

A Kapornaky-lista 2. sorában az 1995 és 2010 éveknél nincs megjegyzés. Sajnos 
azt kell beírni, hogy a családi ház és gazdasági melléképületek „eltűntek”. Az 
1960-as években, amikor igencsak pénzszűkében volt a család, édesapám a mel-
léképületekből különféle anyagokat értékesített a faluban. A megmaradt épüle-
tek maradék anyagát valószínűleg a környék lakossága használta fel a különböző 
építkezéseinél. Az egész területet benőtte a gaz, ami sűrű, szinte áthatolhatatlan 
bozóttá fejlődött az ezredfordulóra. A múltat a területen csak a családi kút romjai 
őrizték. A 2010-es évek elején egy kedves budapesti családnak megtetszett a telek, 
rendezték a területet és új házat építettek. Új színfolt a faluban: újkori kódisállá-
sos ház.

26 Kapornaky Sándor gazd., vendéglős, 2 ló, 5 tehén, 
sertés, baromfi  stb. Régi gangos, kódisállásos 
téglaház. Ezen a házhelyen lakik Szabó Lajos új 
téglaházban

4

2 2

Üresen áll

27 Pongrácz Gyula asztalos, baromfi  tartása volt, 
faház.
Jelenleg „Petrence Ferkó” lakik ezen a helyen

3
2 2

5
Helyén a („Ha-
ranglábporta”)

28 Pongrácz Ádám földm. 2 tehén, sertés, baromfi  stb. 
tégl.h.

3 1 –-

29 Császár Antal földm. 2-3 tehén, sertés, baromfi , 
tégl.ház

2 1 Spilák Vendég-
ház

30 Nagy Antal kisbirtokos, 10 tehén, sertés, baromfi  stb.
Régi nagy téglaház 3 szobával, ganggal, kódisállással

4 1 Arnold Lobis-
ser (Ausztria)

31 Balaitz Gyula földm. 4 tehén, sertés, baromfi , 2 
szobás téglaház kódisállással

4 – 2

32 Ingiszy Ferenc földm., 5 tehén, sertés, baromfi  stb. 
régi 2 szobás téglaház 2 szobával

3 – 4
Hétrét Vendég-
ház

33 Pongrácz Sándor „csöndér” földm. 3 tehén, sertés, 
baromfi  stb. Régi kódisállásos téglaház 1 szobával

4 1 –-

34 Simon Kálmán, 2 tehén, sertés, stb. földm. téglaház 
1 sz.

3 – Juranovits 
Lászlóné (Kör-
mend)

35 Kapornaky Sándor földm. útkaparó, 2 tehén, 
sertés, stb. régi nagy téglaház, 2 szobával. Luthár 
Sándor is itt lakott

4 – Helyén új 
faház
M. Kabbani 
(Ausztria)

36 Orbán Pálné, földm. 1 tehén, sertés, baromfi , régi 
tégl.h.

1 – –

37 Egy régi faházban mindig bérlő lakott a domb tete-
jén. /valamelyik Orbán családé volt a ház/

1 – 4
Új Téglaház 
Verolitta Ven-
dégház

38 Ábrahám Sándor gazdálkodó, /szatócs üzlete is 
volt/ 3 szobás téglaház, 2 ló, 5 tehén, sertés, barom-
fi  stb.
Jelenleg Breszkócs Sándorné lakik a házban

4

2

–

2

1

39 Horváth Sándor, földm. /községi bíró volt soká-
ig/ 4-5 tehén, sertés, baromfi  stb., régi 2 szobás 
téglaház

2 2 Farkas Béláné 
(Kőszeg)

40 Orbán Jenő földm. 4 tehén. Sertés, baromfi , tégl.
ház

3 1 1
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csak a Cserta falurészen vezetett át 
(ez Szomoróc keleti, mélyebben fekvő 
házcsoportja és környezete, valamikor 
hatalmas tölgyesek borították). A pa-
tak déli oldalán elhelyezkedő mező-
gazdasági művelés alatt álló földeket, 
réteket szekerekkel, állatokkal csak a 
malom melletti gázlón keresztül lehe-
tett megközelíteni. Amikor teheneket 
legeltettem, nekem is itt kellett az ál-
latokat áthajtani, természetesen me-
zítláb. Ilyenkor az állatok a szomjukat 
is szívesen oltották a patak vízéből. 
Ezen az úton lehetett egyébként eljutni 
Szerdahelyre is. Nagyapámék vízimal-
máról írta Kapornaky Gyula az alábbi 
versét:

Ebben az időszakban /1934-1944/ a fa-
luban, Szomoróczon 50 parasztcsalád 
élt. /Jelenleg 15 család körül vannak az 
ott lakók./ Ebben a faluban volt 2 sza-
tócs-üzlet, 2 kocsma, 1 kovács, 2 kádár, 
1 bognár, 2 cipész, 3 gerencsér és egy 
női szabó. Egy vízimalom is duruzsolt 
még akkor a Kerca patakon.

VÍZIMALOM

Szomoróci vízimalom,
rólad szóljon kicsi dalom,
duruzsoló Kerka-parton,

emlékét lelkemben tartom.
Ott fürödtünk egész nyáron,

szomszéd kölykök valahányan,
Bence Lajos és Szép Feri

szaltót tudtak s bukfencelni.
Fürdőruhánk nem volt nekünk,

mégis a vízpartra léptünk.
Meztelen-strandot csináltunk,

Amint az a 23. sorból kide-
rül, dédapám tulajdonában volt 
a falu egyetlen vízimalma is, 
amelyet Takács Gyula molnár 
bérelt és üzemeltetett. A molnár 
az őrlőrendszert magába fogla-
ló tornácos házban lakott, és a 
molnári teendők mellett föld-
műveléssel is foglalkozott. Déd-
apám halála után a malmot fi ai, 
Pongrácz Dániel nagyapám és 
testvére, Pongrácz Ferenc örö-
költék, majd 1952-ben államo-
sították.

A  malmot a főútról a fecs-
kendő ház mellett déli irányba 
vezető úton lehetett megközelí-
teni. (Északi irányba ugyanin-
nen halad a Vicinális út, mely 
a ma szlovéniai Kapornakra és 
Domaföldre vezet.) A Kis-Ker-
ka patak mellett felépített lé-
tesítmény a vízfolyás melletti 
szintkülönbségekből adódó 
energiát használta fel a szerke-

zet hajtására. A folyónak tószerűen kiszélesített medrében gáttal duzzasztották 
fel a vizet. A gátba két zsilipet építettek, egyiken keresztül egy deszkából épí-
tett vályúval a malomkerékre vezették a vizet. A másik zsilippel szabályozták 
a felduzzasztott víz mennyiségét – amikor a malmot javítás vagy őrölnivaló 
hiányában nem akarták üzemeltetni –, oly módon, hogy a felesleget elvezették 
a malomkerék megkerülésével. A zsilip előtti szintmagasság és a malomkerék 
alatti vízfolyás szintje közötti különbség kb. 4-5 méter lehetett. A lezúduló víz-
zel nagy átmérőjű ún. felülcsapott vízikereket hajtottak, s a forgás sebességét 
fogaskerék-áttétellel fokozták. A vizes kerékbe egyszerű sík lapokat építettek. 
A patak kis vízhozama miatt a malom szakaszosan tudott működni, csak nagy 
esőzések idején lehetett biztosítani a folyamatos üzemeltetést. (Sajnos nincs 
fényképem a malomról, majdnem teljesen megegyezett az alábbi képen látható 
malommal.)

A malom után a patak kiszélesedett, ez ugyanis gázlóként szolgált, itt vezetett 
át a folyón egyedül út a patak túlsó oldalára. A patakon híd Szomoróc területén 

Ez maradt a családi házból: 
a kút a vályúval és az öreg eperfa

Felülcsapott vízkerék 
(ilyen volt a szomoróci kerék)

Kódisállásos ház épült a helyén, 2012-ben Jásdi vízimalom (indafoto), 
hasonló volt a szomoróci
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A szomszédjukban (Soós Ernőék háza) lakott Vak Vendel, valódi neve Németh 
Vendel, göcseji, Németfaluból származó katolikus árva fi ú volt. Sok régi hiedelmet, 
éneket ismert, amelyből néhányat jeles néprajzi gyűjtők is feljegyeztek. Jó időben 
mindig kint ült a teraszon és játszott a tangóharmonikáján. Minden nap ott men-
tem el iskolába a ház előtt. Gyakran megálltam és hallgattam, ahogy Vendel bácsi 
harmonikázott. Magas kort ért meg, a hatvanas évek elején halt meg.

zsilipről bátran ugráltunk,
fejest buktunk a habokban –
míg őröltek a malomban…
Malom körül sírt a berek,

ott tanyázott de sok gyerek!
Nadrágom hátra gomboltam,
mégis boldog gyerek voltam.

Cipőt nyáron sosem hordtam,
fürödtem gabonaporban…
Hová tűntél görbe patak?
Csak cölöpeid maradtak.

Köröttük fáradt víz csorog,
fürdetik hosszú záporok,
s cölöpökbe kapaszkodva
rámnevet a parti bodza…

A versben szereplő Bence Lajos, valódi nevén Pongrácz Lajos, a  testvérével, 
Sándorral és idős édesanyjukkal élt együtt. Mindketten agglegények voltak so-
káig, később Lajos Őriszentpéterre nősült, Sándor pedig Jugoszláviába disszidált.

Út a temetőtől a faluba. A baloldali gazos területen volt a Pongrácz-család háza Szomoróc, mai utcarészlet a haranglábbal, mögötte az Lengyel-ház

Utcarészlet: a baloldali Soós Ernő-házban lakott Vak Vendel, a másik Kapornaky Gyula szülőháza 
piros cseréptetővel, felújított állapotban (ma külföldi tulajdonában)
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A családi gazdaság több épületet magában foglaló együttesből állt, az utca-
szinttől folyamatosan, enyhén emelkedő domboldalon. A lakóépület, az istálló, 
a pajta és az új garázst és disznóólakat magában foglaló épület négy oldalról vet-
te körül az udvart. Később, a háború után létesült a nagyméretű, tégla lábakon 
álló, négy-öt keretállással rendelkező nyitott (csak a két végén zárt), sátortetős 
lábas pajta (szín), melyben szénát, mezőgazdasági gépeket, aratáskor a learatott 
gabonakévéket tárolták. Az épületcsoport alacsony dombra épült, a  falu utolsó 
gazdasága volt, ezt követte közvetlenül a szomoróci temető, majd 3 kisebb ci-
gányház. Az utolsó cigányház mellett épült a határőrbódé, előtte a Jugoszlávia és 
Magyarország határát elválasztó sorompó.

NAGYAPÁMÉK A KONYHÁBAN ALUDTAK

Kikről szól ez a fejezet, mindjárt az elején ismerkedjünk meg velük:

Nagyapám, Pongrácz Dániel Szomorócon született 1877. július 7-én.
Szülei: Pongrácz Dániel és Román Eszter.
Megkeresztelték Domonkosfán 1877. július 24-én.
Keresztelő lelkész: Kuzma István evangélikus lelkész.
Keresztszülők: Papp József körjegyző és felesége, Zsohár Judit, Papp György pol-
gárgazda és felesége, Papp Julia, valamint Pongrácz Lőrinc polgárgazda és fele-
sége, Gál Judit.

(Fenti adatok a Hári Lipót domonkosfai evangélikus lelkész által 1942. no-
vember 7-én kiadott Anyakönyvi kivonat-másolatból származnak.)

Nagyanyám Pongrácz Dánielné, Novák Julianna Barlahidán született, 1884. ja-
nuár 6-án.
Szülei: Novák Miklós és Császár Julianna ág. hitv. ev. földművesek.
Megkeresztelték 1884. január 9-én.
Keresztelő: Tulok Sámuel barlahidai ev. néptanító.
Keresztszülők: Horváth László korcsmáros, Sófi a stb.

Házasságot kötöttek: Nován 1900. november 24-én, Krizmanics József anya-
könyvezető-helyettes előtt. (Pongrácz Dániel 23 éves, Novák Julia 16 éves, a nagy-
anyám édesapja, Novák Miklós ekkor már nem élt.)
Tanúk: Gaál Lajos 49 éves domonkosfai tanító és Dávid Sándor 31 éves kaporna-
ki földműves.
Az egyházi esküvőt két nappal később jegyezték be: Domonkosfa, 1900. novem-
ber 26-án, ev. lelkész Kuzma István.
Tanúk: Gál Lajos domonkosfai ev. tanító és Dávid Sándor kapornaki kisbir-
tokos.

Nagyapám meghalt 1966. augusztus 26-án, nagyanyám 1967. június 29-én, 
mindketten Kercaszomor, Fő utca 6 sz. alatt, Aranka lányuk házában. A halott-
vizsgálati bizonyítványt dr. Hagymássy Árpád bajánsenyei orvos állította ki.

Nagyapámat az akkor még meglévő családi ház öreg diófája alatt ravataloztuk fel, 
és itt búcsúztatta őt az őriszentpéteri evangélikus lelkész. Innen kísértük utolsó 
útjára a telekkel szomszédos temetőbe.

Pongrácz nagypapa Nagypapa és nagymama

A ház felújítás és bővítés után, 
a bővített oldal látható (1948)

Nagyapám Zsohár Bálinttal, 
mögöttük az istálló és az ólak
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A családi ház a falusi viszonyokat tekintve igen nagy méretű volt, nemhogy Szo-
morócon és Kercán, de az egész környéken nem lehetett ilyen kétszintes épületet 
találni. Egy kis túlzással a házat lehetett volna kúriának is nevezni. Az épületet egy 
képzeletbeli középvonalra vetítve két, majdnem azonos nagyságú lakható épület-
részre lehet bontani. A nagyobbik részben lakott a család, a kisebbikben a kocsis. 
A cseléd elnevezés a mi családunkban nem volt ismeretes. A kocsis a család megbe-
csült, egyenrangú tagja volt, a családdal együtt étkezett, dolgozott. A kisebb lakrész 
alatt boros pince volt tele hordókkal. A folyosó végén szép lépcsősoron lehetett lesé-
tálni a nagy virágos kertbe, amelynek egy része konyhakertként szolgált.

Szomoróc nyugati része (helyben fösüvégnek hívják), a Fő útról jobbra a Vicinális út nyílik. 
A bal felső részen Domonkosfa is látszik.

Lábas pajta, 
előtte bátyám, Zoltán

Nagyszüleim sírja 
a szomoróci temetőben

Az eredeti épület kisebbik fele. A lépcső 
a kertbe vezetett. Itt 4-5 éves vagyok

Kút a vályúval, 
előtte Zoltán és az új garázs vége

Családi ház és gazdasági épületek térbeli elrendezése
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a szabadtéren felállított tűzhelyek, a  katlanok fölé helyezett üstökben főzték. 
A sparheltből távozó forró füst fűtötte a füstjáratokba beépített sütőket (a megol-
dás a mai modern hőhasznosítás előfutára volt), ezekből három darab volt, egy-
más fölött fi ókszerűen elhelyezve. A falusi szokásoknak megfelelően ágy is volt a 
konyhában, ott aludt nagyapám és nagyanyám.

A családi ház és az istálló baloldalán volt a pajta, az utca felőli végében egy 
világos szobával. Ez falazott téglapilléreken, lábakon álló, deszkázott falú, cse-
répfedésű lábas pajta volt, melyben kisebb mezőgazdasági gépeket, szecskavágót, 
kukoricamorzsolót, ekét, nagyobbik részében pedig szénát, ősszel különféle ta-
karmányokat, kukoricacsöveket, lucernát tároltak. A pajta végében volt egy na-
gyobb, ablakokkal rendelkező, világos helyiséget (szobát) magában foglaló épü-
letrész is, mely liszt és különböző gabonafajták rozs, búza, zab zsákokban történő 
tárolására szolgált.

A garázs és a családi ház sarkánál volt a 25–30 méter mélységű, jéghideg vizet 
adó kerekes kút. Ez volt a falu legmélyebb kútja, hideg, kristálytiszta vize volt. 
Előtte egy farönkbe mélyített, később vasbeton, vályú, ehhez hajtották ki a tehe-
neket és a lovakat itatáskor.

Az istálló és a pajta sarkától északi irányban – „kilógva” a zárt területből – 
épült fel a hatalmas méretű, félig zárt, félig nyitott, öt keretállásos, csaknem 30 
méter hosszú új lábas pajta. Zárt része széna, nyitott része pedig szekerek és kü-
lönböző mezőgazdasági eszközök tárolására szolgált. Az istálló mögött kb. 60 
méter távolságra volt a présház és fás kamra.

A lakóépülettel szemben volt az istálló, melyet középen járda választotta ket-
té, a járdától balra általában négy tehén (vagy három tehén és egy borjú), jobbra 
kettő vagy négy ló volt kikötve. A tehenek biztosították a család részére a friss 
tejet. Nincs annál jobb, mint a frissen fejt meleg tej, de én csak lehűtve, hidegen 
szerettem.

Nálunk gyermekkoromban a lovak voltak az igavonó állatok, szekér vonta-
tásánál is és minden egyéb mezőgazdasági munkánál. A  lovakat az istállóban 
együtt tartották a szarvasmarhákkal. Az istállóban a lovakat egy hosszú, 10–15 
cm átmérőjű erős gerenda, strajfa választotta el, melynek egyik végét a jászolhoz, 
másikat a födémről lelógó lánchoz erősítették. Előttük fa jászol húzódott végig, 
ebbe kapták az ennivalót, a szénát és abrakot. A tehenek a nyakukba kötött lánc-
cal, a lovak szintén a nyakukba kötött speciális kötéllel voltak a jászolba erősített 
vaskarikához kötve. A köteleket Őriszentpéteren a kötélgyártó mestertől (a köte-
lestől) lehetett beszerezni. Ő, Őriszentpéter központjától Bajánsenye felé vezető 
úton, a meredek emelkedő mellett lakott. Ezt az emelkedőt a foglalkozásáról „kö-
teles partnak” hívták.

A lószerszámot az istálló melletti kamrában tárolták. A szerszámos kamrából 
az istálló padlására lépcső vezetett. Az istálló padlásán tárolták a széna egy részét, 

A családi fészekben a bejárati ajtón egy folyosóra lehetett jutni, a folyosó vé-
gén az ablak a virágos kertre nézett. A folyosóról nyílt jobbra a konyha, balra egy 
nagy kamrának nevezett spájz (a család éléstára), a folyosó végén balra a hálószo-
ba. Majd a folyosó derékszögben jobbra kanyarodott, és onnan nyílt a „nagyszo-
ba” (tisztaszoba) és a lépcsőlejáró az alsó szintre. Mindkét szoba ablakai a kertre 
néztek. A földszinten két szoba volt, a virágos kertből bejárattal.

A  nagyszobát nem használtuk, ha jöttek vendégek, azokat helyeztük ott el. 
Évente két-három alkalommal, húsvét és karácsony ünnepén az őriszentpéteri 
evangélikus lelkész a szertartáshoz illő terítékkel letakart asztal előtt ebben a 
szobában tartott rövid istentiszteletet, amelyen családunk teljes létszámmal és 
néhány másik evangélikus család vett részt. Ilyenkor a nagyszoba a templomot 
helyettesítette.

A  kisebbik szoba volt a hálószoba, két egymás mellett elhelyezett ággyal a 
szülők és két kisebb ággyal a gyerekek részére, az ágy végében asztal, az egyik 
sarokban samottozott vaskályha.

A  konyhában volt a nagy sparhelt, legalább egy négyzetméteres platnival, 
amelyen még a nagy lekvárfőző lábas is kényelmesen elfért volna. Persze a lekvárt 

Szomoróc szabályozási terve (határ felőli részlet) – MÁTIS és EGRI Tervező Kft .(2006) Telkek: 
402 temető, 403 és 405 Pongrácz Dánielék telkei, családi háza és gazdasági épületei, 412 hajdan 
Kapornaky (Szép)-család, 617 Szmodics-ház, 415 Kulcsárék (kovácsmester) háza, 430 Pongrácz 

Lajos és Sándor régi háza
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ballagtak felfelé, hajnalban pedig repültek le. Nappal ezek az állatok szabadon 
mozogtak az udvaron, a házak körül, ahol éppen tetszett nekik. Kerítés nem volt, 
mégsem tűnt el közülük egy sem. Estére mind együtt voltak, gyülekeztek a szál-
lásuk környékén. Nagyanyám a kötényéből naponta egyszer-kétszer etette őket, 
búzát, kukoricát szórt ki nekik az udvaron. Ilyenkor, mintegy vezényszóra, ide 
repült a sok-sok házigalamb is, nagy volt a tülekedés. A galambok nappal az épü-
letek tetején turbékoltak, vagy sétáltak az udvaron, a szárnyasok között, éjszaka 
pedig az istállószellőző nyílásaiban kialakított fészkekben aludtak.

A telek északnyugati sarkában volt egy 10x10 méter nagyságú tó, 30–50 cm 
mélységgel. Feltehetően ezt valamikor mészoltás céljára mélyítették ki. A mész-
oltást követően a kiásott gödröt nem temették be, így lett belőle tó. A kis tavat 
csak az eső táplálta, de télen-nyáron tele volt vízzel. A tóban rengeteg béka és sok 
hínár volt, hemzsegtek benne a kisebb-nagyobb zöld hátú, fehér hasú élőlények. 
Alkonyatkor olyan zenebonát csaptak, hogy zengett a teljes légkör.

A családi portához hozzátartozott a temető és az épületegyüttes között elte-
rülő, nagy gyümölcsös, mely elszórtan ültetett fáival a környék egyik jellegze-
tessége volt. A gyümölcsfák őshonos, környezeti behatásoknak ellenálló fajták 
voltak, jól bírták a helyi talaj- és éghajlati viszonyokat. A fákat nagyapám gon-
dozta, ápolta, ifj ította, oltotta, újratelepítette. Évente néhányszor permetezett 
rézgálic oldattal. Meglehetősen változó volt a termésük, egyik évben nagyon bő 
termést szüreteltünk, máskor alig pár kosárnyit tudtunk összegyűjteni róluk. 
A  gyümölcsfajták sokféle ízűek, zamatosak, különböző színűek, nagyságúak 
voltak. A gyümölcsös ma már siralmas képet mutat. A fák többsége elöregedett, 
kipusztult.

Legfontosabb gyümölcsünk az alma volt. Kora nyártól késő őszig értek folya-
matosan a jobbnál jobb ízű almák. A korán érők, lédúsak, fűszeres ízűek, illato-
sak voltak, de hamar megromlottak, nem lehetett őket hosszabb ideig tárolni, 
a később érők viszont kemény húsúak, jól eltarthatók voltak. Legelterjedtebb faj-
ták: piros pogácsa alma, batul, mosánszki, jonatán, tök- vagy rétesalma, vasalma, 
koszos- vagy bőralma (kedvencem!), húsvéti rozmaring, cigányalma, boralma, 
muskotályos alma.

A  szilva jól megélt ezen a kötött, savanyú talajon. A  legelterjedtebb volt a 
hosszú szilva (besztercei változat), a legjobb alapanyaga a pálinkának, az aszalt 
gyümölcsnek, és kitűnő lekvár készült belőle. Korán érő fajta a kék búzaérő szil-
va, később érő fajta a sárga hosszú szilva. Kedvenceim közé tartoztak a zamatos, 
édes ringlófajták. Voltak még cseresznyefák. Legkorábbi fajta a kissé fanyar ízű 
hólyagos cseresznye, valamint a majdnem fekete levű pünkösdi cseresznye. Őszi-
barack- és sárgabarackfa ezen a vidéken gyerekkoromban nem volt.

Az udvaron a kút mellett állt egy 100 éves életkort megért, sötétkék, zamatos 
termést hozó eperfa és egy hasonló korú körtefa.

amit oda a szekérről a cserepes tetőn kialakított, ajtóval zárt nyíláson keresztül 
villával raktak fel. Az alaposan megpakolt, nyújtófával lenyomtatott szénás sze-
kér az istálló mellé állt, és egy ember villával dobálta fel a szénát. A padláson egy 
másik személy gondoskodott a széna megfelelő elrendezéséről. Volt az istállóban 
egy kisebb, deszkákból készült, négyszögletes tároló, fölötte pedig nyílás a födé-
men. Ezen keresztül szórták le a padlásról a szénát a tárolóba, amelybe kb. egy 
napra elegendő takarmány fért. A kocsis gyakran aludt ebben a rekeszben az ál-
latok mellett. A lovaknál mindenkor volt egy alkalmazott, kocsis, aki mindennap 
almozott és takarított.

Alomként az állatok alá szalmát terítettek. Az aszályos években, amikor kevés 
volt a gabonatermés, nem volt elég szalma, a  lombos erdőben gyűjtöttük össze 
az avart, saroglyás szekérre (kocsikasba) raktuk és így szállítottuk haza. A trá-
gyát az istálló végében kialakított trágyadombra (ganajra) talicskázták. A  trá-
gyát ősszel vagy kora tavasszal megfelelően kialakított lovas szekérrel kihordták 
a szántóföldekre. A kihordott trágyát a szekérről, a szántóföldön végighaladva, 
kisebb halmokba (kupacokba) rakták, majd villával egyenletesen szétterítették. 
A trágyázott területeket váltogatták, általában három-négy évenként került trá-
gya ugyanarra a darabra.

Az istálló végében, később a garázsépület végében voltak a disznóólak. Az 
ólak előtt egy meglehetősen nagy terület karámmal volt körülvéve, ahová rend-
szeresen kiengedték a disznókat, ahol többszólamú röfögés közepette szabadon 
futkároztak, sáros időben hemperegtek a sárban és túrták a földet, dagonyáztak. 
A disznók között gyakran volt anyakoca is, általában 6–8 fi acskájával.

Az udvaron 30–40 tyúk szaladgált, a  tavaszi szaporulatkor volt 50-60 is. 
A tyúkok nélkülözhetetlenek voltak a háztartásban. Ezek szolgáltatták az alapve-
tő élelmet a családnak, nagyanyám minden vasárnap levágott egy tyúkot, abból 
fi nom húsleves és főtt hús készült, általában paradicsommártással és főtt krump-
lival. Többnyire ez volt az ünnepi ebéd. A tyúkok „termelték” a tojást is, nagy-
anyám az eladott tojásból szerzett egy kis pénzt az egyéb háztartásbeli kiadások-
ra. Az élelmezéshez a másik fő nyersanyag a télen levágott disznók különböző 
technikával eltett húsa volt. Mészárszék vagy húsbolt nem volt a faluban.

Tavasszal fontos volt a kotlós (kotlu) ültetése. A kotló több hétig ült a szalmá-
val vagy szénával bélelt kosárba rakott tojásokon. A kelés várható időpontja előtti 
napokban már fi gyeltünk a tojások hangjára, zörejére. Ilyenkor szétrepedt a tojás 
és megjelent benne egy kis ázott pamacs. Első eledelük rendszerint apróra darált 
kukorica, morzsolt kenyérbél volt. A tavaszi csirkéket csak két hét után engedték 
ki a szabadba. Az udvaron már a kotlós vigyázott kicsinyeire, a legkisebb veszély 
esetén is védőszárnyai alá gyűjtötte őket.

Az ólak feletti padláson, ahogy felénk mondták, a héban tanyáztak a szárnyas 
állatok. Este rendszerint nagyanyám nógatására – „héba, héba, hess fel” – létrán 
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Mindig irigyeltem azokat a te-
hénpásztorokat, akik szabad-
jára engedve hajtották az ál-
latokat a falu utcáján végig a 
legelőre. Ott letelepedtek, ol-
vastak vagy falatoztak, és csak 
arra vigyáztak, hogy az állatok 
ne lépjenek idegen területre. 
Nálunk ilyen nem volt, egy-egy 
háznál 1–4 tehenet tartottak, és 
ezek legeltetését egyedileg ol-
dották meg. Itt a legeltetésre al-
kalmas terület általában a fűvel 
benőtt, keveset használt utak, 

szántóföldek és bokros területek közötti kisebb szabad részek voltak, ahol csak 
láncon lehetett legeltetni. Nem volt nagyobb méretű legelésre alkalmas földrész, 
ahol a teheneket szabadon lehetett engedni. A réteket kaszálták, évente általában 
kétszer (szénára és sarira), oda a teheneket nem engedték rá (pedig ennek örültem 
volna), más szabad terület pedig nem volt. Szerettem forgolódni állatok körül, 
gyakran mentem szüleimmel vagy a kocsissal a mezőre, érdekelt a paraszti mun-
ka, bátyám viszont távol tartotta magát a mezőgazdasági munkáktól.

Többnyire közvetlenül a határmezsgye mellett legeltettem, és gyakran talál-
koztam az ott portyázó jugoszláv határőrökkel. Voltak köztük magyarok is, ezek 
szívesen szóba elegyedtek velünk. A beszélgetés tárgya a szokásos, gyermekek-
nek szóló barátságos kérdések és erre adott feleletek voltak. A legeltetés külön-
ben meglehetősen unalmas tevékenység volt. Alig vártam a napnyugtát, amikor 
a teheneket haza lehetett hajtani. Otthon rögtön a kút melletti vályúhoz vezettük 
őket, teleszívták magukat a kristálytiszta, jéghideg vízzel, amitől jó nagy lett a 
hasuk. Ilyenkor hívtam fel a szülők fi gyelmét, hogy nézzék meg milyen jó mun-
kát végeztem, az állatok jóllaktak. Pedig szegények a gyér legelőkön, többnyire 
füves utakon csak csipkedték a fűcsomókat, sokat nem tudtak begyűjteni.

Néhány alkalommal megpróbáltam a fejést. Édesanyám szívesen megmutatta 
a szükséges fogásokat, talán örült is volna, ha megtanulom. A tehenek szelídek 
voltak rúgástól nem kellett félni, de hiába ültem le a kis fejő székre és rángattam 
a tehén tőgyét – ahogy a falusiak mondták: a  tehén csöcsét –, csak csordogált, 
de nem spriccelt abból a tej. Hamar feladtam a próbálkozást. A tejet nagyanyám 
máztalan cserépkancsókba töltötte ki és a hideg spájzban tárolta. Ebből ittuk tíz-
óraira, uzsonnára, vacsorára a friss tejet. A kancsókban tárolt tejből három nap 
múlva kiváló aludttej lett, a tetején legalább fél centi vastag, zsíros tejföllel. Ebből 
az aludttejből készítette nagyanyám a fi nom házi túrót.

ÖTVEN HOLDON GAZDÁLKODTAK, 
HAJNALTÓL NAPNYUGTÁIG

Az 1920-as években a Pongrácz Dánieleknek (dédapámnak, majd nagyapámnak) 
50 kataszteri hold földje volt, ennek ötöde erdő. Ugyanennyi volt gyerekkorom-
ban is. A Soós Kálmán (1922–1996) által, fáradságot nem tűrő munkával a rend-
szerváltozás idején összeállított jegyzék szerint a Rákosi-korszakban az állam 
által jogtalanul elvett birtokterületeink nagysága 25 magyar hold és további tíz 
holdnyi erdő (a szántók-rétek aranykoronaátlaga 4,00 holdanként). Nagyapám és 
testvére, Ferenc a faluban, ahol szinte kizárólag szegény földműves emberek éltek, 
ott a határszélen, ahol az ország legértéktelenebb agyagos termőföldjei találhatók, 
aránylag módos gazdálkodóknak számítottak.

A család megélhetését a gazdálkodás biztosította. A terület természeti adott-
ságai, jellegzetességei miatt elsősorban az állattenyésztés és az erdőgazdálkodás 
volt a jelentős. Élelmüket földjeiken megtermelték, háziállataik által húshoz és 
tejhez jutottak. A  zöldségfélék termesztésében is önellátók voltak. Az erdő fái 
biztosították használati tárgyaik alapanyagát, a főzéshez és fűtéshez való tüzelő-
anyagot és házaik alapanyagát is. A patak két oldalán, az összegyűlő vizek hatá-
sára dús füves kaszálórétek alakultak ki, ezeket évente kétszer kaszálták, május 
végén és szeptember elején. A szántóföldeken elsősorban rozsot, kevés búzát, il-
letve takarmánynövényeket: árpát, zabot, kevés kukoricát, valamint kölest, haj-
dinát, krumplit, káposztát, répát, tökféléket, lent termesztettek.

A  földeken a termés általában harmada, jó esetben fele volt az országos át-
lagnak. Nagyapámék pétisóval próbálták javítani a talajt, így is jó, ha négy-öt 
mázsa kenyérgabona termett egy holdon. A gyakori csapadék nélküli nyári hőség 
azonban sokszor ennél lényegesen kisebb termést eredményezett. Öntözésre ter-
mészetesen nem volt lehetőség. Több ízben próbálták feljavítani a földet mesze-
zéssel, bőséges trágyázással, de a termés alig növekedett. Nagyapám irányította a 
gazdaságot, dolgozott hajnaltól napnyugtáig. Mindig volt egy segítő (cseléd), aki 
az állatokat gondozta, és gyakran volt egy segítség a háztartásban is, aki nagy-
anyámnak és édesanyámnak segített a ház körüli munkákban.

Szomorócon a paraszti gazdaságok többsége lóval nem rendelkezett, szarvas-
marhával szántottak. A szarvasmarha húzószerszáma a fából készült járom vagy iga, 
melyhez kétoldalt az istrángot csatolták. A faluban általában két tehénnel végezték a 
gazdasági munkát – szekérhúzás, szántás stb. –, és ilyenkor iker igát használtak (két 
egyedi iga szilárdan összekötve). Ennek hátránya az volt, hogy a kissé lemaradó állat 
vitte a nagyobb terhet, ezért mindig vigyázni kellett a párhuzamos hajtásra.

A nyári szünetem általában a tehenek legeltetésével telt el. Nálunk többnyire 
három tehénről volt szó, a nyakukra erősített lánccal vezettem őket a legelőre. 

Iker járom, iga (néprajzi gyűjtésből)
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PAPP NAGYAPÁM ŐRSÉG-
SZŐLLŐSÖN HÁZASODOTT

Anyai nagyapám: Papp József, született 1874. november 18-án Szomoróczon, 
meghalt 1942. április 26-án Kercaszomorócon.

Anyai nagyanyám: Orbán Karolina, született 1880. február 13-án Szomo-
róczon, meghalt 1962. április 19-én Kercaszomoron. Mindketten reformátusok 
voltak, házasságot 1899. májusban kötöttek helyben – Őrség-Szőllősön.

Pongrácz nagyapámmal és nagyanyámmal szü-
letésemtől kezdve együtt éltem. Természetszerűleg 
elsősorban hozzájuk kötődtem, szinte minden te-
vékenységüket, mozdulatukat magamba szívtam, 
és még ma is szinte mindenre emlékszem. Papp 
nagyapám és nagyanyám a falu közepén – általam 
ma már Balaitzékénak nevezett – házban laktak, 
így őket sokkal ritkábban láttam. Papp nagyapám 
meglehetősen zárkózott, csendes, magába forduló 
ember volt. A valóságban is olyan volt, amilyennek 
a korabeli katonaruhában látszik. A koráról ítélve, 
a fénykép valószínűleg az első világháború alatti ka-
tonaszolgálat idején készült. A világháború kitöré-
sekor 37 éves volt.

Ilyen körülmények között gazdálkodott a falusi parasztság és természetesen 
őseim is. A paraszt szó a faluban ismeretlen volt, illetve egyáltalán nem használ-
ták ezt a megnevezést, inkább a földműves, gazda, gazdálkodó vagy gyakran a 
pógár szó volt jellemző már a második világháború előtt.

A munka szeretete, az életszemléletük, amit nagyszüleimtől, szüleimtől lát-
tam, segített nekem, ahogy felnőttem. Segített felfedeznem azt, hogy a becsü-
letes munka tiszteletre méltó. A  Szomorócon tanultak egész életemben velem 
maradtak, azóta is nagyra tartom a becsületes parasztemberek munkáját, és cso-
dálom józan gondolkodásukat, észjárásukat. Oly mértékben hatása alatt voltam 
mindennek, hogy tulajdonképpen nem is akartam továbbtanulni, gimnáziumba 
menni, parasztember szerettem volna lenni. Szüleimnek – az ország legelzártabb 
településén élő, hat osztályt végzett embereknek – több eszük volt, lebeszéltek 
ilyen irányú terveimről!

A paraszti észjárásra, gondolkodásra jellemző, hogy a maximum hat elemivel 
rendelkező gazdák a XX. század második felében több felsőfokú végzettséggel 
rendelkező szakembert neveltek az országnak. Küldték tanulni fi aikat, annak 
ellenére, hogy ez nekik igen komoly anyagi megterhelést jelentett, azt akarták, 
hogy utódaik éljenek könnyebben, mint ők. Szomoróc, az 52 házas kis falu az 
alábbi fi ait küldte tanulni (időrendben): dr. Pongrácz Ferenc sebész orvos; Ka-
pornaky Gyula tanácsi vezető, költő; dr. Pongrácz Zoltán körzeti orvos; Pong-
rácz Dániel okl. gépészmérnök; Soós Kálmán újságíró, szerkesztő, néprajzkuta-
tó; Orbán Róbert, helytörténész, a Vas megyei művelődési központ munkatársa; 
Kapornaky Sándor történelemtanár, jelenleg polgármester; dr. Grózinger Szilvia 
jogász, jelenleg agrárminisztériumi osztályvezető. (És ez csak Szomoróc, Kercá-
ról is többen végeztek felsőfokú tanulmányokat.) Papp József, anyai nagyapám

Anyai nagymama, 
Orbán Karolina

Papp nagyapám háza, 
később Balaitz-ház
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Az udvari szertartás alatt a református lelkész imádkozott a halott és a hozzá-
tartozók lelki üdvösségéért, majd név szerint felolvasta a búcsúzó hozzátartozók, 
rokonok, szomszédok és ismerősök teljes névsorát. Ezt követően négy tűzoltó vál-
lára vette a Szent Mihály lovát, és megindultak a temető felé. Útközben a négy 
tűzoltót a mellettük haladó másik négy váltotta. A menet élén, a koporsó előtt a 
lelkész és a kántor haladt, a koporsót a rokonok követték rokonsági sorrendben, 
majd a barátok, ismerősök következtek. Amikor a menet a haranglábhoz érke-
zett, megszólalt a harang, a harangszó egy darabig kísérte a menetet.

A temetést a helyi szokásnak megfelelően az önkéntes tűzoltók bonyolították. 
A sírgödröt a temetés napján ásták ki, és ők vitték a koporsót is. A koporsót a 
temetőben a sírgödör mellé helyezték, majd rövid szertartás után leeresztették. 
Először a lelkész, majd a 
hozzátartozók egy-egy 
marék földet szórtak a 
koporsóra. A  sírhant el-
készítése után a fejfát a 
fekvő fejrészhez szúrták, 
és rárakták a sírra a ko-
szorúkat, virágcsokrokat.

Az otthon maradt ro-
konok eközben előkészí-
tették az asztalokat a tor-
hoz, melyre a gyászolók 
nagy része hivatalos volt. 

Amikor édesanyámmal, majd később egyedül is meglátogattam a Papp nagy-
szülőket, nagyapám nemigen foglalkozott velem, el volt foglalva saját munká-
jával. Annál aranyosabb volt nagyanyám, „Lina néni”– így hívták a faluban –, 
ő nagyon szerette mindkét Pongrácz-unokáját. Mi is nagyon szerettük őt, kap-
tunk puszit az arcunkra jobbról, balról. Mindig kéznél volt valamilyen kis aján-
dék, gyakran egy tojás, amivel meglepett bennünket. (A tojásokat a bátyámmal 
otthon is gyűjtöttük, és amikor jött a felvásárló, kaptunk néhány forintot, lett egy 
kis zsebpénzünk.)

Kercaszomor képviselő-testülete 1897. január 12-i ülésén határozatot hozott, 
mely szerint kérik a falu nevének Őrség-Szőllősre változtatását, új bélyegzőt is 
készíttettek. Az egyesítést a felsőbb hatalom nem engedélyezte. Az Őrség-Szőllős 
nevet rövid ideig használták is, bizonyíték erre nagyszüleim anyakönyvi kivona-
ta. Ők Őrség-Szőllős faluban kötöttek házasságot.

Nagyapám viszonylag korán, 68 évesen eltávozott közülünk, nem szenvedett, 
lefeküdt az ágyra és a kiérkező orvos csak a halálát tudta megállapítani. Végel-
gyengülést jegyzett be. Nagyon világosan emlékszem a temetésére, kilenc éves le-
hettem. Nagyapámat megborotválták, szépen felöltöztették, és a nagyobbik szo-
bában hokedlikre helyezett deszkákra fektették, a fejénél két gyertyát gyújtottak. 
Este a rokonok, ismerősök, nagyrészt asszonyok, virrasztottak, imádkoztak és re-
formátus énekeket énekeltek. Két nap után koporsóba tették, kivitték a ház elé az 
udvarra, és a Szent Mihály lovának nevezett négylábú hordozókeretre helyezték.

Nagyapám és nagyanyám házassági anyakönyvi kivonata

A Balaitz-ház lakói: Felül: id. Balaitz Gyula, felesége Papp 
Dina (édesanyám testvére) és anyai nagyanyám. Alul: 
Pártosfalvi Ilonka, Balaitz Gyula és Piroska unokatestvéreim

Balról a Császár-ház, középen 
Papp Sándoré, jobbról a Papp 

József-Balaitz Gyula ház

Légi felvétel a falu középső részéről az ezredfordulón
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KIVÁLÓ SEBÉSZ MŰT A FALU KÖZEPÉN

A dédszüleimnek két fi uk volt: nagyapám, Pongrácz Dániel és testvére, Pongrácz 
Ferenc, aki 1863-ban született, meghalt 1951-ben. Mindketten magas kort értek 
meg: 89, illetve 88 évet.

Ferenc a falu egyik módos – talán a legmódosabb – gazdálkodója volt. Öt 
gyermeke született, Antal (igen fi atalon, 29 éves korában halt meg, nagyapja – 
dédapám – mellé temették el a szomoróci temetőben), Jolán, Károly, Ferenc és 

Berta. Jolán és Károly édesapjukkal gazdál-
kodtak. Volt egy kis „mindenes” boltjuk, ahol 
a legfontosabb cikkeket meg lehetett venni 
ugyanúgy, mint a kercai Hangya-boltban, talán 
Kercán bőségesebb volt a kínálat.

A  Pongrácz-féle szatócsboltban minden 
olyan eszközt, terményt, terméket árultak, ami-
re egy háztartásban szükség volt. Portékáikat 
nagykereskedőktől, kézművesektől vették, és 
viszonteladóként adták tovább.

Az üzletet Jolán vezette, aki általában a 
konyhában tevékenykedett. Amikor vásárolni 
mentem, azonnal jött az eladótérbe és mindig 
kedvesen fogadott. Az üzlethelyiségben halvány 
fény derengett, a  zsaluk félig be voltak húzva, 
kellemes illatok terjengtek, olyan volt, mintha 
egy szentélybe lépett volna be az ember. Búcsú-
záskor Jolán soha nem mulasztotta el közölni: 
„Csókolom a szüleidet!” Rendkívül kedves, 
kellemes, halk szavú hölgy volt. Nem volt férje, 
öreglány maradt egész életében. Hosszú szenve-
dés után, orvos testvére kezei között, gyógyít-
hatatlan rákbetegségben hunyt el egy budapesti 
kórházban. Holttestét hazaszállították szülőfa-
lujába, a szomoróci temetőben testvére, Károly 
mellé temették el.

Ferenc kitűnt a testvérei közül, Sopronban 
érettségizett, elvégezte az orvosi egyetemet és 
híres sebészorvos lett. Ferenc – nekem Feri bá-
csi – a Horthy-rendszerben, bevonulását követő-
en, orvosként tiszti rangot kapott. Egy fénykép 

A három hónapos gyász alatt a család női tagjai fekete ruhát viseltek, a férfi ak a 
kabát vagy ing gallérjára fekete szalagot tűztek. Hat hónapig nem illett a gyászoló 
család tagjainak mulatságba menni.

Őseim sírjait halottak napján minden évben feleségemmel együtt felkeressük, 
a sírokon virágokat helyezünk el, gyertyákat gyújtunk.

Az ezredfordulón készült légi felvételen a bal első ház a Balaitz-ház, aztán előt-
te a Vass Béla (ma Tóth Pista-féle) ház. Az út mellett tovább Simon Kálmán-ház, 
majd a kicsi a Luthár-telken még egy kis szürke tetős (palás) nyaralócska. Az-
tán balról: Kapornaky Sándor polgármester piros tetős háza (Verolitta vendég-
ház), vele szemben Szervátiusz István háza (felesége Perpétua, Szabó Iván volt 
miniszter lánya). Jobboldalon tovább a Breszkócs-ház (hajdani Ábrahám-ház), 
vele szemben, a baloldalon a Dora-ház. Soósék házának csak egy kis tetőrészlete 
látszik a lombok között, mögötte volt a Röszler-ház tűzfala.

A Balaitz-ház udvarán kanca és csikója. Balaitz Gyula unokatestvérem és én

Pongrácz Ferencék családi sírja 
a szomoróci temetőben

Dr. Pongrácz Ferenc esküvője
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viszonyban, de hosszas könyörgés után a harag ellenére hajlandó volt édesanyá-
mat megvizsgálni. Az eset súlyos volt, nem sok remény volt életben maradására. 
Mindenre felkészülve Zoltánt és engem is hazahívtak Zalaegerszegről, a gimná-
ziumból, hogy még láthassuk édesanyánkat. Feri bácsi éjjel-nappal ott ült mel-
lette, sikerült a patikából megfelelő gyógyszereket hozatni, adta az injekciókat. 
Végül visszahozta édesanyánkat a halál torkából. Mindenki boldog volt, és szent 
lett a béke az unokatestvérek között.

Budapesten különböző kórházak sebészeti osztályain dolgozott (Uzsoki utcai 
kórház, Tétényi utcai kórház), de mindenütt csak adjunktusként, politikai okok-
ból a főorvosi állást sehol nem kaphatta meg. Ahogy a betegei mondták, „arany 
keze” volt, ezért inkább őt keresték és nem a főorvost. Ebből keletkeztek azután 
rendszeresen konfl iktusok. Egy idő múlva a kórházakból eltávolították, körzeti 
orvosi szakrendelőkben dolgozott, haláláig. Prosztata rákban halt meg Budapes-
ten, az ORFI-ban, ahol a halála előtti napokban még tudtam vele beszélni. Buda-
pesten a Rákoskeresztúri köztemetőben temettük el. Időnként viszünk egy-egy 
szál virágot a sírjára.

Szomoróc és így Kercaszomor örökké büszke lehet a kiváló sebész orvosra, 
a falu szülöttjére – Dr. Pongrácz Ferencre!

tanúsága szerint Erdély visszacsatolása-
kor, 1940 szeptemberében Horthy Mik-
lóssal együtt ő is fehér lovon vett részt a 
bevonuláson. Ezt a tényt a kép hátulján 
saját kezű írása tanúsítja. Katonaorvos-
ként részt vett a második világháború-
ban, ott is hivatását teljesítette, operálta 
a tömegesen érkező sérülteket és sokszor 
mentette a menthetetlent is. Ezen tevé-
kenysége közben a sebészet terén óriási 
gyakorlatot szerzett. Sajnos, a karrierjét 
katonatiszti múltja és konzervatív elkö-
telezettsége miatt a Rákosi-, majd a Ká-
dár-rendszer keresztbe törte.

A háború után budapesti kórházban 
dolgozott, majd volt egy időszak, 1947–48-ban, amikor hazaköltözött Szomoróc-
ra és a szülői házban praktizált. A házuk egyik szobáját rendezte be rendelőnek, 
műtőnek. Vett vagy csináltatott egy műtőasztalt, és azon végezte a különböző 
sebészi beavatkozásokat, műtéteket. Asszisztense a testvére, Jolán volt, akit be-
tanított erre a feladatra. Villany ekkor még nem volt a faluban, szükség esetén 
petróleumlámpával világítottak. Olyan népszerű volt, hogy a ház előtt szinte 
minden nap hosszú sorokban várakoztak a lovas kocsik, rajtuk a betegek. Ezt 
elégelték meg a környék körzeti orvosai – náluk ebben az időben alig fordultak 
elő betegek –, feljelentették Feri bácsit az „illegális sebészi” tevékenységéért. Be 
kellett zárni a rendelőt, így aztán visszaköltözött Budapestre.

Szomoróci praktizálása idején történt, hogy télen édesanyánk súlyos beteg 
lett, vérmérgezése volt. A  körmendi kórházba próbálták vinni, de olyan nagy 
hófúvások voltak, hogy a lovas szán Kercán elakadt, vissza kellett fordulni. Ek-
kor édesapám Feri bácsihoz fordult, akivel valamiért éppen nem voltak beszélő 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós 
bevonult Erdélybe

Dr. Pongrácz Ferenc Erdélyben (1940. szept.)

A fenti fénykép 
hátoldalán olvasható
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Amíg nagyapám a fronton volt, nagyanyám egyedül nevelte a négy gyerme-
két, akik között a legidősebb, Aranka is csak 10 éves volt, és el kellett látni az 
éppen megszületett, pólyás Juliskát. Nagymamára nehezedett az összes gazda-
sági munka. Gondozta az állatokat, tisztán tartotta az istállót, szántott, vetett, 
aratott. A nehéz kötött talajon a férfi  gazdák is nehezen boldogultak, hát, még 
ha egy asszonynak kellett ellátni a feladatot. 
Nagyanyámat azonban kemény fából fa-
ragták, vagy, ahogy arrafelé mondták, nem 
szégyellte, „megfogta az eke szarvát”. Ka-
szálta a rétet, befogta az igavonó állatokat és 
szállította a termést, az erdőről a tűzifát és 
végezte a háztartási munkát.

A világháborúban a két községből, Szo-
morócról és Kercáról 108-an vettek részt, 
közülük 25-en haltak hősi halált, maradtak 
ott Európa különböző csataterein. A hősök 
nevét 1922-ben a kercai református temp-
lomban elhelyezett márvány emléktáblán 
örökítették meg. Egyéb baj is érte a falut; 
1916 őszén a hadigazdálkodás keretében 

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ, 
TRIANON ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

Ferenc Ferdinánd trónörököst (1863–1914) és feleségét 1914. június 28-án Bosz-
niában meggyilkolják. 1914 augusztusában megtörténik a hadüzenet az európai 
nagyhatalmak között. A békés időszaknak vége szakadt, kitört az első világhábo-
rú, mely Magyarország tragédiájához vezetett.

A sok fi atalemberrel együtt Pongrácz nagyapám is kapott behívót. Rövid ki-
képzést követően több ezer társával együtt egyenesen a frontra szállították őket. 
Végigharcolta a világháborút. Az Isonzó-Doberdói fronton teljesített szolgálatot, 
ott volt az olaszok elleni álló háborúban az isonzói csatamezőn, ahol több ízben 
is sikeresen visszaverték az olasz támadásokat. Nagyapámék hosszan elnyúló lö-
vészárkot ástak, ebből tüzeltek az ellenségre. A baj akkor volt, amikor az olaszok 
rohamoztak és megfelelő távolságra érve gránátokat dobáltak a lövészárokba. 
Sok volt a sebesült. Isonzónál az olaszok több csatában (a szakirodalom 11 csatá-
ról beszél) próbálkoztak átverekedni magukat az osztrák hegyeken, sikertelenül. 
A veszteségek természetesen mindkét oldalon igen nagyok voltak, a Monarchi-
ának ötszázezer katonája maradt a harctéren, az olaszok vesztesége ennél lénye-
gesen nagyobb volt. Nagyapámnak sikerült a harcokat kisebb sérülésekkel átvé-
szelni.

A háború, a csatatéri borzalmak természetesen mély nyomokat hagytak nagy-
apám lelkében. Általában a háborúról nemigen beszélt, szűkebb társaságban, bo-
rozgatás közben azonban gyakran énekelte a dalt:

„Ha kimegyek a Doberdói harctérre,
Feltekintek a csillagos nagy égre,

Csillagos ég, merre van a Magyar hazám?
Merre sirat engem az édesanyám?

Az Isonzó folyó völgyét uraló Doberdói-fennsík, illetve a Monte San Michele 
képezte frontszakaszon jelentős magyar csapatok harcoltak. A  véres ütközetek 
áldozatait a front mögött kisebb ideiglenes temetőkben temették el, a magyar te-
metőben tízezer katona fekszik. A sírkert mellett nagyapámék annak idején egy 
kápolna építésébe fogtak, ám idő hiányában befejezni már nem tudták.

Az első világháború kitörésével kezdődtek a család életében is a különböző 
nehézségek. A háború kitörésekor dédapám már 78 éves, édesapám 7 éves. Ebben 
a zűrzavaros, háborúval terhes időszakban élték gyerekkorukat a családi házunk-
ban édesapám (ő 1907-ben született) és a testvérei: Aranka (1904), Margit (1911), 
Julianna (1914). Nagyapám anyakönyvi kivonata

Nagyszülők és gyermekeik, Aranka, 
Margit és Dániel (1913)
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KÉT NAGYSZÜLŐM A FEGYVERES FELKELÉSBEN

A békeszerződés döbbenetet okozott az egész 
országban. A  szomoróciak és kercaiak azon-
ban vállalták a döntéssel szembeni ellenállást. 
A község a megszállás alatt is töretlenül ragasz-
kodott az anyaországhoz, még az egyenlőtlen 
küzdelmet, a  fegyveres felkelést is vállalta a 
hódítókkal szemben a visszatérésért. 1920. au-
gusztus 1-én fegyveres felkelés tört ki a meg-
szállók ellen. Ezen a napon a Kerca községben 
állomásozó határőr kirendeltség vezetőjével, 
Rankay József hadnaggyal az élen a hozzá be-
osztott tizenhét határőr, továbbá a hozzájuk 
csatlakozó szomoróci és kercai férfi ak a meg-
szállt Szomoróc községből fegyveresen kiűzték 
a megszálló katonaságot a Trianonban megál-

lapított határon túlra, a  szomszéd Domon-
kosfa községbe.

Volt egy falu, amely, amikor úgy látszott, hogy minden elveszett, felkelt és el-
zavarta a hódítókat, megmentve ezzel a falu és az ország becsületét. Természetes 
volt, hogy mint harcedzett katona, nagyapám (ekkor 43 éves volt) is csatlakozott 
a fegyveres felkelőkhöz, akik között ott volt anyai nagyapám, Papp József is. Az 
eseményt még dédapám is megérte, három évvel később halt meg. A küzdelem-
hez szükséges fegyvereket a fi atal, mindössze, 22 éves Rankay hadnagy biztosí-
totta a határőrség készletéből. A szomoróci felkelők pedig a községből menekülő 
megszálló katonaság eldobált fegyvereivel harcoltak.

A megerősített jugoszláv katonaság azonban hamarosan visszatért. A  több-
szörösen túlerőben lévő megszállók elleni küzdelem így másnapra elbukott. Szo-
moróc ismét megszállás alá került.

A katonák és a kercai férfi ak hazatértek, a  jugoszlávok oda, az általuk meg-
húzott határon túlra nem mentek értük. A továbbra is idegen uralom alatt ma-
radt szomoróciak a felkelés leverése után súlyos megpróbáltatásokat szenvedtek 
el. A fegyveres felkelésben részt vett és elfogott férfi akat először Murska Sobot-
ára (Muraszombat) szállították. Mindkét nagyapámat letartóztatták, és a mura-
szombati börtönbe, majd Mariborba szállították. Éheztették és kínozták őket, 
majd néhány hónap múlva bírói ítélet nélkül visszanyerték szabadságukat.

A szomoróci harcoló férfi ak egy részének neve meghurcoltatásuk kapcsán ke-
rült feljegyzésre, Pataky László is közli könyvében:

elvitték a református templomból a nagyobbik harangot, majd később az orgo-
nasípokat is. A harangot a világháború után, 1922 októberében sikerült pótolni.

A központi hatalmak négy évi hiábavaló öldöklő küzdelem után elveszítették 
a háborút. 1918. november 11-én a német kormány elfogadta az antanthatalmak 
fegyverszüneti feltételeit. 1920. június 4-én megtörtént a békeszerződés aláírása 
a versailles-i kastélykert Nagy Trianon nevű palotájában. A trianoni békediktá-
tum elszakította Magyarországtól a tiszta magyar nyelvű falvakat, a Szomoróctól 
északra fekvő Őrihodost, Domaföldét és Kapornakot, a nyugatra fekvő Domon-
kosfát és Bükalját, a délnyugatra fekvő Kisszerdahelyt, Csekefát, Pártosfalvát, és 
a muraszombati járás további több tucat színmagyar vagy vegyes lakosságú köz-
ségét.

A Szerb-Horváth-Szlovén Királyság (később Jugoszlávia) azonban nem elé-
gedett meg a békekonferencia által engedélyezett Muravidék megszállásával, és 
1919 augusztusában fegyveres úton, kényszerrel elszakította Magyarországtól 
Szomorócot, a színmagyar, kétszáz lélekszámú települést. A délszláv állam egy 
sor intézkedést hozott a Magyarországgal fennálló infrastrukturális összekötte-
tés felszámolására. Sikerült ezt a vidéket gazdaságilag teljesen elszigetelni, a szo-
moróciak elvesztették korábbi szabad mozgás-lehetőségüket, számos tevékeny-
séghez hatósági engedélyre volt szükség, ami jelentős mértékben mérsékelte a 
lakók mozgásterét. A Kerca felőli oldalon húzott, törvénytelen határ nehézséget 
jelentett mezőgazdasági szempontból is, kisebb-nagyobb földterületeket szakí-
tottak el tulajdonosaiktól a határ mindkét oldalán.

Magyarország Trianon előtt és Trianon után

Rankay József hadnagy
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A visszatérés napját, február 9-ét Szomoróc község 1923-tól a második világ-
háború befejezéséig és még ezt követően is 1948-ig minden évben megünnepelte. 
A visszacsatolás napja volt a legnagyobb ünnep a faluban, a megemlékezést gyak-
ran összekötötték a március 15. megünneplésével. A község lakói és a környező 
falvakból összesereglett vendégek, a  Kerca és Szomoróc határán felállított em-
lékoszlopnál, azután a haranglábnál, majd a Zsohár-kocsma udvarában gyűltek 
össze.

Az alábbi képet Marton Gyula készítette, aki Szomorócról került Nagycenkre. 
Az 1942-es megemlékezésen, a Zsohár vendéglő lépcsőjén három meghívott pap, 
a református Pataky László, az őriszentpéteri evangélikus lelkész és a kercai plé-
bános mondott ünnepi beszédet. Tízéves kisdiákként, 1943-ban én is szavaltam 
a Zsohár-kocsma lépcsőjén, az akkori ünnepségen, amint az a fényképen látható. 
Tőlem jobbra, a  teraszon Pataky László református lelkész, Ugray József taní-
tó-kántor és Darvas József jegyző látható.

Ábrahám Lajos Császár Antal
id. Pongrácz Antal ifj . Pongrácz Antal
Kulcsár Antal Papp József (nagyapám)
Papp Sándor Pongrácz Dániel (nagyapám)
Pongrácz Ferenc

Ez a névsor nem ad teljes képet a szomoróci felkelők létszámáról, sokan a szom-
szédos Kercára vagy Magyarszombatfára menekültek. Soós Kálmán (1952–) adatai 
szerint legalább tizenkét, legfeljebb húsz embert vittek el Muraszombatba, és közü-
lük Császár Antal volt az utolsó élő tanú. Soós Sándor Muraszombatból mezítláb 
jött haza. Részt vett a fegyveres akcióban Orbán János, Ábrahám Ádám, Kaporna-
ky Antal, Krányecz Vilmos, Röszler András, Ábrahám Dániel is. Továbbá Balaicz 
Gyulának a felkelés után sikerült Kercára menekülnie, Soós Kálmán és Frühman 
Antal pedig Magyarszombatfán, Ádánicséknál rejtőzött el több hónapon át.

A  jugoszláv megszállás alatt Szomoróc elszakadt a kercai körjegyzőségtől, 
a református népiskolától és templomtól is. Tótkeresztúr lett a közigazgatási köz-
pont, a gyerekek Domonkosfára jártak iskolába.

A szomoróci fegyveres küzdelem nem volt hiábavaló. A békekonferencia 1921-
ben kijelölte a Határmegállapító Bizottságot, amelynek a vezetője David Cree an-
gol ezredes lett. November 9-én a bizottság megállapította a jugoszláv–magyar 
határ véglegesnek tekintett vonalát. A döntés értelmében, sok szempontra tekin-
tettel – a fegyveres felkelésre is –, Szomoróc visszakerült Magyarországhoz.

A visszatérés 1922. február 9-én történt meg. Szomoróc lakói nagyra értékelték a 
felkelők hősiességét, gyűjtést szerveztek az 1877-ben épített református haranglábuk 
harangjának újraöntetésére. A hősi cselekedetre való emlékezésként, az új harangot 
1923. február 9-én szentelte fel a református lelkész és a kercai plébános. A harang-
állítás összes költsége – beleértve az öntési díjat is – 37.780 korona volt. A legtöbben 
még csak dínárt tudtak adni, a megszállás miatt ilyen pénzük volt. Pongrácz déd-
apám 250, nagyapám 200 dínárt fi zetett be, Papp József nagyapám pedig 100 dínárt 
és 200 koronát. Az emlékharangon a következő felirat olvasható:

„A jugoszláv uralom alóli felszabadulás emlékére szerezte Szomoróc köz-
ség lakossága 1922. évben”

A haranglábban felfüggesztett harangot régebben minden délben megszólal-
tatták a nándorfehérvári győzelem emlékére. Nyári időszakban, különösen ara-
tás idején a kercai templomtoronyban felváltva egy-egy megfi gyelő tartózkodott. 
Onnan szinte az egész határt belátta, és ha valahol füstöt észlelt (gabonatábla 
öngyulladása vagy esetleges gyújtogatás), azonnal félreverte a toronyban a ha-
rangot. A vészes kongatást a Szomorócon ügyelő meghallotta, és ő is félreverte a 
haranglábban a harangot. A falusi lakosság ebből tudta, hogy mi a kötelessége: 
kapa, ásó és rohanás tüzet oltani.

Ünneplés 1943-ban, szaval Pongrácz Dániel (1933–), 
jobboldalon: Ugray József, Pataky László, Darvas József
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Robinak, legjobb falubeli barátomnak se említettem, pedig dacból vagy 
hencegésből sokszor jólesett volna. A hetvenes évek elején, Pesten, már egye-
temistaként olvashattam Moldova György kéziratát az Őrség panaszáról, 
és abban találtam az első rövid leírást Szomoróc község trianoni sorsáról. 
Valamiféle hajdani félsz miatt a harangot nem említettem meg az írónak 
sem, csak annyit, hogy nem májusban, hanem februárban volt az ünnep. Ki 
is javította a kéziraton, utóbb mégis május 9. jelent meg a könyvben, pedig 
hát azt a napot egészen másra kötötte le a történelem.

Később, ha régi idők szokásairól vagy a hajdinatermesztésről faggat-
tam szülőfalum hajlott öregjeit vagy a szomszéd Margit nénit, néha rákér-
deztem, hogyan futtatták meg az idegen katonákat. Ki így, ki úgy színezte 
a történetet, de neveket nem szíve-
sen említettek. Volt, aki azt mondta, 
kérdezd inkább öregapádat. A  há-
zaktól pár száz méterre volt – az 
akkor még jugoszláv, ma szlovén – 
határ, s  ha előbb nem, Tito idején 
beléjük ivódott az óvatosság. Idegen 
a nyolcvanas évek elején is csak úgy 
látogathatott hozzánk, hogy előbb 
felírták az adatait a laktanyában. 
A  birodalmi Kelet és az egységesü-
lő Nyugat határa húzódott itt láb-
nyomra vadászó szántócsíkjával, 
melynek hantjait fi nomabbra gereb-
lyézték a határőrök, mint amilyenre 
krumpli egybe ültetés előtt törték a 
magukét a gazdák.”

A  szülőföldhöz való példamutató ragaszkodás elismerésére természetesen sor 
sem kerülhetett a Rákosi- vagy a Kádár-korszak alatt. A hosszas elfojtottság után 
a rendszerváltás hozhatott volna vigaszt, Soós Kálmán el is határozta, hogy hely-
reállítja a falu becsületét. A jugoszláv háború kitörése azonban további türelemre 
intett. Az ezredfordulón Kapornaky Sándor volt a polgármester, aki történész 
végzettségű, és hamar megértette az ünnep helyreállításának fontosságát. Ketten 
szőtték a terveket, Soós Kálmán a 80. évfordulóra megírta a cikket, és megszer-
vezték a megjelenés napjára, 2002. február 9-re az első emlékünnepséget.

Ezen dr. Zsiga Tibor foglalta össze a térség kutatásának eredményeit, a történész 
álláspontja szerint az akkori szomoróciak és kercaiak bátorsága és hazaszeretete 
méltán érdemelné ki az utókortól és a hazától a Legbátrabb Község elismerést.

KÜZDELEM A „LEGBÁTRABB FALU” CÍMÉRT

A második világháborút követő kommunista hatalom 1948-tól betiltotta az ün-
neplést. Egyedül a harangláb harangjának felirata emlékeztetett a történtekre. 
Az idősebbek, akik még emlékeztek az eseményekre, ha időnként el is olvasták a 
feliratot, azt magukban tartották. A faluban senki sem mert beszélni erről. A ha-
rang történetét és előzményeit Soós Kálmán lírai hangú, a Népszabadság napi-
lapban 2002. február 9-én megjelent cikkében örökítette meg. Címe: Sokhangú 
harang. Soós Kálmán újságíró, édesanyám testvérének, Dina néninek az unokája, 
Piroska unokatestvéremnek a fi a. Részlet az írásból:

„Sokhangú harang„Sokhangú harang
(Soós Kálmán, Népszabadság, 2002. február 9.)(Soós Kálmán, Népszabadság, 2002. február 9.)

Még be sem írattak az iskolába, amikor egy napon nagyapám nyomába sze-
gődtem. Előtte éppen széklábat esztergált a műhelyében, poros kezét a köté-
nyébe törölte, aztán felnézett a tél végi napra, és ráérősen elindult a postaút 
felé. Halottat szedett a faluban a hirtelen enyhülő idő, és neki pontosan, 
a szokásban tartott időben ki kellett harangoznia. Míg ütemesen húzgálta a 
kötelet odabenn, a fecskefarkú boronákból rakott haranglábban, én egy vas-
tagabb rudat nekitámasztottam az alsó tetőnek, és megpróbáltam felcsim-
paszkodni a harangláb szoknyájára. Ebben az időben minden betű érdekelt, 
bárhol fedeztem fel, könyvön, biciklivázon, puskaszurony tövén. Többször is 
láttam már, hogy a harangon betűfélék vannak, de a megfeketült paláston 
elolvasni nem tudtam őket. A rúd nem segített, leestem, és horzsolt térde-
met nyomkodva arra kértem nagyapámat, mondja már meg, mit írtak oda. 
Máskor hiába kérleltem, de most nagy nehezen ráállt. Behívott a szoknya 
alá, és a félhomályban rém kemény tekintettel így szólt: Na jó, elmondom, 
de senkinek nem beszélhetsz róla, még otthon se! Ez egy nagy titok! Az van 
odaírva: a jugoszláv uralom alóli felszabadulás emlékére szerezte Szomoróc 
község lakossága. Ha ez a harangon nem lehetne ott, akkor minket is egy 
másik országba tettek volna át, mint a szerdahelyi meg a domaföldi roko-
nokat. De mi ezt nem hagytuk, elzavartuk a szerbeket. Február 9-én meg 
szoktuk ezt köszönteni, de az oroszok óta nem lehet. A harang sok hangon 
szól ám, ha valaki érti.

Ennyit mondott, egy szóval se többet, se akkor, se később, csak a tiltást 
ismételte meg, hogy: Soha! Sokáig eltartott ez a soha.

Sopronban, a hűség városában öntették
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A  Vas Megye Legbátrabb Községe címet ugyan megkapta Kercaszomor, 
de az országos elismerés még hat évig váratott magára. A legbátrabb falu cím 
megszerzéséért való hosszas küzdelem végül sok ember állhatatos munkájá-
nak az eredménye. A falu szülöttei közül Soós Kálmán újságíró, Orbán Róbert, 
a szombathelyi megyei művelődési központ munkatársa és Kapornaky Sándor 
polgármester tett rengeteget az ügyért, munkájukat később Ozsváth Imre, Er-
délyből származó kercaszomori református lelkész sokrétűen támogatta. A po-
litikai vonulatot V. Németh Zsolt és Bebes István, a Fidesz országgyűlési kép-
viselői vitték.

A  parlament 2005-ben úgy döntött, nem támogatja V. Németh Zsolt indít-
ványát, amely szerint törvénybe foglalnák a község bátorságát, ahogy azt éppen 
Balassagyarmat esetében teszik. A baloldali képviselők többsége ellene szavazott, 
az ellenzék pedig – a Fidesz-frakció több Vas megyei tagjának kivételével – tar-
tózkodott.

Ekkor személyes levelet írtam a Fidesznek (az MSZP és az SZDSZ van hatal-
mon, a Fidesz ellenzékben). A levél elején részletesen ismertettem a falu hősies 
viselkedésének történetét, majd így folytattam:

A kercaszomori önkormányzat 2002 februárjában rendeletet is alkotott, majd 
a Vas Megyei Közgyűlés támogatásával a Belügyminisztérium elé terjesztette az 
ügyet. A minisztérium vonakodott válaszolni. Az ügyet azonban felkarolták Vas 
megyei civil szervezetek dr. István Lajos professzor vezetésével. A példás helytál-
lást ismerte el a Vas Megyéért Egyesület és a Vasmegyei Honismereti Egyesület az 
egykori Szomoróc visszatérésének újabb, falunapi ünnepségén, 2002. augusztus 
11-én, amikor Vas Megye Legbátrabb Községe címmel tüntette ki a falut.

„Vas Megye Legbátrabb Községe,
Communitas Fortissima Comitatus Vas”
Ugyanezen a napon avatta fel az önkormányzat saját erőből Kercaszomor köz-
pontjában, a község művelődési házánál a Szervátiusz István képzőművész által a 
hősök tiszteletére készített emlékművet, amelyre rávésték a harcokban részt vett 
és elhurcolt hazafi ak egy részének nevét. Soós Kálmán megszervezte azt is, hogy 
a Kossuth rádióban egy héten át minden nap a szomoróci harang szólt delente, 
és az általa írt szöveget olvasta fel Bőzsöny Ferenc a Szomoróc hazaszerető lakói 
által öntetett harangról. Feleségemmel ott voltunk az ünnepségen. Sajnos az idő-
járás nem volt kegyes az ünneplőkhöz, borús, ködös idő volt, egész nap esett az 
eső, de büszkén ünnepeltünk.

Díszoklevél Emlékmű (2002.08.11.)

Képeslap a 80. évforduló tiszteletére. Fent balra: emlékmű,
lent: református templom, harangláb, kódisállásos ház
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Másodszori sürgetésemre azt a választ kaptam, hogy nyugodjak meg, a levelemet 
megmutatják Orbán Viktor elnök úrnak is.

A törvényhez szükséges parlamenti többséget sokáig nem sikerült megszerez-
ni. A falu nem adta fel a küzdelmet. Végül V. Németh Zsoltnak, a térség fi deszes 
országgyűlési képviselőjének – jelenleg államtitkár is – kitartó és hathatós köz-
reműködésével 2008 októberében Bebes István, Kovács Ferenc, V. Németh Zsolt 
(Fidesz), Szabó Lajos (MSZP), Puskás Tivadar (KDNP) és Pettkó András (MDF) 
képviselők benyújtották az Országgyűlésben a „Communitas Fortissima – Ker-
caszomor a legbátrabb falu”-ról szóló előterjesztést.

Hosszas politikai huzavonák után, melyekben szintén V. Németh Zsolt követke-
zetessége vezetett eredményre, a Fidesz mögé beállt a KDNP, az MDF és az MSZP 
is. Ötpárti egyezség a liberálisok miatt nem született, de a végső szavazásnál az 
SZDSZ képviselői is támogatták a törvényt. 2008. október 27-én megtörtént a zá-
rószavazás, ahol egyetlen ellenszavazattal (ez talán véletlen mellényúlás volt), teljes 
egyetértésben fogadta el az Országgyűlés a Communitas Fortissima törvényt.

Az Országgyűlés a „Legbátrabb falu” címmel tüntette ki Kercaszomor la-
kóit, a falujuk Magyarországhoz tartozása érdekében indított, 1920-as fegy-
veres felkelésben tanúsított bátor magatartásáért. Az elfogadott törvény:

Tisztelt Fiatalok!

Felmerül a kérdés, hogy a történelmi eseményekre, a balassagyarmati és a 
soproni példára is tekintettel, Kercaszomor miért nem kaphatja meg kor-
mányzati szinten azt az elismerést, amelyet a megyei egyesületek adomá-
nyoztak részére?

Értesüléseim szerint 2001-ben és 2002-ben, amikor Önök kormányoztak, 
Kercaszomor község és a vármegyei egyesületek hívó szavát nem akarták 
meghallani. Lehet, hogy ennek politikai okai voltak, lehet, hogy Önök a vá-
lasztásra készülődéssel voltak elfoglalva?

Most, hogy Orbán Viktor úr megalakította a Falutagozatot, itt a lehető-
ség, hogy Önök mulasztásukat helyreigazítsák. Vas megyében, de különösen 
az Őrségben Önök a választásokhoz sok hívet szerezhetnének, ha kinyilvá-
nítanák, hogy kormányra kerüléskor a község hősiességét elismerik, ugyan-
olyan ünnepélyes keretek között, mint ezt tette a kormány Sopronban. Kü-
lönösen célszerű lenne, ha Orbán Viktor elnök úr szakítana arra időt, hogy 
a térségben, pld. az Őrség fővárosában Őriszentpéteren vagy Bajánsenyén 
egy nagygyűlést tartana és itt történne a bejelentés. Ez egy kvázi toborzó 
körútnak sem lenne hiábavaló.

Írásomat különösen fi gyelmébe ajánlom Rogán Antal úrnak, aki tudo-
másom szerint Vas megye szülötte, de javasolom megmutatni Orbán Viktor 
elnök úrnak is. Kérem, tanulmányozzák az elmondottakat, és ha lehetséges, 
tekintsék ezt szívügyüknek.

A  falu fellendülésére egyébként most esély mutatkozik azáltal, hogy a 
2007 utáni határnyitást követően ismét közvetlen lehet a kapcsolat Szlové-
niával, a Mura vidéki magyarokkal és elsősorban a szomszédos Domonkos-
fán élő rokonokkal.

Pozitív döntésük esetén javaslom a kapcsolatot felvenni:
Kapornaky Sándor Polgármester Úrral
Községi Önkormányzat
9945 Kercaszomor Fő út 57
Tel.: 94/444-016, Fax.: 94/544-016

Bármilyen döntésre jutnának, örülnék, ha arról értesítenének.

Budapest, 2005.04.06 Tisztelettel: Pongrácz Dániel
      Nyugdíjas okl. gépészmérnök
      Szomoróc szülötte
      1025 Budapest, Őzgida utca
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FELEMELŐ ÉRZÉS A SOROMPÓ ELTÁVOLÍTÁSA

Szomorócot 1922-ben véglegesen Magyarországhoz csatolták, Szomoróc és a 
szomszédos magyarok lakta Domonkosfa községek között azonban a határ hosz-
szú időre lezárult. Vasfüggöny választotta el a két falut egymástól.

Csak 2007. december 20-án Magyarország teljes jogú schengeni taggá válásakor 
döntöttük le véglegesen a két falu közötti sorompót. A schengeni határnyitás alkal-
mából, 2007. december 20-án a két falu lakossága a határon átvezető, eddig lezárt 
közút mellett a határvonalon egy – a két falut és ezzel a két országot összekötő – 
„Helló szomszéd pad”-ot (barátságpadot) és egy békeoszlopot állított. A pad teste 
két szinterezett acél elem, egymásba csúsztatva, a középvonalában egy piros szívet, 
az összetartozás szimbólumát helyezték el, a középvonal két oldalán pedig a két 
ország jele SI/HU, a pad felületéből kivágva jelenik meg. A pad két lábát oldhatat-
lan kötéssel rögzítették a beton alaptestekhez. A békeoszlopban magánemberek és 
közösségek jókívánságait és alkalomhoz illő üzeneteit helyezték el.

Soós Kálmán írása szerint: „a békeoszlopot nyugat-európai fi atalok kezdeményez-
ték (norvég). Az oszlop japán eredetű megoldás: üreges hasáb, amelybe bármit bele 
lehet rakni (mint egy alapkőletételnél), és végül ünnepélyesen lezárják. Most üze-
neteket gyűjtünk az egész világból erre a jeles alkalomra, aminek a bekövetkezte 
után tényleg bárki bárhol átmehet a határon. Az üzeneteket az oszlop őrzi majd.

A pad és a békeoszlop telepítői az alábbi szöveget helyezték az oszlopba:
„Határtalan örömmel tudatjuk, hogy ezt a padot és békeoszlopot Ker-

caszomor és jó szomszédja, Domonkosfa állította a schengeni határnyitás 
alkalmából 2007. december 20-án. A  padot az Ubcité Kft . ajánlotta fel, 
és Kukorelli Péter és Orlai Balázs tervei alapján készült. A békeoszlopot a 
World Piece Prayer Society (Imádság a Világbékéért Egyesület) ajánlotta fel. 
Legyen béke a Világban! Foglaljon helyet!”

Szlovákiai magyar képviselők az alábbi üzenetet küldték az oszlopba:
„Számos balszerencse után elégtételként üdvözöljük a határok légiesü-

lését. Ahogy átkoztuk a vasfüggöny sötétségét, felvidéki magyarként most 
mélyen átérezzük a megnyíló államhatárok természetességét. ‘Zsákfalu’ 
múltunkat feledteti, hogy világfaluvá zsugorodik tágabb környezetünk. 
Felszámolva képmutató sorompóinkat, talán mi is őszintébbek lehetünk. 
Kercaszomori polgárokkal együtt örvendve így kerülhet közelebb egymás-
hoz a világ. Bauer Edit, az MKP európai parlamenti képviselője, Szlovákia, 
Duka Zólyomi Árpád, az MKP európai parlamenti képviselője, Szlovákia”

Ezen sorok írójának üzenete a bevezetőben már olvasható volt.

A törvény értelmében a település címere is kiegészül a „Communitas Fortissi-
ma” felirattal. A cím nem jár anyagi előnyökkel (sajnos), erkölcsi elismerés, de így 
is csodálatos. Csak ízlelgetem, gyakorolom ezt a két latin szót, nagyon jó többször 
is leírni, legszívesebben teleírnám vele az egész oldalt. Feltételezem, hogy így van 
ezzel a falu minden lakója, és boldogok azok a sok vihart megért idős emberek, 
akiktől több mint negyven éven keresztül elvették az ünneplés lehetőségét. 1949-
től a kommunista rezsim megtiltotta az évforduló megünneplését, és a határon 
1923. február 9-én állított emlékoszlopot és emlékfákat eldózerolta. 2002 óta a 
falu minden évben megünnepli az évfordulót, februárban és augusztusban is. 
Minden év február 9-én megszólal a szomoróci harang, a falu és a környék lakos-
sága fejet hajt az ősök bátor tette előtt.

A haza által adott megtisztelő cím birtokában először 2009. február 9-én ün-
nepelte a falu Szomoróc visszatérését, amikor Lezsák Sándor, az Országgyűlés 
alelnöke mondott ünnepi beszédet és Balog Zoltán református lelkész tartott 
ökumenikus istentiszteletet. Ezen a februári ünnepségen nyerte el Kercaszomor 
község díszpolgári címét Piroska unokatestvérem fi a, Soós Kálmán a hazájukhoz 
ragaszkodó elődök hősi emlékének feltámasztásáért. Vagy ahogy a község 9/2009. 
(I. 14.) számú határozatában olvasható: Kercaszomor község múltjának feltárásá-
ban, hírnevének öregbítésében, valamint népszerűsítésében végzett kiemelkedő 
tevékenységéért. Augusztusban azután díszpolgárrá avatták a fegyveres fellépés 
vezetőjének, Rankay József hadnagynak a lányát, Rankay Pálmát, aki tölgyfát 
ültetett édesapja emlékére az 1919–22-es határon újraállított Tisza István emlék-
oszlop közelében.

A 2009-es ünnepségen Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke is köszöntötte a falu lakóit
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90. ÉVFORDULÓ: EMLÉKÜK 
KIFOGYHATATLAN ERŐ ÉS PÉLDA

A kilenc évtizeddel ezelőtt vívott fegyveres küzdelemre emlékeztünk 2010. au-
gusztus 8-án is, és újra ott voltunk mi is a falu ünnepén. Ez alkalommal Kerca-
szomorra látogatott a frissen beiktatott köztársasági elnök, Dr. Schmitt Pál és 
kísérete: Balog Zoltán református lelkész, államtitkár, V. Németh Zsolt ország-
gyűlési képviselő, államtitkár, Kovács Ferenc országgyűlési képviselő. A zsúfolá-
sig megtelt református templomban Ozsváth Imre kercaszomori református lel-
kész köszöntötte az egybegyűlteket, majd a köztársasági elnök mondott ünnepi 
beszédet. „Az Önök szülei, nagyszülei nagylelkű, bátor, hűséges és elsősorban ha-
zaszerető emberek voltak” – mondta, és ezt írta az emlékkönyvbe: Szívből köszö-

nöm a meghívást! Tisztelettel 
adózom Kercaszomor bátor-
sága és hazaszeretete előtt.

Ezt követően leleplezték 
az Ozsváth Imre lelkész és 
a református gyülekezet ál-
tal gyönyörűen felújíttatott 
templom falán elhelyezett 
emléktáblát, amely a máso-
dik világháború helyi áldo-
zatainak, valamint a kom-
munista kitelepítések során, 
1950 és 1953 között elhurcolt 
falubelieknek állít emléket. 
Az emléktáblát Módy Péter 
szobrász-restaurátor készítet-
te, a  névsort a ma Szombat-
helyen élő – egykori kerca-
szomori – kitelepített, Lugosy 
Piroska tanárnő állította ösz-
sze. Köszönjük nekik!

Orbán Viktor miniszter-
elnöknek az ünnepélyes al-
kalomra írt levelét V. Németh 
Zsolt, a  Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára ol-
vasta fel. „Itt az ideje annak, 

Az ünnepségen Kercaszomor és Domonkosfa polgármestere mondott üdvözlő 
beszédet. Engem is felkértek gyermekkorom felelevenítésére. Mély megilletődé-
sem miatt a beszédem elég gyatrára sikeredett. Kapornaky Sándor polgármester 
úr felkérése alapján az emlékoszlopban elhelyezett „emlékező szövegem” tartal-
mát igyekeztem emlékezetből elmondani.

A helyszínen főzött gulyás, a  forralt bor, forró tea és rengeteg sütemény fo-
gyasztása közben a két község lakossága és mindkét oldalról megjelent több tucat 
együttérző állampolgár – gyakran könnyező tekintettel – végre kezet foghatott 
egymással. Számomra felejthetetlenül felemelő érzés volt, hogy a szülőfalumban 
véglegesen leromboltuk a vasfüggönyt.

Ettől az időponttól kezdve a magyar állampolgárok határellenőrzés nélkül, 
bármikor és bárhol átléphetik a magyar–szlovén határt. (Ugyanekkor nyíltak 
meg a magyar-osztrák és a magyar-szlovák határok is). Akkor sajnáltam igazán, 

hogy néhány száz méterrel 
odébb csak a szülői ház hűlt 
helye található, soha többé 
nem lakik ott Pongrácz-utód.

A két polgármester összeilleszti 
a szomszédpadot

Interjút készít velem 
a Szombathelyi Televízió

Szomszédpad feleségemmel, Klárikával, az emlékoszlop és a pad fényjátéka

Az ünnepség után összejövetel a Soós–Gaál családnál

Szót válthattunk nagyapáim tettéről Schmitt Pállal, 
Ozsváth Imre társaságában
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BÁBAASSZONY SEGÍTETT A VILÁGRA

Az apró, világtól elzárt, csodálatos természeti környezettel megáldott faluban, 
Szomorócon születtem 1933. június 25-én, kiskereskedő család második gyerme-
keként. Születésem éve sok szempontból nevezetes volt az ország életében. Még 
javában zajlott a világgazdasági válság. Az ország kormányzója Horthy Miklós, 
a miniszterelnök Gömbös Gyula. Január 29-én Hindenburg német köztársasági 
elnök kancellárrá nevezte ki Hitlert, februárban Franklin Delano Roosevelt lett 
az amerikai elnök.

Zoltán bátyám három évvel korábban, 1930. május 18-án született. Együtt 
élt a család a meglehetősen nagynak mondható családi házban, hatan: Pongrácz 
Dániel nagyapám, Novák Julianna nagyanyám, ifj . Pongrácz Dániel édesapám, 
Papp Ida édesanyám, Zoltán és én. Édesanyám az esküvőt követően az akkori 

falusi szokásoknak megfelelően 
a falu közepéről odaköltözött a 
kétszintes családi házba, ahol ezt 
követően együtt élt a két, majd 
három generáció. Édesanyám 
részére, ahogy ezt gyermekfejjel 
láttam, nem volt valami kellemes 
az együttlét. Nagyanyám megle-
hetősen erős, akaratos egyéniség 
volt, állandóan parancsolgatott 
menyének. Édesanyám minden 
munkából kivette a részét, dol-
gozott a szántón és a réten, ara-
táskor markot szedett, a  házban 
takarított, mosott, behordta a fa-
házból a tüzelőt stb.

A  közlekedési hiányosságok, 
az elzártság és a határ ellenére 
a két világháború között, gyer-
mekkoromban élénk, mozgal-
mas élet folyt a faluban, a félszáz 
ház szinte mindegyikében 2–3 
gyermek, voltak fi atalabbak és 
voltak kamaszok. Egy, a  levente 
csapatról valószínűleg 1944-ben 
készült fényképen 25 fi ú, 14–20 

hogy Trianon sebeiről levegyük az ezerszer átvérzett kötést, itt az ideje az emlé-
kezésnek, a főhajtásnak. Kercaszomoron azon hazafi ak előtt kell tisztelegni, akik 
fegyvert fogtak azért, hogy a falu magyar település maradhasson.” Kercaszomor 
polgárai 90 évvel ezelőtt „a legnemesebb erényekből mutattak példát mindany-
nyiunknak”, emlékük kifogyhatatlan erőt és példát ad – írta levelében a minisz-
terelnök.

A fegyveres felkelés 90. évfordulójára Soós Kálmán megnyerte a Magyar Pos-
ta vezetőit, hogy díjjegyes képes levelezőlappal tisztelegjenek a bátor elődök hős-
tette előtt. A levelezőlap 80 forint címletű bélyegképét a szomoróci harang képe 
díszíti. Az alkalmi bélyegzőn az életfa-emlékmű stilizált rajza található.

Az évfordulón a faluval 
együtt ünnepeltek a szom-
szédos Domonkosfa lakói is. 
A  képen látható feldíszített 
traktorokkal jöttek és vonultak 
fel a kercai faluház előtt. Klári-
kával akkor éppen a szomoróci 
temetőben tartózkodtunk, ott 
készítettem a traktorosokról 
a felvételt. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy ismét egybe-
forrt, ami összetartozik.

Emlékbélyeg a Magyar Posta által 
kiadott képeslapon

A domonkosfaiak traktoros felvonulással 
köszöntötték az ünneplőket

V. Némert Zsolt forgalomba bocsátja a faluházban 
a bélyeges képeslapot Szilágyi Maya, 

a Magyar Posta kommunikációs igazgatója 
és Kapornaky Sándor polgármester társaságában Kercaszomori levente csapat, 1940

Kercai futballcsapat, térdelők között 
balról a második, Kardos Kálmán
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faluban, ennek végállomása a mi családi házunk volt. Jelentkeztek nagyapámnál, 
a falu bírójánál. A család szívesen fogadta őket, leültek az ablak előtti két székre 
a konyhában, beszélgettek, nagyanyám pedig minden alkalommal megkínálta 
őket, legtöbbször kenyérrel és igazi sonkával.

Orvos csak Őriszentpéteren volt. Nem hívták szüléshez, ott volt a képzett 
helybeli bábaasszony. Abban az időben a falusi bábaasszony segítségével a családi 
otthonban jöttek az újszülöttek a világra. A bábaasszony nevére nem emlékszem, 
pedig ő még gyermekkoromban is gyakorolta a foglalkozását, és magam is több-
ször láttam. Ott lakott, ahol a Luthárék háza volt, hogy ehhez a családhoz tarto-
zott-e vagy nem, velük együtt élt-e vagy nem, nem tudom.

Így tehát édesanyám mindkettőnket, Zoltánt és engem is az idős, de nagyon 
jó kezű falusi asszony bábáskodása mellett hozott a világra, saját jól megszokott 
ágyában, szalmával kitömött matracon. (Akkoriban kizárólag szalmazsák volt az 
ágyakban. Később mi, gyerekek élveztük a nagy zsákok töltését. Megtömtük friss 
szalmával, s közben jókat ugráltunk és bukfenceztünk rajta.)

Születésemet követően pár héttel keresztelőt (paszitát) tartottak. Keresztszü-
leim a helyi csendőrőrs vezetője és felesége, a család jó barátai voltak. A paszitára 
vendégek, sógorok, sógorasszo-
nyok, komák és komaasszonyok 
voltak hivatalosak. A keresztelői 
„lakoma” egy bőséges ebéd volt. 
Saját keresztelőmről nem talál-
tam fotót, az alábbi fényképekkel 
azt kívánom bemutatni, hogy 
szüleim fi atal korában hányan 
és milyen öltözetben vettek részt 
egy esküvőn és egy keresztelőn. 
Az esküvői képen az első sorban 
jobbról, a  gyerekek mellett az 
első édesanyám, mint koszorús-
lány, a keresztelőn pedig az első 
sorban keresztszülőként ő tartja 
a gyermeket, mellette Pongrácz 
Ferenc sebész orvos ül.

Mindegyik felmenőm, édes-
apám, nagyapám és dédapám 
is a Dániel nevet viselte. Miért 
kaptam én, második gyermek-
ként az őseim nevét? Bizonyára 
szüleim változtatni akartak a 

év közötti fi atal látható. Ugyanennyien lehettek a lányok is. Pezsgő élet volt a 
faluban, amelynek egyik központja Szomorócon nagyapám háza volt.

Kercaszomoron volt körjegyző, aki jogi végzettséggel rendelkezett, feladatkö-
re megfelelt a polgármesteri tevékenységnek, és intézte a falu ügyes-bajos dolgait. 
Irodája, a  körjegyzői hivatal Kercán volt. A  hivatalhoz tartozott a kisbíró, aki 
a jegyző által hozott rendeleteket, fontosabb közleményeket dobpörgés kíséreté-
ben hozta a falusibeliek tudomására. Minden ötödik-hatodik ház előtt megállt, 
ütemesen dobolt, erre rögtön összegyűltek köréje a gyerekek, azután közhírré 
tette a fontos híreket. A szomoróciaknak nagyapám – a köztiszteletnek örvendő 
bíró – segített különböző kérvényeket megírni, adóügyekben eljárni és általában 
megvédeni őket a járási hivatalok hátrányos intézkedéseitől. Természetesen több 
ízben kellett igazságot tennie, határozatokat hoznia, így hát a házunkban hivatal-
ból is nagy sürgés-forgás volt.

Kercán, a  körjegyzői hivatal szomszédságában volt a posta. Innen a postás 
minden nap eljuttatta a háztartásokba az előfi zetett újságokat és a leveleket. Pénz-
feladást csak személyesen a postán lehetett intézni. Telefonhálózat nem volt a fa-
luban, telefonálni is csak a postáról lehetett. Ha más községben, városban lakó 
személy kercaszomori lakossal akart beszélni, a kercai postát kellett hívnia. Ott 
a postáskisasszony rögzítette a hívó fél telefonszámát, a hívott fél nevét, majd a 
postást kiküldte a hívott félhez. Az illető ekkor bement a postára, a kisasszony 
pedig tárcsázta a hívó fél számát, és összekapcsolta a feleket. A beszélgetés díját, 
az időtartamnak megfelelően, helyben kellett fi zetni, kivéve, ha a hívó fél előre 
vállalta a költségeket. Ez az eljárás meglehetősen hosszadalmas volt, de évtizede-
kig így működött.

A  faluban volt csendőrség, 1925-től 
1934-ig, majd tíz éven át működött az 
őrsük Szomorócon. Ezt követően Kerc-
ára költöztek. A  szomoróciak megpró-
bálták megakadályozni a csendőrállo-
más Kercára történő áthelyezését. Nem 
jártak sikerrel, az őrsöt a csendőröknek 
jobb körülményeket biztosító kercai 
laktanyába telepítették át. A csendőrök 
legfeltűnőbb megkülönböztető jele a 
kakastollas kalap volt. A kakastoll oly-
annyira jellemezte a csendőröket, hogy 
sokszor ”kakastollasoknak” hívták 
őket. Az egyenruhájuk hasonlított a 
honvédek egyenruhájához. A csendőrök 
kivétel nélkül minden nap járőröztek a Dániel és Zoltán

Esküvő, édesanyám koszorúslány

Keresztelő, édesanyám keresztmama



6362

  

szükség volt egy lakásban. Sok időt töltöttem el a műhelyében, nagyon szerettem a 
fa és az enyv szagát, és fi gyeltem a fa megmunkálásának különböző fázisait.

Az asztalosnak csinos lánya volt, Iluskának hívták (mint a János vitézben), és 
háztartási alkalmazottként (cselédként) szolgált a házunkban. A cselédet zárójel-
be tettem, mert nálunk minden alkalmazott, a kocsis, a háztartási alkalmazott 
mindenkor családtagnak számított. A munkájáért teljes ellátást és megfelelő fi -
zetést kapott, tehát szó sem volt a cselédek kizsákmányolásáról, mint ahogy azt a 
Rákosi-korszak a kulákság egyik nagy bűneként kezelte. Iluskának nagyon szép 
hangja volt, kis csalogány módjára állandóan, munka közben is énekelt, dudorá-
szott. Volt egy kis notesze, amelyet naplóként használt, és abba jegyezte fel a kü-
lönböző nóták, népdalok szövegeit. Legalább száz dal szerepelt a noteszben, hogy 
honnan vagy kitől írta le ezek szövegét és hogyan tanulta meg ezek dallamát, 
nem emlékszem. A  faluban több fi atal legény is próbált udvarolni neki, ezek a 
fi atalok esténként megjelentek a házunkban, általában ketten vagy hárman, toll-
fosztáskor, kukoricafosztáskor sokkal többen. Részben neki is köszönhető, hogy 
a házunk aff éle ifj úsági találkozóhely volt.

Kapornaky Gyula
Ország végén, Szomoróc
 
Fenyők, bükk övezte völgyben,
hol a Kerka ballag lustán,
ott nyújtózik méla csöndben
fakult, fatornyos falucskám.
 
Nem laknak itt urak, grófok,
csak poros arcú parasztok,
nem hallani hamis bókot,
csak egyszerű, tiszta hangot.
 
Viharverte apró ablak
az útra fáradtan bámul,
Ötven házból húszban laknak,
a falu népe elárvul.
 
…Ország végén foghíjasan
pislog a sok kopott házszám.
Az ifj úság elfogy lassan –
Őrző, jól vigyázz a „trázsán”!

családi hagyományokon, már elegük lehetett a sok 
Dánielből, ezért keresztelték első fi ukat Zoltánnak, 
az én születésemkor pedig valószínűleg lánygyer-
meket vártak. „Pechjükre” fi ú született, és ha már 
fi ú, akkor legyen Dániel. Születésem után a kis éle-
temet bölcsőben, ebben a rengő-ringó ágyacskában 
kezdtem. Éjszaka ott volt édesanyám ágya mellett, 
és ha felsírtam, csak meg kellett mozdítani. Nappali 
alvásaimat is ebben töltöttem, általában a konyhá-
ban, ahol mindig nagy nyüzsgés volt.

Iskolás koromban nem szerettem a nevemet. 
Annyira „unikum” volt, hogy iskolatársaim között 
sem az elemiben, sem a gimnáziumban, de még az 
egyetemen sem találtam Dánielt. Később megbarát-
koztam vele, pláne az 90-es évektől, amikor a név divatba jött.

Az 1935-ös választásokon a szomoróci gazdák túlnyomó többsége a Kisgaz-
dapártot támogatta. Jöttek a városi propagandisták, akik meggyőzték a gazdá-
kat. Feltehetően a családunkban is sokat emlegették a párt vezetőjének, Eckhardt 
Tibornak a nevét, és állítólag én is „kampányoltam” mellette. Alig kétévesen 
nagy kacagások közepette gyakran gügyögtem hangosan: „éjjen gecsak ricsák”. 
Én ennyit értettem a kampányból. A választást egyébként Gömbös pártja (NEP) 
nyerte, a 245 mandátumból fölényesen 170-et, míg a Kisgazdapárt csak 22-t szer-
zett (a szavazatarány 47,4, illetve 19,6 volt).

A házunk aljában lévő két nagyobb helyiséget – a dédapám régebben ott kocs-
mát működtetett – egy Subits nevű asztalos mester vette bérbe, és készítette az ak-
kori ízlésnek megfelelő bútorokat, szekrényeket, ágyakat, székeket, és amire még 

Édesanya, Zoltán és Dániel a virágos kertben A családunk

Édesanyám: Papp Ida
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ugyan mire tudtuk volna elkölteni. Mégis nagyon örültünk neki, és kisebb lökést 
adott a kitűzött feladat teljesítése felé. Az átállás oly mértékben sikerült, hogy 
szüleinket felnőtt korukban is magáztuk, egészen a halálukig.

Az első években az anya az egyetlen biztos pont, „idegenvezető” az új világ-
ban. A hat elemi iskolát végzett édesanyánk különleges tulajdonságokkal meg-
áldott, okos asszony volt. Nemcsak önzetlenül szeretett bennünket, de mindent 
elkövetett, hogy jobb életünk legyen, mint szüleinknek, kiemeljen bennünket 
a paraszti sorból, sorsból. Ha ellenkeztünk, nem akartunk továbbtanulni, nem 
szidott bennünket, nem volt erőszakos. Közben azonban előkészítette a terepet, 
csendben beíratott bennünket Zalaegerszegen a gimnáziumba, kész helyzet elé 
állított minket. Azután nem volt mit tenni, felültetett bennünket a vonatra, és 
máris Zalaegerszegen találtuk magunkat. Érdekes, hogy induláskor is és a ké-
sőbbi években is mindig ő – és nem édesapánk – intézte a tanulmányainkkal 
kapcsolatos ügyeket. Hálámat szavakkal nem lehet kifejezni.

Többnyire egyedül szerettem játszani, a bátyám három évvel volt idősebb, így 
közös játékunk leginkább csak a focizás volt. Zoltán velem egyébként nem szíve-
sen játszott, éreztette a három év különbséget, külön utakon járt, meglehetősen 
mozgékony – mondhatnám, izgága – gyerek volt. Nagyanyám mondta róla sok-
szor, hogy „ez a gyerek olyan, mint egy kengyelfutó” (úri szolga, ki gazdájának 
hintaja vagy lovagló ura mellett futott).

A képen látható kis kocsival is nagyon szerettem játszadozni, különböző dol-
gokat fuvarozni. Amíg kicsi voltam és elfértem a kocsiban, örültem, ha valaki 
engem húzogat. Néha a bátyám hajlandó volt erre a feladatra. Lehet, hogy csak 
a fényképezés céljából? Ezen a felvételen bátyám öt-, én pedig kétéves lehettem. 
A kocsi mögött látható a család nagyon mély és kitűnő hideg vizű kútja. A kút 
helyén ma már csak mementóként egy nagy kődarab látható.

ÚRIGYEREK MAGÁZZA A SZÜLEIT

Szinte egész nap a konyhában zajlott az élet, az volt a főzés, az étkezés és a társalgás 
színtere. A nagyméretű tölgyfa asztal mellett sarokpad állt, mely két „szárnyával” 
körülfogta az asztalt. A rövidebb szárny volt nagyapám törzshelye. Szabad idejében 
napközben is gyakran ült ezen a helyen, újságot olvasott és pipázott vagy falatozga-
tott. Télen és hidegebb időszakokban kedvenc tízóraija vagy uzsonnája volt a füs-
tölt sonka (sunka), dióval, rozskenyérrel, közben iszogatta a saját termésű nohabort 
(noah szőlőfajtából – A szerk.). Gyakran ott nyüzsögtem körülötte, ilyenkor én is 
kaptam egy-egy „katonát”. Egyél fi am, ennél egészségesebb eledelt úgysem találsz – 
szokta mondani. Felmerül a kérdés, hogy a mai szemmel kárhoztatásra ítélt szalon-
na és noahbor fogyasztása mellett hogyan lehetett 90 éves kort elérni. A válasz: ke-
mény munkával – ami a paraszti élet jellemzője volt – az elfogyasztott zsírt elégették.

A konyha falát falvédők – a paraszti háztartások konyháinak ékei – díszítet-
ték, fehér vászonra kék, piros fonállal kivarrt feliratos ábrával. A szövegek népi 
szólásmondásokat, intelmeket tartalmaztak. Az egyik felirat nálunk például az 
volt: Akármilyen kedves vendég, három napig untig elég, a  másik: Adjon isten 
egészséget, búzát, bort és békességet! Egyébként szinte mindent, ágyneműt, fal-
védőt, párnát, törülközőt, szekrény- és stelázsicsíkot kihímeztek. Monogramot 
hímeztek konyharuhára, kötényre, lepedőre és zsebkendőre is.

Zoltán és én, a szüleinkkel együtt, a kisebbik szobában aludtunk, ahol hideg 
napokon samottozott vaskályhában fával fűtöttünk. Lefekvés előtt édesanyánk jól 
megrakta a tüzet, szinte pirosan izzott a kályha, és mellette mosdatott bennünket. 
Fürdőszoba nem lévén, egy nagy lavórban fürödtünk, melybe konyhai tűzhelyen 
melegített vizet öntött, és így mosott le bennünket minden este. Volt mit lemosni!

Édesanyám mindent elkövetett, hogy Zoltánt és engemet a tisztelendő úr és 
a tanító úr gyermekeihez hasonló nevelésben részesítsen. Jellemző példa: isko-
láskorunk eléréséig – ahogyan ez falusi viszonylatban szokás volt – mindenkit 
tegeztünk a családban, a szüleinket, nagyszüleinket, rokonainkat. Mivel az előbb 
említett ún. úri gyerekek magázták, kezét csókolommal köszöntötték hozzátar-
tozóikat, édesanyánk ezt a módszert nálunk is be kívánta vezetni. Ez persze nem 
ment könnyen. Nem mintha nagyon ellenálltunk volna, hanem mert egy beideg-
ződött szokást abbahagyni és áttérni egy másikra, az nem könnyű. Olyan ez, 
mint ha valakit arra köteleznek, hogy szokjon le a dohányzásról vagy a szeszes 
ital fogyasztásáról. Nem beszélve egy 6–7 éves gyereknél a változással együtt járó 
nyelvtani nehézségekről.

Hosszú hónapok alatt édesanyánknak igen szívós, következetes munkával 
mégis sikerült. A  változást azzal is serkentette, hogy havonta egy-egy pengő 
zsebpénzt kaptunk. A zsebpénz addig egyáltalán nem volt szokásos, különben is Zoltán húz a kocsiban, ölemben a cicám Bundás kutyámmal
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KUGLIÁLLÍTÁSBÓL GYARAPODOTT 
A ZSEBPÉNZEM

A  családi ház az utolsó ház volt a falu végén, és, mint már említettem, mégis 
vonzotta a fi atalságot. Valamiféle „faluház” szerepét töltötte be. Ez valószínűleg 
annak volt köszönhető, hogy nagyapám volt a falu bírója, aki mindenkinek el-
intézte ügyes bajos dolgait, segített, tanácsokat adott, kérvényeket írt helyettük. 
Igen szép írása volt, gyöngybetűkkel írt. A kocsma megszűnése után is, vasárnap 
és ünnepnapokon, a ház továbbra is a falusiak, szomoróciak és kercaiak találko-
zóhelye volt. Szívesen jöttek oda a fi atalok és nem csak a fi atalok.

A háznál a kocsma idejében a nagyobb vonzerő érdekében volt egy kuglipá-
lya. Gyerekkoromban ez már meglehetősen elkopott, és csak arra volt jó, hogy 
bátyám és én a göröngyös, tócsákkal teli pályán próbáljuk elgurítani a kisebb 
fa golyókat. A háború évei alatt a pálya elgazosodott, tönkrement, nem lehetett 
használni.

A 2. világháború befejezése után a régi helyén, a falusi fi atalok közreműködé-
sével új pályát építettünk. A pályánál minden munkaszüneti nap 10-15 fi atal és 
idősebb férfi  gyűlt össze, és remek kuglipartikat rendeztek. Csapatokba szerveződ-
tek és nagy csatákat vívtak. Kisebb-nagyobb pénzösszegben fogadtak. Természe-
tesen mindig rendelkezésre állt legalább egy láda sör is, amit a fi atal legények a 
Zsohár-kocsmából hoztak. A kercai Hangya boltnál is mértek italt, ott is volt kug-
lipálya, ez azonban a mi pályánk felépítését követően egyre inkább elnéptelenedett.

Kezdetben „állítóként” végeztem dolgomat, felállítottam a kilenc bábut, dobás 
után félrelöktem a ledőlt bábukat, és betettem a vályúba a golyót. Ezzel a mun-
kával meglehetősen szép zsebpénzt lehetett keresni, ha jól emlékszem, a nyere-
mények tíz százalékát. Bátyámmal minden szabadidőnket a pályán töltöttük, így 
a dobások minden csínját-bínját kitapasztaltuk. Később már több telitalálatunk 
(egy dobásra kilenc fa) is volt. Mi is bekapcsolódtunk a felnőttek partijaiba, befo-
gadtak bennünket, és 10–12 éves korunk ellenére sem vallottunk szégyent. A csa-
ládi háznál tehát volt társaság, volt élet.

Nagyon hamar megtanultam biciklizni (a kerékpár szót nem használtuk), le-
hettem 5–6 éves. Gyerekkerékpár nem volt, a felnőtt férfi  kerékpáron tanultam. 
Édesapám Weiss Manfréd Acél- és Fémművek által gyártott Csepel márkanevű 
kerékpárját a váz alatt kellett hajtanom, meglehetősen fura testtartással, félolda-
lasan a kormányban kapaszkodva. Mindenesetre boldog voltam, hogy a továb-
biakban nem kellett gyalogolnom anyai nagyanyámhoz. Ő Szomoróc közepén 
lakott együtt vejével, id. Balaitz Gyulával, aki nagyanyám lányát, Dina nénit, 
édesanyám testvérét vette feleségül. Nagyanyámat majdnem minden nap meglá-
togattam, ez alkalmat adott a biciklizésre, amit nagyon élveztem.

Általában érdekeltek a mechanikus szer-
kezetek. Kedvenc játékaim a fából faragott, 
összeépített technikai eszközök voltak. Ezek 
között a legkedvesebbek a tologatható, húz-
ható – a nagy szekereket utánzó – fából ké-
szült, aránylag primitív kerekes járművek. 
Eléjük próbáltam befogni valamelyik cicát 
– kettő, három mindig volt a háznál –, vagy 
a Bundás névre hallgató aranyos – egyébként 
korcs – házőrző kutyát, természetesen siker-
telenül. Mindig kibújtak az általam kreált, 
szíjakból és madzagokból készült szerszá-
mokból.

Imádtam csépléskor a cséplőgépet hajtó 
gőzös lokomobilt. Órákig elnéztem a pöféke-
lő gépet, a nagy lendítőkereket, az oda-visz-
sza mozgó dugattyúkat és csevegtem a gép-
kezelővel. Élmény volt a lovakkal vontatott 
gőzgép is, amit két egymás elé kötött ló pár 
csak igen nagy erőfeszítéssel tudott felvontatni a családi ház melletti meredek 
felhajtón, hogy a gabonakévéket tároló pajtát elérjék. Később, amikor megjelent 
az önjáró lokomobil, nekem az volt a csoda.

Kerítés csak a ház előtti virágos és zöldséges kert körül volt. A faluban egyet-
len háznál sem volt kerítés, nem kellett védeni a gazdaságot. Ennek ellenére nya-
ranta a faluban meg volt szervezve az éjszakai őrség. Nagyapám mint a falu bírója 
beosztotta a lakókat, és minden éjjel egy lakos őrködött, sétált fel és le a faluban. 
Pontban éjfélkor zörgetett nagyapámnak a konyha ablakán, és jelentette, hogy 
minden rendben, nem történt semmilyen esemény. Ez az őrző-védő szolgálat 
nem az orgazdáktól vagy betörőktől védte a falut, elsősorban azt kémlelte, hogy 
nem ütött-e ki tűz valamelyik háznál, a gabonakazlaknál vagy a mezőben.

Az árnyékszék fabódéból állt, a kisebbik pajta mögött. A falubeliek úgy mond-
ták: menek a budiba (megyek a budiba). A WC-papírról nem érdemes beszélni, 
mert az nem volt. Erre a célra a legkülönbözőbb hulladék papírok szolgáltak, be-
leértve az újságot is. Kézmosás csak olyan házaknál volt szokás, ahol, mint ná-
lunk, édesanyánk erre rászoktatott bennünket. A konyhában egy hokedlin (sto-
kedli) mindig elő volt készítve egy lavór víz szappannal, reggel itt mosakodtunk, 
és napközben, ha csak el nem blicceltük, itt kellett kezet mosnunk.

Zoltán és Dániel (kb. 1940)
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HÁROM CIGÁNYHÁZ, NÉGY ZENÉSZ

Közvetlenül a határsorompó mellett kezdődött Miklós bácsi cigány családjának 
háza. Miklós bácsi már meglehetősen idős ember volt, vele lakott Budi nevű fi a 
és családja. Ezt követte egy másik kis ház – talán egy szoba konyhából állott, de 
meglehetősen takarékos kivitelű volt, itt lakott Miklós bácsi másik fi a, Jenő és 
családja. Majd következett – az előbbieknél lényegesen komfortosabb – harma-
dik ház, ahol Géza lakott az édesanyjával, ők nem tartoztak az előző famíliához. 
Ez a három cigányház volt Szomorócon. Valamennyien dolgos emberek voltak, 
idénymunkások. Bárkihez elmentek a faluban vagy a környéken napszámosnak.

Helyi mulatságok, esküvők, egyéb összejövetelek alkalmával összeálltak né-
gyen és cigányzenét szolgáltattak. Budi volt a „prímás”, Géza a cimbalmos, Jenő a 
brácsás és Miklós bácsi játszott a nagybőgőn. Fogalmam sincs, hol tanultak meg 
zenélni, talán sehol, csak úgy beleszülettek és játszottak a maguk módján. Falusi 
viszonylatban, ha nem is volt valami magas színvonalú a játékuk, jó hangulatot 
tudtak teremteni. Néhány pohár után aztán a paraszt emberek is rázendítettek a 
nótákra és ropták a csárdást.

A legintelligensebb Géza volt köztük, aki édesanyjával élt együtt, agglegény 
volt. Az említett cigányok bejáratosak voltak a házunkba, csak úgy beszélget-
ni vagy esetenként munkalehetőséget keresni. Géza viszont rendkívül gyakran 
tartózkodott a családnál, édesapámék lényegében barátnak tekintették. Engem 
kifejezetten nagyon szeretett, kis koromban gyakran a térdén lovagoltatott, és 
eközben állandóan tüskézett, az erősen sörtés arcával az én arcomat „kefélte”. 
Ő ezt kedveskedésnek szánta, én meg nagy visongás közepette próbáltam az ő 
arcát eltolni. Úgy emlékszem, hogy jó játék volt, mindketten élveztük.

Később Géza édesapám munkatársa lett, neki segített a megvásárolt, még lá-
bon álló erdei fenyő rönkök felmérésében. A mérőeszköz egy nagyméretű toló-
mérce – schublehre – volt, kb. 60 cm hosszú vezető sínnel (mérőléccel) és 40 cm 
fi x és tologatható „villával” (édesapámék ezt a mérőeszközt klumpának hívták, 
hogy miért, nem tudom, de sehol sem találom e szó ilyen értelmét). A két villa 
közé kellett befogni a rönköt, és a mérőlécen leolvasni az átmérőt. Ezt követően 
megbecsülték a rönk feldolgozásra alkalmas hosszát, és egy táblázatból kiolvasták 
a köbméterértéket. Végül ezeket az adatokat összesítették. Ennek alapján történt 
a megvásárolt famennyiség kifi zetése. Géza bácsi ezt a feladatot kitűnően látta el.

A második világháború után, az ötvenes években mindhárom cigány család 
elköltözött a határsávból, valószínűleg sávvédelem miatt el kellett menniük, és 
mindhárom család házat épített Kercaszomor Bajánsenye felőli végén. Később 
Géza Budapestre költözött, budapesti lányt vett feleségül. Édesapámat Budapes-
ten is gyakran meglátogatta. Jó barátok maradtak.

Nyáron a patakra jártunk fürödni. Volt egy kb. 10 méter hosszúságú, arány-
lag egyenes patakrész, ahol lubickolni lehetett. A  víz mélysége 40–50 cm volt. 
Egyszer bátyámmal levittük nagyanyánk teknőjét, amely szerencsétlenségünkre 
nem a hagyományos, fatörzsből kivájt változat volt, deszkából készült. Boldogan 
tettük a vízre és mindketten beleültünk. A teknő „orrán-száján” folyt be a víz, és 
pillanatok alatt elsüllyedt.

Antinak – Kulcsár Antalnak, aki idősebb volt nálunk – az az ötlete támadt, 
hogy az említett egyenes szakaszon mélyítsük ki a folyó medrét. Hozott lapátot, 
ásót, és valóban hozzáfogott bátyámmal a munkához. Végül néhány méteren si-
került is a folyó fenekét mélyíteni 10–20 centivel. Ez a vízmélység már elég volt 
ahhoz, hogy megpróbáljuk az úszást. Természetesen senki sem volt közöttünk, 
aki meg tudta volna mutatni az úszás alapjait, így csak kapálóztunk. Végül va-
lamennyire sikerült a víz felszínén maradni, és két kezünkkel csapkodva, ku-
tyaúszáshoz hasonló mozdulatokkal némiképpen előrehaladni. Később ennek a 
gyakorlatnak nagy hátrányát éreztem, amikor a szabályos mellúszást próbáltam 
gyakorolni, állandóan csak a kis koromban beidegződött, kapálódzó mozdulatok 
jöttek elő. Így aztán csak igen amatőr úszó lett belőlem.

Zoltán bátyám, biciklivel
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című 1990-ben, az Őrségi Baráti Kör által kiadott könyve, mely az egyháztörténe-
ti részletek mellett Kercaszomor igaz történetét rögzíti a történész és a szemtanú 
szemüvegén keresztül. A fenti önéletrajz és további életrajzok is ebből a könyvből 
származnak, és írásomban ezen kívül még sok adatot kölcsönöztem Pataky Lász-
ló könyvéből. (Másik kötetét, Az őrségi református egyházmegye története címen, 
a budapesti Szabad Tér Kiadó 1992-ben jelentette meg.)

A lelkész úr felesége, Hodossy Éva 1912-ben született Kercán. Iskoláit Sáros-
patakon és a pápai református tanítóképzőben végezte, ahol tanítói és kántori ok-
levelet szerzett. 1945 októberétől az 1948 júniusában bekövetkezett állomosításig 
volt az egyházközség második számú tanítója.

A trianoni békekötés és Szomoróc község Magyarországhoz való visszatérése 
után az 1930. évi népszámlálás szerint Kercán 267, Szomorócon 125 reformá-
tus lakott. A kercai egyházközséghez további 339 magyarszombatfai, 214 gödör-
házi és 340 veleméri református tartozott. A  lelkész és felesége megalakították 

a Keresztyén Ifj úsági és Leányegyesületet (KIE). 
Népnevelő tevékenységükre jellemző, hogy előadá-
sokat főleg történelem, társadalmi magatartás és 
egészségügy tárgykörben tartottak. Tekepályájuk, 
pinpongasztaluk és folyton gyarapodó könyvtáruk 
volt. A  lányok kötést és szövést is tanultak. A  lel-
készlak egyik szobájában volt a szövőszék.

Közben színdarabokat rendeztek, melyek egy 
részét, mint például Kodolányi János Földindulás 
című darabját, a szomszédos gyülekezetekben is be-
mutatták. A fi úk hetente két ízben, a lányok egy íz-
ben tartották összejövetelüket. A színielőadásaikból 
származó pénzük felajánlásából épült meg 1942-ben 
Kercaszomorócon (akkor még így hívták az egyesí-

tett falvakat) a „Hangya” szövetkezeti üzletház, boltos lakás és egy külön bejáratú 
ifj úsági terem. A darab szomoróci bemutatásakor nagy volt az izgalom. A bemutató 
színhelye, az ideiglenes színház Pongrácz Lajos és Sándor családi házával szemben, 
az utca másik oldalán lévő nagy lábas pajta (szín) volt. Ez tartóoszlopokon nyugvó 
tetőszerkezetből állt, a két végén befalazott, a hosszanti oldalai pedig deszkaborítás-
sal zártak. Bejárata a hosszanti oldal közepére került, kapuja olyan méretű volt, ame-
lyen lovas kocsival is be lehetett hajtani. A színnek ma már csak hűlt helye látható.

A  szín széna és takarmány tárolására szolgált, a  színielőadás időpontjára 
azonban kiürítették. Az egyik végében a fi atalok – általában azok, akik a sze-
replők is voltak – ácsolták a színpadot, építették a színfalakat, különböző ki-be 
közlekedésre szolgáló ajtókat. Csomagolópapírral borították és festették az elő-
adáshoz illő színfalakat.

MEGHÍVÓT GÉPELEK A FÖLDINDULÁSRA

Az elemi iskolánk Kercán, a református templomtól északra helyezkedett el, 1834-
ben alapították. Az út mellett volt a – ma is látható, nemrég felújított – református 
lelkészlak, majd egy enyhe domboldalon fölötte a templom és amögött az iskola. 
Az iskolával egybe volt építve Ugray József tanító úrnak és családjának a lakása.

A falu szellemi életének irányítói: a református lelkész, a tanító és a közjegyző 
voltak, mindhárman megbecsült és tiszteletben álló emberek.

Az elemi iskola igazgató-tanítója, Ugray József Hódmezővásárhelyen szüle-
tett 1902-ben. Diplomáját a sárospataki Állami Tanítóképző Intézetben szerezte. 
Tanulmányai befejezését követően a kercai református iskola tanítója lett és ezt a 
feladatot folyamatosan ellátta az iskola 1948-ban történt állomosításáig. Nyugdí-
jazása előtt már a bajánsenyei általános iskola igazgatója volt.

Pataky László református 
lelkész Magyaratádon szüle-
tett 1905-ben, iskoláit Pápán, 
Genfb en és Párizsban végezte. 
Tanulmányai befejezése után 
Körmenden, Szalafőn, Balassa-
gyarmaton töltött be segédlelké-
szi állást. 1932-től 1954 májusáig 
kercai rendes lelkész volt, közben 
1943-ban és 1944-ben a második 
világháborúban tábori lelkészi 
szolgálatot látott el. 1947–51 idő-
szakban lelkészi állása mellett a 
pápai teológián az egyháztörté-
neti tanszék tanáraként dolgo-
zott. 1954 májusától 1980 júniu-
sáig a győri egyház lelkésze volt.

Az orosz csapatok bevonu-
lásáig szerkesztője volt az Őr-
ség című, havonta megjelenő 
egyházmegyei, missziói lapnak. 
Több egyháztörténeti munká-
ja jelent meg. Jelentős nagyobb 
munkája: Az Őrség múltja a 
kercaszomori református egy-
házközség történetének tükrében 

Református templom, mögötte az iskola

Hat osztályos iskola és tanítói lakás volt (2013-as állapot)

Pataky László 
(röviddel halála előtt)
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postás, aki naponta végigjárta a falut, 
volt kisbíró, aki a körjegyző fontosabb 
közlendőit kidobolta, volt bognár, 
volt cipész, volt három vegyesbolt, két 
kocsma, két kuglipálya, akkor látható, 
hogy pezsgő élet volt a falunkban.

Vállalkozni is lehetett. Édesapám 
1935. december 30-ai keltezéssel fake-
reskedés gyakorlására szolgáló ipar-
igazolványt váltott ki. Ezt az igazol-
ványt – a mellékelt másolat tanúsága 
szerint – 1947. szeptember 5-én, Szent-
gotthárdon meghosszabbították.

Így „nézett ki” a falu, ahol az ese-
tenkénti szegénység mellett is min-
denki jól érezte magát, senki sem akart 
elvándorolni. Ezt a közösséget forgat-
ták fel, rombolták szét a bolsevikok a 
Rákosi-korszakban, a  kitelepítéseket 
követően, majd a Kádár-korszakban, 
beleértve a szárnyvasút megszünteté-

sét, de még a huszonegyedik század első évtizedében is, amikor iskolákat a poszt-
kommunista elvtársak kormányzása idején több faluban felszámoltak.

A meghívókat, amely a színlapot, a szereplők felsorolását tartalmazta, én gé-
peltem. Édesapámnak volt egy táskaírógépje, talán egyedüli a faluban, ezen én 
ekkor már két ujjal pötyögtetve megtanultam írni. Egyszerre öt példányt tudtam 
elkészíteni indigóval. Az ötödik példány már meglehetősen halvány volt. Tekin-
tettel arra, hogy kb. száz példányra volt szükség, ennek leírása több napot vett 
igénybe. Megérte a fáradságot, mer jutalmul az egész család ingyen belépővel az 
első sorban nézhette az előadást. Nagyon büszke voltam magamra!

A két falu körjegyzője az evangélikus vallású Darvas Oszkár volt – intelligens, 
igen nagy tudású és a falu lakói által tisztelt úriember. Bárki fordulhatott hoz-
zá, mindenkinek készséggel intézte el ügyes-bajos dolgait, legyen az telekköny-
vi bejegyzéssel, örökléssel vagy születéssel-halállal kapcsolatos probléma. Mivel 
nagyapám Szomoróc bírója volt, gyakran tárgyalt a közjegyző úrral, aki többször 
kedves vendég volt házunkban. Édesapámmal is jóban voltak, gyakran találkoz-
tak egy-egy ultiparti erejéig. A körjegyző urat már az első hullámban, 1950 júni-
usában kitelepítették, és a többi kitelepítettel együtt a Hortobágyra vitték. Onnan 
már nem jött vissza, a kényszertáborban halt meg.

Ezek az urak voltak tanítói, „vezetői” a falu népének. Felkarolták, tanították az 
ifj úságot, irányításukkal élénk kulturális és ifj úsági élet volt. Ha ehhez még hoz-
zátesszük, hogy volt a faluban postahivatal, ahonnan lehetett telefonálni is, volt 

Egyik előadás után készült ez a csoportkép. Elöl ülünk Zoltánnal, sapkában Édesapám kereskedői engedélye

Édesapám motorkerékpárja a háború előtt, 
hátul Gergály Lajos ül, édesapám húgának, Juliskának a férje
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kréta tartozott, és még egy szivacs volt rákötve. A tábla egyik része betűk írásá-
hoz szükséges sűrű vonalsorokra, a másik pedig számok írásához szükséges koc-
kás területre volt felosztva. Erre a táblára írtuk a házi feladatot, ellenőrzés után 
vizes szivaccsal letöröltük, és az iskolában újra írtunk rá. Füzetünk nem volt.

A mai napig őrzött leckekönyv tanúsága szerint 1939/1940-ben az 1. osztály-
ban 2 félnapot hiányoztam és kitűnő eredménnyel végeztem, az 1940/1941-es 2. 
osztályban 3 félnapot hiányoztam és egy kicsit rosszabb, jeles eredménnyel vé-
geztem.

A házunkkal srégen szemben, az út másik oldalán lakott a Szmodics család. 
A faluban csak amerikás magyaroknak hívták őket, mivel a XX. század első éve-
iben, a jobb életkörülmények reményében kivándoroltak Amerikába. Valószínű-
leg nem vált valóra az elképzelésük, ezért később – nem tudom pontosan, mikor 
– visszajöttek Szomorócra. Négy vagy öt gyermekük született, nagyon szegények 
voltak. A legfi atalabb fi ú, Jenő volt a legjobb barátom. Velem egykorú volt, szel-
lemi képességeit illetően meglehetősen visszamaradott és emellett beszédhibás 
(ma, azt hiszem, autista gyermeknek hívnánk). Előbbi okok miatt valamelyik 
osztályt ismételnie is kellett. Gyakran jött át hozzánk, segítettem neki a tanulás-
ban. Én élveztem, hogy tanító bácsist játszhattam.

A szellemi elmaradottsága mellett, érdekes módon, igen nagy ismeretséggel 
rendelkezett az erdők, mezők fáival, növényeivel és állataival kapcsolatban. Is-
merte az összes madarat, a különböző madarak fészkeit, melyik fészekben néz-
hetjük meg a tojásokat vagy a kis fi ókákat és melyikeket nem szabad megnézni, 
mert akkor a szülők ott hagyják a fészküket. Általában tudta utánozni a madarak 
énekeit. Gazdag volt a madárvilág a vidékünkön. Voltak füzikék, cinkék, billege-
tők, rigók, mátyásmadarak, harkályok. A mezőben igen sok nyúllal és fácánnal 
lehetett találkozni, főleg aratáskor, télen a ház közelébe is bemerészkedtek, élel-
met kerestek. A madarak közötti eligazodásban sokat segített a kis szomszédom. 
Legnagyobb sajnálatomra szegény Jenő barátom igen korán, 11 éves korában, 
1944 augusztusában szívbénulás miatt távozott az élők sorából. Sírtam a teme-
tésén.

Jenő ismerte a gyümölcsfákat, gondozásuk különböző módszereit és eszköze-
it, az erdei fák különböző típusait; tölgy, bükk, gyertyán stb. Sokat barangoltunk 
a patak partján, a környező cserjésekben. Ő  tanított meg fűzfa sípot és csúzlit 
készíteni. Ezeket a „szerszámokat” gyakran együtt használtuk.

„TANÍTVÁNYOM” VOLT A LEGJOBB BARÁTOM

Az első pillanat, az első nap a kercai elemi iskolában hat éves koromban örökre 
emlékezetes marad. Talán ez az egyik olyan esemény, amelyre teljesen világosan 
emlékszem (a másik anyai nagyapám temetése). Édesanyámmal gyalog mentünk 
a házunktól kb. 2,5 km-re lévő iskolába – ezt követően is mindig gyalog jártam. 
Abban az időben hatosztályosak voltak az elemi iskolák, ennek elvégzése volt kö-
telező. Ugray József tanító úr az 1–4. osztályt tanította, melyek egy teremben, 
együtt ültek, osztályonként csoportosítva. Az alacsony létszám miatt a külön-kü-
lön osztályokra nem volt igény. Az 5. és 6. osztályt felesége, Ugrayné tanította. 
A legtöbb falusi iskolában együtt tanultak az „alsósok” vagy legalább két osztály; 
de akadt olyan kicsi falu, ahol a hat osztály.

Édesanyám az első sorba ültetett, és amikor ott hagyott, rettenetesen sírtam. 
Ettől a pillanattól, 1939. szeptembertől a cselekedeteimre többé-kevésbé vissza 
tudok emlékezni. A következő napok azután már könnyebben mentek. Egy ol-
vasókönyv és egy fakeretes palatábla volt a hátitáskánk tartalma (manapság 8–10 
füzetet és könyvet cipelnek az első osztályos gyerekek). A palatáblához egy fehér 

Jobbról a Szmodics-ház, ahol a barátom lakott
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hétszáz ág. ev., r. kat. és ref. vallású lakossal. Postája Kercán, távírója Szentgott-
hárdon volt.

Domonkosfán a faluból kimagasló dombon, hársfák között, igen szép környe-
zetben volt a tisztán magyar nyelvű, 6 osztályos elemi iskola, mellette az evan-
gélikus templom. Az iskolában két tanterem volt, két összevont tagozattal (1–4 
alsó osztály és 5–6 felső osztály). Az iskola ma üresen, kihasználatlanul áll. Ez az 
iskola közelebb volt a szülői házhoz, mint a kercai, ezért szüleim az 1941/1942-es 
tanévre már ebbe az iskolába írattak be. Itt végeztem el a 3. osztályt, majd a kö-
vetkező1942/43-as tanévben a 4. osztályt is.

Szomorócról ketten jártunk a domonkosfai iskolába, egy aranyos kislánnyal 
gyalog bandukoltunk minden nap oda és vissza. A kislány valamilyen rokonság-
ban lehetett a falubeli cipészmesternek (Kapornaky Gyula költő édesapjának) a 
családjával, lehet, hogy az unokájuk volt, mindenesetre náluk lakott. Ő, Zsuzsika 
volt az első szerelmem. Az alsó osztályokkal egy fi atal tanító néni foglalkozott, 
a  felsősökkel pedig egy csinos, magas tanító. A  tanító úr nagyon szigorú volt, 
időnként nekünk is tartott órát és bizony, ha rendetlenkedtünk, egyenként kellett 
a katedra elé vonulnunk, és jobbik esetben körmöst kaptunk. Súlyosabb esetben 
le kellett hajolnunk, és hosszú pálcájával suhintott a fenekünkre, a rendetlenke-
dés mértékétől függően egyet vagy többet.

Az iskola melletti evangélikus templomba jártunk istentiszteletre. A domon-
kosfaiak többsége is evangélikus vallású volt. Háry Lipót evangélikus lelkésznek 
volt egy fi a, két évvel idősebb nálam. Jó barátságba kerültünk, édesapjával együtt 
néhányszor meglátogatták családunkat, eljöttek Szomorócra. Ilyenkor társasjá-
tékot játszottunk vagy kártyáztunk, és málnaszörpöt ittunk. Később Háry Lipót 
tisztelendő úr és családja Muraszombatba költözött, az ottani evangélikus közös-
ség lelkipásztora lett.

DOMONKOSFAI ISKOLÁBA JÁRHATTAM

A 2. világháború alatt, 1941 áprilisában Németország megtámadta Jugoszláviát, 
majd Magyarország is belépett a háborúba. A délszláv hadsereg 1941. április 17-
én letette a fegyvert. Éppen az udvaron játszottam, amikor a falusiak közül azok, 
akik éppen a határ közelében tartózkodtak, elkezdtek kiabálni, hogy menekülnek 
a szerb határőrök. Nyolcéves voltam, és erre a napra úgy emlékszem, mintha ma 
történt volna. A bátyámmal együtt mi is rohantunk az úton a sorompó felé, azt 
megkerülve egészen a szerb határőrök épületéig. Ott már egyetlen határőr sem 
volt. Mind futott, amerre látott, az őrházból természetesen minden mozdíthatót 
elvittek. A szanaszét dobált értéktelen holmik között találtam egy fából készült, 
gyönyörűen faragott, legalább 80 centi hosszú furulyát. Ezt több évtizedig becs-
ben tartottam, felnőttként is őriztem. Ma sem tudom, hogy végül hol hagytam el, 
de nagyon sajnálom. Egyébként ez volt az összes zsákmányunk.

Óriási volt az öröm Szomorócon és úgyszintén a határ túloldalán, a szomszé-
dos tiszta magyar községben, Domonkosfán is, amelyet Trianonban elraboltak 
tőlünk. A rokonok, ismerősök rohantak a határon át egymáshoz, ölelgették egy-
mást és sírtak örömükben. Nem volt többé sorompó. Eltűntek a magyar határ-
őrök is. Szabad volt az átjárás. Ez a boldog állapot sajnos csak a világháború be-
fejezéséig tartott. Domonkosfa nagy múltú község volt, Trianon előtt több mint 

Igazi őrségi tájkép. Domonkosfa feletti dombok, az evangélikus templommal, 
tőle balra a volt iskola épülete (www.sulinet.hu). 

A képen jól látható úton kellett minden nap felballagnom az iskolába.
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Nagyon érezhető volt az a hátrány, hogy egy szegény kis falu iskolájából jöt-
tem. A  városi és a városhoz közeli falvak iskoláiból bekerült gyerekek sokféle 
előnyben voltak. Emlékszem, mennyire szégyelltem magam, amikor több osz-
tálytársam mesélt arról, hogy óvodába járt, meg neki volt gyerekszobája stb. Ne-
kem újdonság volt, hogy az iskola után otthon is kell tanulni memoritert vagy 
latin szavakat. Akkor döbbentem rá igazán erre, amikor egyik nap a házi úr kérte 
a latinszótáramat, és oda-vissza kérdezte a szavakat. Meglepődött, hogy elvétve 
tudtam néhányra válaszolni. Természetesen rettenetesen szégyelltem magam.

Rendkívüli módon hiányzott az otthoni környezet, a zöld természet. Alig vár-
tam a hét végét, hogy szombat délutánonként hazamehessek szüleimhez. Gyalog 
mentünk Zalaegerszeg Ola nevű állomására, ott szálltunk vonatra. A vasút je-
lentősége számomra a gimnázium első osztályának megkezdésével egy időben 
jelentkezett.

Szomoróc közlekedés-földrajzi helyzete rendkívül kedvezőtlen volt, ma is az, 
a  vasútállomás Szomoróctól 6 km-re Dávidházán (Bajánsenyén) volt. Egészen 
addig, amíg a zalaegerszegi gimnáziumba be nem írattak, nem jártam a vasút-
állomáson, és vonatot, gőzmozdonyt sem láttam. A családból csak akkor utazott 
valaki vasúton, ha valami elintéznivalója volt Körmenden vagy Szombathelyen. 
Ilyenkor kerékpárral mentek az állomásra. Nekem kerékpárral még hosszú lett 
volna az út. Mikor először vittek szüleim vonattal Zalaegerszegre, csak bámul-
tam a technika vasúti csodáit. Lenyűgözött a pöfékelő-zakatoló gőzmozdony, 
percekig bámultam az ide-oda mozgó hajtókarjait, a szenet lapátoló fűtőt és egy-
általán mindent. Bajánsenyéről indult a vonat, Őriszentpéteren és Zalalövőn át 
Körmendre. Nekünk Zalalövő állomáson át kellett szállni a zalaegerszegi járatra.

Ettől az időponttól kezdve nyolc éven át meghatározó szerepet játszott az éle-
temben a vasúti közlekedés. Zalaegerszegről szombaton általában hazautaztunk a 
szüleinkhez, hétfőn hajnalban pedig vissza. Különösen fárasztó volt a hétfői uta-

zás, mivel a vonat 5 óra 30-kor 
indult Dávidházáról. Otthon-
ról már négy óra után el kellett 
indulni. A kocsis szekéren, ké-
sőbb hintón vitt ki az állomásra 
bennünket. Fagyos téli hajnalo-
kon édesanyám a kemencében 
felforrósított téglákat rakott a 
lábunk alá, és vastag pokrócok-
kal bebugyolált, hogy meg ne 
fázzunk a kocsin. Télen persze 
nagy havazások miatt ritkáb-
ban utaztunk haza, levelezéssel 

ZALAEGERSZEGI FÉLELMEK, VASÚTI ÉLMÉNYEK

A bátyám magánúton végezte el a gimnázium első és második osztályát. A vizs-
gákra otthon Pataky László kercai református lelkész készítette fel, és a zalaeger-
szegi M. Kir. Deák Ferenc Gimnáziumban vizsgázott. A  következő őszön az 
1943/44 tanévet mindketten Zalaegerszegen kezdtük el. Bátyám már a harmadik 
osztályba járt, én pedig a gimnázium első osztályába.

Nagyon szomorú voltam, hogy el kellett hagynom a szülői házat. Együtt lak-
tunk albérletben egy gyermektelen tisztviselő házaspárnál. Nekem szokatlan volt 
az úri környezet, a kiporciózott reggeli: egy vékony szelet vajas-lekváros kenyér 
és egy szelet kalács, délben az „úri” asztal, a vacsorára már nem is emlékszem. 
Mindez nagyon elütött a szomoróci paraszti étkezéstől. Éjszaka féltem a teljes 
sötétségben, a  nagy ablakokon ugyanis teljesen becsukták a spalettákat. Egy 
csöppnyi fény sem szűrődött be. Ehhez nem voltam hozzászokva. Félelmemen a 
bátyám jelenléte sem segített.

Az első gimnáziumi osztály nagyon keserves volt számomra, szinte min-
den tantárgyból „elégséges” (3-as) osztályzatot kaptam, és egy vagy két tárgyból 
csak kegyelemből engedtek át. A  háborús viszonyokra tekintettel valószínűleg 
senkit sem akartak megbuktatni az 
osztályban. Ekkor még a „békebeli” 
jeles, jó, elégséges és elégtelen (1, 2, 
3, és 4) osztályzatokat alkalmazták. 
Meg kell említeni, hogy volt egyet-
lenegy jeles osztályzatom hit- és 
erkölcstanból. A  római katolikus 
vallású tanulóknak, a tantervbe be-
építetten, katolikus papok az iskolá-
ban tartották a hittanórákat. A más 
vallásúaknak ilyenkor lyukasórájuk 
volt. Ketten voltunk az osztályban 
evangélikusok, mi hetente egy alka-
lommal Nagy Miklós evangélikus 
lelkész lakására jártunk oktatásra. 
A lelkész úr nagyon szigorú tanító-
nak bizonyult, kötelező volt minden 
vasárnap istentiszteletre járni, és en-
nek igazolásául le kellett írni a pré-
dikáció tartalmát, amit a hittanórán 
fel is kellett olvasnunk. Evangélikus templom (Zalaegerszeg) Régi Bajánsenye-Dávidháza állomás
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MURASZOMBATI KITÉRŐ, ÉDESAPA KATONA

Időközben, 1942-ben édesapámat besorozták katonának, az ezredét soron kívül 
kivitték a Szovjetunióba, egyenesen a frontra, a brianszki erdőhöz. A fegyveres 
harcokban csak rövid ideig vett részt. Később a hadtáp egységnél szolgált, mely 
a fronton harcoló katonák felszerelésekkel és élelmiszerrel történő ellátásáról 
gondoskodott, és közben szakácsként is dolgozott. Ezen a lápos, erdős területen 
állandó veszélyben voltak. Az orosz partizánok (láthatatlan ellenség) nappal bé-
késen dolgoztak a földeken, éjszaka pedig gyakran német ruhában, német au-
tóval jártak közöttük, és követtek el különböző terrorcselekményeket a magyar 
alakulatok táborában.

Amíg édesapánk a fronton volt, Zoltán és én megkülönböztetett elbánásban 
részesültünk, „hadigondozott” gyerekek voltunk. Havonta kaptunk a frontról tu-
dósító, a dicsőséges előrenyomulásról szóló képes újságokat (például Magyar Fu-
tár, Szebb Jövőt leventeújság), karácsonyra pedig sok csokoládét, szaloncukrot és 
különböző játékokat. Amire határozottan emlékszem, az egy kemény kartonpa-
pírból készíthető tank volt, melyet magunknak kellett kivágni és összeragasztani. 
Mindezeket valamelyik körmendi vagy szombathelyi katonai központ – ahol a 
fronton harcoló katonákat nyilvántartották – küldte nekünk.

Édesapám a katonasághoz SAS behívóval vonult be, egy „jóakarója” feljelen-
tette a bajánsenyei zsidókkal folytatott barátsága miatt. A  Lőwensohn testvé-
rekkel, a  fűrészüzem, malom és téglagyár tulajdonosaival üzleti kapcsolatban 
volt, ő vásárolta fel és szállította nekik a rönkök túlnyomó többségét. Nem volt 
titok, hogy amikor a Krausz és Lőwensohn családot elvitték Senyeházáról, ők 
az értékes holmijaik egy részét, főleg a drága szőnyegeket és egyéb tárgyakat 
édesapámra bízták megőrzés céljából. Szerencsére túlélték a lágerek megpróbál-
tatásait. Amikor a háború után visszajöttek, maradéktalanul visszakapták tár-
gyaikat. A  gondosan becsomagolt, mélyen elásott tárgyakat az orosz katonák 
nem találták meg.

Megtalálták viszont az orosz katonák később az én kis csomagomat, egy kis 
bőröndöt, amelybe néhány játékomat és a tankönyveimet pakoltam. A csomag 
tetejére tettem Horthy Miklós kormányzó bekeretezett fényképét. Gyerekfejjel 
tetszett a jóvágású tengerésztiszt képe. Természetesen szüleim nem tudták, hogy 
mi van a bőröndben, az én csomagom volt. A bőröndöt elástuk az egyik disznó-
ólban. Ezt megtalálták, kiásták és elvitték a ruszkik, kivéve a fényképet, amelyet 
az ól ajtajára függesztettek és otthagyták. Szüleim rettenetesen megrémültek, úgy 
gondolták, hogy ennek főbelövés lesz a következménye. Szerencsére nem lett foly-
tatása, az orosz katonák talán nem tudták, hogy ki van a fényképen. Mondanom 
sem kell, hogy ezek után a fénykép gyorsan a tűzre került.

tartottuk a kapcsolatot a szü-
lőkkel. A  háborút követő válsá-
gos időkben, amikor az oroszok 
elvitték a lovakat és a kocsikat 
is, gyalog mentünk haza az állo-
másról a mezőkön átvezető gya-
logúton. Visszautazáskor pedig 
már vasárnap este elmentünk 
édesapám Bajánsenyén lakó 
testvéréhez, Margit nénihez. Ott 
aludtunk, és hajnalban gyalog 
mentünk a tőlük két kilométerre 
lévő dávidházi állomásra.

A második félévben, 1944 tavaszán, Zalaegerszegen is állandósultak az ame-
rikai bombázások. Igen gyakoriak voltak a légiriadók nappal is, de különösen 
éjszaka. Napközben a gimnázium összes osztálya a tanári karral együtt levonult 
az épület pincéjébe, mely zsúfolásig megtelt. A légiriadó lefújását követően visz-
szamentünk az osztálytermekbe, és folytattuk a tanulást. Éjszaka ugyanez a fo-
lyamat játszódott le, csak a szirénák felzúgását követően a társasház pincéjébe 
tereltek bennünket. Még le se értünk, hamarosan felbúgtak az amerikai gépek, és 
az égen megjelentek a „Sztálin-gyertyák”, nappali fényt vontak a város fölé. Az 
egyik éjszaka aztán megszámlálhatatlan robbanást hallottunk, másnap kiderült, 
hogy lebombázták a zalaegerszegi vasútállomást. Amikor elérkezett a nyári szü-
net, már az egész országban menetrendszerűek voltak a bombázások, és várható 
volt, hogy a háborút elveszítjük.

Zalaegerszeg: Zrínyi Miklós (Deák Ferenc) gimnázium
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MAGYAR, NÉMET, OROSZ TISZTEK A SZOBÁNKBAN

A szülői-nagyszülői házban töltöttük a következő, meglehetősen mozgalmas és 
izgalmas hónapokat. A  front közeledtével Kercaszomor is – ekkor már ezen a 
néven szerepelt az egyesített Kerca és Szomoróc – a visszavonuló magyar, majd 
német csapatok hadtápterületévé változott. Gyermekfejjel nem értettem, hogy 
ezek az alakulatok (a magyarok, a németek) miért vonulnak vissza, miért nem 
harcolnak. Ma már tudom, hogy ennek semmi értelme nem lett volna. Már út-
közben valahol elhagyták a harci eszközeiket, pisztollyal pedig nem lehetett há-
borút nyerni.

Bevonultak a faluba először a magyar, majd a német, végül az orosz alaku-
latok. El kellett őket szállásolni, így a mi házunkban, a nagyszobában is lakott 
mindegyik alakulatból egy-egy tiszt, akiket a csicskásuk (közlegény) szolgált ki.

Nagy szolgálatot tett a családnak, bátyámnak és nekem, gimnáziumi tanu-
lóknak a faluban tartózkodó magyar alakulat egyik zászlós rangban lévő tiszt-
je. A fi atalemberrel, aki civilben egyetemi tanársegéd volt, a család megegyezett, 
hogy bőséges ellátásért korrepetálja a két gimnazistát. Ezzel vége szakadt a nagy 
szabadságunknak, igen kemény napok következtek, napi négy–öt órai tanulás. 
A tanársegéd úr igen komolyan vette a megbízatást, bizonyára ő is örült, hogy 
lett elfoglaltsága, egyébként az egész alakulat csak lógott a faluban, evett-ivott és 
szórakozott.

A magánóráknak az lett a következménye, hogy a zászlós megtanított bennün-
ket tanulni. Ez igen nagy szó egy diák számára, pláne egy falusi elemi iskolából 
gyenge tudásháttérrel kikerülő, fejletlen gyermeknek. Visszagondolva azokra az 
időkre, különös hálát érzek a tanársegéd úr iránt. Alaposan elmagyarázott min-
dent, a latint, a magyart, a számtant, adott feladatot mindegyikből, azt másnap 
kikérdezte. Olyan kemény volt a képzés, hogy néha sírva rohantam édesanyám-
hoz, mentsen meg. Nem volt kegyelem. Meg is lett az eredménye, a háborút köve-
tően a rövidített II. osztályban egy csapásra „jó” átlagos osztályzattal végeztem, 
csak jeles és jó osztályzatom volt, és ez tovább javult a későbbi osztályokban. Hála 
a zászlós úrnak, megszerettem és értettem a matematikát és a fi zikát. Egyetlen 
tantárgy maradt nekem továbbra is idegen, a latin. Móra tanár úr szigorú volt, de 
jól tanított. Nem ő tehet róla, én nem éreztem affi  nitást e nyelvhez. (Később ezért 
folytattam tanulmányaimat a „reál” osztályban.)

A háború alatt sokszor hallgattuk a rádiót, a híreket, légi veszélyről szóló je-
lentéseket stb. Édesapámnak volt egy telepes rádiója, talán egyetlen a faluban, egy 
akkumulátorral és egy 110 voltos teleppel működött. A családi ház és az istálló 
tetőszerkezetéhez erősített póznák között volt az antennája. A budapestin kívül 
néhány más ország adóját is lehetett hallgatni. Ezekben a napokban a rádió szinte 

Egy és fél évi szolgálat után a fontról hazatérve édesapámat nem szerelték le, 
az akkor már Magyarországhoz tartozó muraszombati helyőrségre irányították. 
A helyőrség parancsnoka jó barátja volt édesapámnak, a korábbi békeidőkben a 
kercai csendőrőrs parancsnokaként szolgált. Ez alatt az időszak alatt a két család 
gyakran találkozott. Náluk is két gyermek volt, velünk azonos korúak, jó barát-
ságban voltunk.

Édesapám Muraszombatban szolgált a háború végéig, illetőleg a helyőrség 
dezertálásáig. Racionális megfontolásból, hogy a család ne szakadjon háromfe-
lé, bennünket a muraszombati gimnáziumba írattak be, bátyámat a negyedik, 
engem a második osztályba. A M. Kir. Állami Gimnáziumba 1944. szeptember 
6-án vettek fel. Ez volt az 1944/1945-ik iskolai év.

A front közeledése és a partizánok aktivizálódása miatt tanulmányainkat ha-
mar meg kellett szakítani. Már a hidakat robbangatták és különböző szabotá-
zsokat követtek el, s félő volt, hogy ha még várunk, már nem tudunk hazamenni. 
Csomagoltunk és az utolsó vonattal sikerült hazautaznunk. A vonaton is hallot-
tuk a robbanásokat. Az első félévet sem tudtuk befejezni, a bizonyítványunk üres 
maradt.

Muraszombat, 1944, édesapám baloldalt
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fi atalok (egyébként a nyilas mozgalomhoz csatlakozó néhány levente) ellenőriz-
ték. Emlékszem, egy alkalommal a konyhaablakon kiszűrődött egy kis fény, az 
egyik nyilas karszalagot viselő fi atal azonnal dörömbölt az ablakon, és durván 
fi gyelmeztetett: „Dani bácsi takarja be azt az ablakot, mert belövök!”, és nyúlt a 
pisztolyához. Ez a fi atalember egyébként édesapám keresztfi a volt. Később büsz-
kén vezette a levente csapatot Nyugatra.

A  németek 1945. március 29-én ürítették ki Kercaszomort, és elvonultak 
Ausztria irányába. Ekkor hallani lehetett az ágyúk dörgését, menthetetlenül 
közeledett a front a faluhoz. Hallva az oroszok előrenyomulása során elkövetett 
atrocitásokat (nők megerőszakolása, civilek fogságba hajtása, rablás stb.), a csa-
lád úgy döntött, hogy csak a nagyapám és nagyanyám marad otthon, édesapám, 
édesanyám és mi gyerekek átmegyünk a szomszéd (ma szlovéniai) községbe, 
Szerdahelyre a rokonokhoz. Ekkor már Jugoszláviában szerveződött Tito parti-
zángárdája, és ebbe a faluba – mint szövetségeseik területére – az orosz katonák 
nem léptek be. Ott vészeltük át az oroszok bevonulását Szomorócra. Harc szeren-
csére nem volt a környéken, a vöröskatonák nem ütköztek ellenállásba.

Pataky László református lelkész írásából tudjuk, hogy a szovjet csapatok elő-
őrse, három kozák lovas, 1945. április 2-án, húsvét második napján jött be pus-
kalövés nélkül a faluba. Ekkor kezdődött a rémuralom, senki és semmi nem volt 
biztonságban, mindennapossá váltak a rablások, az erőszakoskodások. A község 
állatállományának túlnyomó részét – természetesen fi zetség nélkül – elhajtották. 
A viszonylag normálisnak nevezhető állapot csak jóval később állt helyre. Addig 
még kisebb-nagyobb csapatok átvonultak a községen.

Mi egy darabig még Szerdahelyen tartózkodtunk, és vártuk a híreket Kerca-
szomorról. Később tudomást szereztünk a szerb partizánok vajdasági vérengzé-
séről. Tito jugoszláv partizánjai megszállták az 1941-ben Magyarországhoz visz-
szatért falvakat. Szomoróc és Domonkosfa között is újra lezárultak a sorompók. 
Erős volt a szerb népharag, tombolt a terror a Délvidéken. Bár Kercaszomoron és 
Szerdahelyen ilyen események nem voltak, partizánt sem láttunk, féltünk, hogy 
bennünket is elérhet a megtorlás.

Édesapám a két falu közötti domboldalról messzelátóval próbálta az oroszok 
mozgását kifürkészni, és az éj leple alatt időnként átment a határon, hogy a szélső 
szomoróci házaknál érdeklődhessen. Amikor már tisztának tűnt a levegő, egy 
nagyobb orosz alakulat is elhagyta a falut, hazaköltöztünk. Mondanom sem kell, 
megdöbbentő látvány fogadott bennünket. Az összes irat szétdobálva, a szekré-
nyek kirámolva, olyan volt a lakás, mint egy csatatér. Valamennyi állatunkat el-
hajtották, üres volt az istálló, a disznóól, a tyúkól. Egyetlen fi atal lónak örülhet-
tünk, lehetett talán egy éves, legelt a gyümölcsösben. Otthagyták, mert sánta volt 
szegény. Sohasem gyógyult meg a lába, így az én pajtásom lett, próbáltam rajta 
lovagolni, nyereg nélkül, általam fabrikált kengyelekkel. A  lovaglás csak addig 

egész nap be volt kapcsolva. Sohasem felejtem el azt a napot, 1944. október 15-
ét, amikor ebéd után a bemondó közölte, hogy Horthy Miklós fontos bejelentést 
tesz. Az egész család rohant a rádió közelébe, és néhány perc múlva megszólalt 
a kormányzó, hogy a kiugrási kísérlet nem sikerült. A kormányzót és családját a 
németek fogolyként a bajorországi Hirschberg kastélyba internálták, majd 1945. 
május 1-én az amerikaiak hadifogságába került. Négy bajorországi esztendő után 
a portugál Estoril városába költöztek, ott halt meg 1957-ben.

Feleségemmel 2008-ban, társasutazás keretében Portugália fővárosában, Lisz-
szabonban jártunk. A  tengerparti autóbuszos kirándulás alkalmával nem mu-
lasztottuk el, hogy a sok látványosság (Belém-torony, Felfedezők emlékműve, Eu-
rópa legnagyobb hídja a Tejo folyó stb.) mellett megnézzük azt az estorili villát, 
amelyben a Horthy család „raboskodott”. Estoril kellemes tengerparti üdülőhely, 
a villában, mely a parti úttól kb. 100 méterre egy kis dombon épült, kilátással a 
tengerre, az „egyéb körülményeket” leszámítva kellemes környezetben élhetett a 
család.

A  falunkban táborozó magyar alakulatok egy idő után tovább vonultak 
Ausztria irányába. Szinte ezzel egy időben jöttek a német alakulatok, ők is szál-
lást csináltak maguknak a faluban. Ismét magas rangú, német tiszt lakott nálunk 
a nagyszobában. Az alagsori helyiségben rendezték be neki a konyhát, itt sür-
gölődött a szakács és a tisztet mindenben kiszolgáló közlegény. Gyakran voltak 
dáridók, néha több tiszt megszállta az udvart, kondérban főztek, ettek, ittak, elő-
kerültek a katonaruhába bujtatott lányok is. Ez így ment napról napra.

Sokat voltunk együtt a tiszt úr sofőrjével, egy helyes fi atal német fi úval. Külö-
nösen a bátyám barátkozott össze vele, néhány nap után már németül csevegtek. 
Ő segített a kútra németül kiírni: Ivóvíz = TRINKWASSER. A németek bejövete-
lekor a falu minden jó kútjára ki kellett függeszteni ezt a feliratot.

Az angolszász légierő 1944 nyarán és őszén több hullámban támadta a ma-
gyarországi városok stratégiailag fontos területeit. A repülők állandóan Szomo-
róc fölött húztak el, ellepték az eget, eltakarták a napot, olyan sokan voltak, hogy 
meg sem tudtuk számlálni. Féltünk is meg nem is, úgy gondoltuk, hogy egy ilyen 
kis falura csak nem dobnak bombát. Tévedtünk, a nyár folyamán éppen a szán-
tóföldön voltunk, néztük az óriási repülőrajzást, majd egy hatalmas robbanást 
hallottunk. Nagyon megijedtünk, futottunk a közeli erdőbe. Később kiderült, 
hogy a bomba Szomoróc és Kisszerdahely határán, a dombos részen esett le. Em-
beréletben szerencsére nem esett kár. Hatalmas kráter keletkezett, később oda-
merészkedtünk és szedtünk magunknak bombaszilánkokat.

Az országos rendelkezésnek megfelelően valamennyi ablakot le kellett takarni 
kék csomagoló papírral. A faluban mindenki kék papír után rohangált, a  falu-
si kis boltokból már kifogyott, úgy tudom, hogy később Szentgotthárdon vagy 
Körmenden sikerült beszerezni. Az elsötétítést a járőröző, nyilas karszalagos 
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REÁLOSZTÁLY ÉJSZAKAI SZERENÁDOKKAL

Amikor már kezdett normalizálódni a helyzet a háború után, a Muraszombatban 
elkezdett és megszakított második gimnáziumi osztályt be kellett fejezni. Erre 
lehetőség most már csak Zalaegerszegen volt, hiszen Szomoróc és Domonkosfa 
között ismét és igen hosszú időre lezárult a sorompó. Szerencsére a második osz-
tályt rövidített kivitelben lehetett elvégezni, 1945. június 8-án iratkoztam be Za-
laegerszegen és a rövidített félévet egy hónap alatt, július 14-én már le is zártuk. 
Az ekkor kiadott bizonyítvánnyal az 1944/45-ös tanévet teljesítettnek tekintették. 
Ezt az évfolyamot – hála a hadapród tanársegéd úr szigorúságának – már „jó” 
eredménnyel zártam. Zalaegerszegen a Barabás családnál laktunk albérletben.

A gimnázium V. osztályában a korábbi IV. osztály két részre oszlott: A reál-
osztályra és B humán osztályra. Én, mivel a latinnal hadilábon álltam, a reálosz-
tályba jelentkeztem, itt összesen 18-an voltunk, a társaság kb. fele vonattal járt be 
a környező zalai falvak-
ból, fele pedig egerszegi 
volt. Az osztályunkban 
rendkívül jó társaság jött 
össze, kedvenc időtöl-
tésünk volt az éjszakai 
szerenádadás. Ebben az 
időben már egy nyug-
díjas néninél laktam 
albérletben, egy belső 
szobában, melyet csak a 
néni szobáján keresztül 
lehetett megközelíteni. 
Éjszaka őt nem zavarhat-
tam azzal, hogy távozok, 
meg nem is akartam az orrára kötni, így földszinti szoba lévén, amikor a fi úk 
kopogtak, az ablakon keresztül csatlakoztam hozzájuk.

1951-ben kitüntetéssel érettségiztem. A Budapesti Műszaki Egyetem gépész-
mérnöki karára adtam be a jelentkezésemet, ahova akkor mintegy ezer tanulót 
vettek föl. Igen sok volt közöttünk a munkásszármazású szakérettségis, akik esti 
gimnáziumban rövidített időtartam alatt érettségiztek le.

ment, amíg egyszer le nem csúsztam a hátáról. Többé nem próbálkoztam. Lényeg 
az, hogy a nagyszülők épségben átvészelték a kritikus napokat. Nagyapám kicsit 
beszélt szerbül, így megértette magát az oroszokkal is, talán ez volt a szerencséje.

Hazaérkezésünk után nem sokkal több hullámban is érkeztek szovjet alaku-
latok Kercaszomorra. Egy orosz hadtest különösen hosszú ideig táborozott a fa-
luban. Ismét egy tiszt, ezúttal orosz, költözött a tisztaszobába, és hozta magával 
a csicskását. A nálunk tartózkodását akár szerencsének is tekinthettük, jelenléte 
megkímélte a családot a különböző atrocitásoktól, a közlegények ilyen irányú kí-
sérleteit mindig leszerelte.

Egy alkalommal egy részeg katona lovas kocsival vágtatott végig a falu ut-
cáján, és egyenesen a mi házunk udvarán állt meg. Elkezdett követelőzni – már 
nem emlékszem, hogy élelmet, órát vagy mit akart zabrálni  –, és a géppiszto-
lyával adott nyomatékot követelésének. Természetesen nem tudta, hogy a magas 
rangú orosz tiszt ott tartózkodik a házban. Szerencsére éppen otthon volt, a kis 
szobában italozott édesapámmal, aki a szovjet fronton megtanulta a hétközna-
pi orosz nyelvet, így tudott beszélni vele (később ez lett a szerencséje). A katona 
berontott, megrökönyödve vette észre a tisztet, a követelőzését azonban folytatta. 
A tiszt próbálta szép szóval, majd parancsolva jobb belátásra bírni. A részeg kato-
na azonban az agykontrollt elveszítve élesítette a géppisztolyát, és a tisztre fogta.

Véletlenül én is ott voltam a szobában, meghűlt bennem a vér. Mi lesz most? 
A tiszt nyugodt, kedves hangon kezdett beszélni a katonával, mint egy pszicho-
lógus a paciensével. Mit mondott, mit nem, a katona néhány perc múlva leeresz-
tette a fegyverét és szó nélkül távozott, felült a kocsira és vágtatott vissza a faluba, 
hogy máshol keressen zsákmányt. Nem jutott messzire, mert a tiszt utasítására az 
ügyeletes járőr megállította és lefokozta. Bennünket, gyerekeket egyébként a tiszt 
láthatóan szeretett, és gyakran adott kisebb ajándékokat.

Kirándulás érettségi előtt. Kalapban Kóbor tanár úr, 
az osztályfőnökünk. E sorok írója: a guggoló sor bal szélén.
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fa eszközöket készített. Hordókat a vele 
szemben lakó Pongrácz Sándor gyártott. 
Viszont akkor csak egyetlen fazekas (ge-
rencsér) működött, Doklen bácsi. Ko-
rábban még öten-nyolcan is dolgoztak 
koronggal Szomorócon. Az őrségi föld, 
amitől a földműves csak szenvedett, kivá-
ló volt gerencsérkedésre. A  jó minőségű 
agyagból nagyszerű főzőedényeket, korsó-
kat lehetett készíteni.

A Doklen bácsi keze alól kikerülő tá-
lak, korsók, fazekak fatüzelésű boglyake-
mencében égtek ki. A  kemence nyílását 
sárral tapasztotta be, kihagyva a kémle-
lőnyílást. Keményfával (bükk, gyertyán) 
tüzelt, fokozatosan többször felfűtötte a 
kemencét, pihentetés után újra és újra, 
s  ez így ment egész nap. Befűtés után az 
égetési hőmérsékletet nagyon lassan (6-8 óra alatt) érte el, közben folyamatosan 
fi gyelte a lángot, hogy a gyors hőhatás ne repessze szét az edényeket. Az égetést 
követően a kemencébe helyezett tárgyak a kemencével együtt hűltek a környe-
zeti hőmérsékletre.

Az edényeket lovas kocsival, melyet a faluban bérelt, Somogyba és Zalába 
vitte. Egy szekérre általában egy kemence árut rakott. Az edények többnyire 

árucsere keretében keltek el, nem volt szabott 
ár, a  kisebb tálért annyi búzát vagy rozst kért, 
amennyi kétszeri-háromszori merítésre belefért, 
a  nagyobb darabokat egyszer-kétszer töltötték 
meg terménnyel.

Doklen bácsinak egyetlen lánya volt, Matild, 
aki sohasem ment férjhez. Talán ő volt az egyetlen 
„öreglány” a faluban. Édesanyámnak ő volt a leg-
jobb barátnője. Matild volt a falu varrónője. Édes-
anyámnak majdnem minden ruháját, szoknyáját 
ő szabta és varrta. Hozzá járt a faluban minden 
asszony, akinek valamilyen varrni- vagy igazítani-
valója volt. Nagyon kedves hölgy volt, mindenki 
szerette a faluban. Miért nem ment férjhez, miért 
nem kérte meg kezét egyetlen férfi  sem? Az is le-
het, hogy megkérte, de ő kikosarazta.

A KOVÁCSMŰHELY ZENE VOLT FÜLEMNEK

Második szomszédunkban volt a kovácsműhely az aranyos Anti bácsival, Kulcsár 
Antallal, aki szekerek vasalásával, mindenféle paraszti munkaeszköz készítésé-
vel, javításával, lovak patkolásával foglalkozott. Nélkülözhetetlen volt a község 
mindennapi életéhez. Kedvenc időtöltésem volt átmenni a kovácsműhelybe, és fi -
gyelni a tüzes vasat, a vas csodálatos átváltozását különböző használati eszközzé.

A helyiség egyik sarkában a bejárattal szemben állott a nagy fújtatós hevítő 
kohó a hozzá csatlakozó kéménnyel. A faszén izzását fujtatóval lehetett serkente-
ni, levegőt pumpálni a rostély alá. A fujtató egy nagy fekete bőrből készült „har-
monika”, melynek a hangszerhez hasonló mozgását egy pedállal lehetett előidéz-
ni. Anti bácsi örült, ha a fújtatót kezeltem, egyik lábbal egy sámlira álltam és a 
másik lábbal a pedált tapostam. Ugyanígy működött a kercaszomori református 
templomban az orgona sípjait levegővel ellátó fújtató is, melynél az istentisztele-
tek alatt iskolás gyerekek pedáloztak, és a tanító bácsi mint kántor orgonált. Ké-
sőbb Anti bácsi megengedte, hogy egy kisebb kalapáccsal besegítsek a tüzes vas 
alakításába is. Ilyenkor gyönyörű zenebonától volt hangos a műhely, amikor én a 
kisebb kalapáccsal a vasra ütöttem, Anti bácsi az üllőre csapott, az ütések ütemes 
ismétlődése igazi zene volt a fülnek.

Külön élmény volt a lovak patkolása. A patkó előállítása és felszögelése, a ló 
patáinak kezelése a falusi kovácsok mesterségéhez tartozott. A patkókat is Anti 
bácsi gyártotta. Szinte hihetetlen, ahogy formázta, görbítette a vasat és végül lyu-
kakat ütött bele. Ez külön művészet. A lovat behajtották a műhellyel egybeépített 
színbe, nyáron az udvarra. A  ló gazdája felemelte a ló lábát, a  térdével megtá-
masztotta, hogy ne mozogjon. A kovács széles egyenes éllel kiképzett „véső” esz-
közzel lefaragta a ló eltaposott, megnőtt körmét, majd az izzásig felhevített patkót 
rányomta, rápasszította a ló körmére. Az izzó patkó leégette az egyenetlensége-
ket a ló patájáról, az emberi köröm manikűrözéséhez hasonlóan elvégezte a kö-
römreszelést. Következett a patkó illesztése és patkószöggel történő felszegezése. 
A lovak ezt a műveletet szótlanul, halál nyugalommal tűrték.

A  kovácsműhelyben minden készült, ami a mezőgazdaságban használatos 
eszközök előállításánál, javításánál nélkülözhetetlen volt: a saroglyás szekerek lő-
cseihez, saroglyáihoz, rúdjaihoz szükséges fémes csatlakozások, a kerekek csap-
ágyai és abroncsai, az ekék csoroszlyái, a boros hordók és dézsák abroncsi stb., 
felsorolni sem lehet, hogy mi minden. Szerszámai nagy részét, a különféle kala-
pácsokat, fogókat, vágókat is hagyományos kézi kovácsolással maga készítette.

Gyerekkoromban még volt több bodnár (kádár) a faluban. Én csak a Bresz-
kócs Sándor iparosra emlékszem (a Soós család szomszédja volt), aki szekereket, 
szerszámnyeleket és még sok mindent, a mezőgazdasági munkáknál szükséges 

Matild (jobbról) a házuk előtt, 1973-ban

Marton Gyula fazekas 
Nagycenkre költözött
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– dolga volt a kötél elkészítése és a marok kévébe kötése. Nehéz volt a kaszások 
dolga, ha a gabonát az eső vagy a nagy szél ledöntötte, ilyenkor nagyon lassan 
haladtak előre.

Aratásnál az első kaszás legtöbbször édesapám volt – ő adta meg az ütemet –, 
utána a marokszedő édesanyám. Az óriási forróságban, szikrázó napsütésben, 
a hőmérséklet legalább 40 fok volt, édesanyám piros, babos kendőben követte a 
kaszást, napkeltétől, napnyugtáig. Természetesnek tartotta, hogy ez az ő felada-
ta, sohasem panaszkodott. Én általában ott tébláboltam, vizet hordtam bugyoga 
kancsóban az aratóknak, és próbáltam megtanulni a kötélkészítés – mint leg-
könnyebb feladat – technikáját. Az aratás végén a kévéket keresztekbe raktuk, 
melyeket később szekerekkel a lábas pajtába szállítottak.

A kaszások munkáját a tarló magassága alapján lehetett értékelni. Minél ki-
sebb volt a tarló magassága, annál jobb volt a gazda elégedettsége. Nagyapám 
megtanított a tarlón mezítláb járni: fi am csak csúsztasd, ne lépj. Egyébként, ter-
mészetesen egész nyáron mezétláb közlekedtünk.

BUGYOGÁBAN VITTEM VIZET AZ ARATÓKNAK

A völgyekben helyezkedtek el a rétek (kaszálók), melyeket egy évben kétszer ka-
száltak. Nagyapám kaszálói a családi házzal szemben, a Kerca patak két partján 
terültek el. A kaszálás előfeltétele a jó kasza. A kaszákat a Szentgotthárdi Kasza-
gyárban készítették, a gazdák vasüzletekben, szövetkezetekben vásárolták meg. 
A kaszakészítés a gyárban mindvégig alapvetően kézi munkával történt, csupán 
a kaszalapok szélesítése történt a transzmisszióval működtetett farkaskalapá-
csokkal.

Amikor Szabadi-Sóstón feleségemmel az OTP-től vettünk egy kis telket, majd 
évek múlva elkezdtük építeni a házat, édesapám elhozott néhány Szomorócon 
megmentett szerszámot: ásót, lapátot, csákányt, kapát, kaszát, sarlót, favillát. 
Ezekre alapvetően szükség volt az építkezésnél. Édesapám, aki természetesen az 
egész építkezést koordinálta – az ő segítsége nélkül a ház talán meg sem épült vol-
na –, hosszú évekig sarlóval és kaszával vágta le a telken elburjánzott gazt, majd 
később a telepített füvet is. Ezeket a szerszámokat a mai napig is őrzöm, időnként 
megmutatom fi aimnak és unokáimnak.

Az új kaszát ki kellett kalapálni. Kalapáláskor henger alakú fatőkébe bevert, 
acélozott vas üllőt és a kaszakalapácsot használtak. A kalapálást naponta általá-
ban egyszer, munkakezdés előtt vagy déli pihenőkor végezték. Kaszálásnál a jó 
kaszások haladtak elöl. Egyszerre csaptak és egyszerre fentek. A kaszanyél végét a 
földre tették és a tövétől a hegye felé haladva fenték a kaszát kaszakővel. A kasza-
követ a derékszíjukra akasztott, vízzel töltött tokmányban tartották. A levágott 
füvet – az időjárástól függően – két-három nap múlva favillával (velláve) megfor-
gattuk, és amikor megszáradt, összegyűjtöttük és petrencékbe raktuk. Ezekben a 
műveletekben általában a család apraja-nagyja közreműködött. Imádtam a rétet, 
különösen kaszáláskor, ilyenkor árasztotta azt a különleges illatot, ami semmi 
máshoz nem hasonlítható.

A  betakarított széna mennyisége általában nem biztosította az állatok által 
igényelt mennyiséget, ezért a hiányt takarmánynövények termesztésével pótol-
ták. Elsősorban a lóhere és a lucerna termesztése terjedt el, ezeket általában üde 
zölden kaszálták le szakaszosan, az igényeknek megfelelően és zölden adagolták 
az állatoknak.

A  búzaaratás általában Péter Pál napján, június 29-én kezdődött. Férfi ak 
voltak a kaszások, ők aratták a gabonát, gyakran egymás után sorba többen is. 
A gabonát a kaszás, a kaszára szerelt takaró villa segítségével ráterítette az álló 
gabonasorra, úgy hogy a gabona nem a tarlóra dűlt. Az így keletkezett terítéket a 
kaszás után haladó, általában nő, sarlóval marokba szedte és az előre elkészített 
gabonaszálból font kötélbe tette. A harmadik személy, a kötöző – rendszerint férfi  

Kercán csépelnek, 1960-as évek. Jobbról Pongrácz Sándor, aki évente aratónapot tart, 
takarus kaszát mutat be egy februári ünnepen

Régi masina hajtja a cséplőgépet Kévekötés
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DURROGTATTUNK A SZŐLŐHEGYEN

Az őrségi nagy szőlőterületeket az 1800-as évek végén a fi loxéra teljesen kiirtotta. 
Észak-Amerikából szőlővesszőkkel került Európába, és végigpusztította az ültet-
vényeket az egész földrészen. Így volt ez Szomorócon is. Dédapámnak korábban 
jelentős szőlőültetvénye volt, ezt a présházban elhelyezett hatalmas prés is jelezte. 
Azóta komolyabb szőlőterületek már nem voltak és nincsenek a faluban. Később, 
1928-ban egy nagy fagy pusztította ki a szőlőültetvényeket. Általánossá vált a 
direkt termő, rendkívül igénytelen noah (noha) szőlő. Nagyapámnak is kizárólag 
noha szőlője volt, kb. 1 holdnyi területen. Nem örültem ennek a szőlőnek, mivel 
elég későn érett, a családnak pedig nem volt korábban érő csemege szőlője. Anyai 
nagyanyáméknál volt egy szőlőlugas, amelyen nemesebb csemegeszőlő termett. 
A kis apró fürtökön, apró szemű, „nevenincs” rózsaszín szőlő igen korán érett. 
Ilyenkor gyakran látogattam nagyanyámat, aki persze szívesen engedte, hogy 
egyek belőle, sőt kis zacskóban még útravalót is kaptam.

A szüretet általában október közepén tartottuk. Ilyenkor a család apraja-nagy-
ja kivonult a szőlőhegyre és voltak segítők is. A szőlőterület mellett egy 3x3 m 
alapterületű faház szolgált egy kisméretű asztal és apróbb szerszámok elhelyezé-
sére és alkalmas volt arra, hogy eső esetén a társaság oda behúzódjon.

A szedők – köztük időnként én is – görbe késsel vagy metszőollóval vágtuk le 
a fürt nyelét. A fürtöket gyűjtőedénybe, vödörbe, sajtárba, szedőkosárba tettük, 
és amikor az edény megtelt, azt a férfi ak beöntötték az ott várakozó szekéren lévő 
nyitott hordóra, sajtárra helyezett szőlődarálóba. A szekéren szolgálatot teljesítő 
kézi erővel ledarálta a szőlőfürtöket. Amikor egyik hordó megtelt, a morzsolót 
áthelyezte a másik hordóra, sajtárra.

Kedvenc szórako-
zásunk volt ilyenkor a 
durrogtatás. Bátyámmal 
és unokatestvéremmel – 
Kardos Kálmánnal, ő  ta-
nította nekünk a „lövöl-
dözést” – tüzet raktunk. 
A  hazulról magunkkal 
vitt festékes doboz fene-
kének közepét egy szöggel 
kilyukasztottuk. A  do-
bozba babszem nagyságú 
karbidot tettünk és kevés 
vizet öntöttünk rá, majd 

Egy kis kitérő: a  káromkodás 
nem volt jellemző a falusi emberek-
re. Gyakran használták viszont a 
„rosseb” kifejezést. Legdurvább volt 
„a  rosseb egye meg”, vagy „megette 
a rosseb”. Leginkább azonban nem 
káromkodásként használták, inkább 
aff éle tagadás kifejezésére. Például: 
Ott volt a Jani a vásárban? Válasz: 
A rossebet. (nem volt ott!).

Aratás után a cséplést cséplőgép-
pel végezték. A  környék falvaiban 
összesen egyetlen gazda tulajdonában volt cséplőgép, ezt vontatták házról ház-
ra. Kisebb gazdákhoz nem állt be a cséplőgép, ezek a gazdák csépléskor átvitték 
gabonájukat a nagyobb gazdákhoz. A cséplőgép két fő egységből állt; a  tűzifá-
val fűtött gőzgépből, mely egy nagy lendkerék útján, egy végtelenített, hosszú 
szíj segítségével hajtotta a másik egységet, a cséplőgépet. Mindkét egységet lovak 
vontatták egyenként a gazdák szérűire. Itt már a cséplőcsapat állította a két gé-
pet megfelelő helyzetbe. Később a gőzgépek a vasúti mozdonyok működéséhez 
hasonlóan már önjárók voltak, természetesen közúti közlekedésre alkalmas ha-
talmas vaskerekekkel.

A gépcsépléshez 15-17 ember kellett. A kévébe kötött gabonát a cséplőgép asz-
talára dobálták föl, a kéveoldozó átadta a kévét az etetőnek. Ez a művelet nagyon 
veszélyes volt, egy forgó dob „szívta” be a kévét, és ha nem vigyázott, nem eresz-
tette el időben a kévét, bizony könnyen beránthatta volna az embert is. Egyszer 
hagyták, hogy megpróbáljam, persze mellettem ált az etető, állíthatom, hogy a 
művelethez megfelelő szakértelem kell. Ezért aztán általában az etető a cséplő-
gép-tulajdonos állandó alkalmazottja volt, csakúgy, mint a gépész.

A cséplőgép egyik végén kijött a szalma, a másik végén kijött a szem, oldalán 
pedig kijött a törek meg a pelyva. A szalmát erős falusi fi atalok favillával vagy 
nyársalóval létrán vitték fel a kazalra. Ez igazán nehéz, emberpróbáló munka 
volt, különösen a nyári forróságban. A kazalon volt általában két ember, akik a 
szalmahordóktól átvették a szalmát és elterítették megfelelő formába, a végén a 
kazal tetejét sátortető formára alakították. A gabona két-három adagoló „csapon” 
folyt ki szőtt zsákokba, amelyeket nagyanyámék előre elkészítettek és kötöző 
spárgával ellátták. Mikor néhány zsák megtelt, következett a mérlegelés.

Csépléskor a munkásoknak nagyanyám ebédet adott, az udvaron az eperfa 
alatt terített meg egy nagy asztalt. Tyúkot vagy csirkét vágott, abból húslevest 
(becsinált levest) főzött, vagy lesütött húst adott különböző köretekkel és salátá-
val. Ezután rétes következett.

Hajdinát vetettek rozs után a feltört tarlóba

Falatozás régi szomoróci szüret közben, 
a bal szélen Pongrácz Rózsi
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FOKLA ÉS PETRÓLEUMLÁMPA

Novemberben az állatok már beszorultak az istállóba, a teljes állatállomány ott-
honi gondozásra szorult. A család beszerezte a tűzifát. Az istálló mögött, a prés-
ház mellett volt a fáskamra (fasziny). Az erdőből lovas szekérrel már korábban is 
hordták haza a gallyakat, kidőlt fatörzseket. Ezeket tárolták a fáskamra mellett, 
majd szabad idejükben a cselédek felfűrészelték, a vastagabb darabokat fejszével 
hasogatták és betárolták a fás kamrába.

A száraz fenyőfa hasábokból később kis fejszével egész vékony kis lemezkéket 
is hasítottak, ezeket foklának hívták. 20-30 centiméter hosszúak voltak, nagyon 
szárazak. A fenyő foklák többnyire gyantásak is voltak, meggyújtáskor úgy ég-
tek, mint a zsír. Gyakran gyertya helyett használtuk, például amikor a hosszú 
sötét folyosón a konyhából mentünk át a szobába. A fokla szó a fáklya régiesebb, 
tájnyelvben élő változata. (Wass Albert A funtineli boszorkány című regényében 
„biztonsági gyújtó”-nak, illetve „kis tűzpálciká”-nak hívja.) A  foklákat a spar-
heltben, az izzó parázson lobbantottuk lángra. Nagyapám a pipáját is foklával 
gyújtotta meg. Persze előfordult az is, hogy kezével kikapta az izzó parazsat a tűz-
helyből, és gyorsan rátette a pipadohányra. Amikor a pipa begyulladt, a parazsat 
visszadobta a sparheltbe.

A petróleumlámpákat is foklával gyújtottuk meg. Elektromos hálózat hiányá-
ban ilyen lámpával világítottunk. Az elengedhetetlen kormozódás miatt a lámpa-
burát mindennap tisztítani kellett. A lámpáról levették a cilindert, megtisztítot-
ták a petróleumba lógó kanóc korábbi égésnél elsalakosodott végét, és óvatosan, 
általában újságpapírral megtisztították a cilindert. A  konyhában egyetlen pet-
róleumlámpa volt, az asztalnál a falra felakasztva. A lámpa által adott fény mai 
értelemben igazán csak hangulatvilágításra volt jó, az újságot csak úgy lehetett 
nála olvasni, ha közvetlenül mellé tartottuk.

Gimnazistaként hétvégén otthon úgy tanultam, hogy a könyvet egész közel 
tartottam hozzá; a lámpa az ágy melletti éjjeliszekrényen volt. A lámpa fénye kö-
rülbelül egy mai 15 W teljesítményű égőnek felelt meg. Így olvastam el többek 
között az igen vaskos, legalább hatszáz oldalas kötelező olvasmányt, a nagy hon-
védő háborúról szóló „Volokalamszki országút”-at is.

Az istállóban viharlámpa szolgáltatta a „hangulat”-világítást. A cilindert 2–3 
mm-es drótból kialakított „háló” védte a külső behatásoktól. Sötétedés után ilyen 
lámpát akasztottak a kocsi vagy hintó elejére is. A kocsis ezzel tulajdonképpen 
csak a lovak farát látta, viszont jelzést adott a szembejövő gyalogosnak vagy lovas 
kocsinak, ha egyáltalán ilyennel találkozott.

lezártuk a fedelét. Erős karbidgázképződés indult be. A dobozt „Y” alakú favilla 
közé szorítottuk, és a kifúrt nyíláshoz égő foklát tartottunk. A dobozban keletke-
ző gáz berobbant és a doboz fedele erős durranó hangot adva kirepült. Végül is ez 
a szórakozás kedves színfoltja volt a szüretnek.

Amikor a hordók megteltek a ledarált szőlőt a présházba szállították, ahol az 
egykarú emelő elve alapján gerendával és csavarral működő, súlyos tölgyfatalap-
zatra helyezett présben állították elő a mustot. Nagyon szerettem a frissen csor-
dogáló mustot, kedvenc italaim közé tartozik ma is. Jó sokat ittam belőle, aminek 
azután meg is lett a hatása. A kipréselt szőlőmaradványt, a törkölyt külön nyitott 
dézsákban tárolták, ebből a téli hónapokban a kercai szeszfőzdében pálinka ké-
szült. A prés az istálló északi oldalánál lévő gyümölcsös mögött épített présház-
ban volt elhelyezve, mellette állt a fáskamra a tüzelőfa részére.

Nagyapámnak az időjárástól függően évente 15–20 akó bora termett. Az akó 
régi űrmérték, 1 akó = 51-54 liter. A nohabor egyáltalán nem holmi kotyvalék – 
amint azt városi emberektől gyakran hallani –, amitől meghülyül az ember. Nem 
tudom, mi az igazság, a faluban azonban sokan hetven-nyolcvan éves korig éltek 
és élnek, még olyanok is, akik több évtizeden át sok nohabort ittak. Kiváló példa 
erre nagyapám, aki egész életében ezt itta, naponta egy-két korsóval és mégis 
90 évet élt. A nohabor a vénember patikája – szokta mondani saját tapasztalata 
alapján.

Lopóval, lopótökből készült, hosszú szárú, felül öblös eszközzel vettük ki a 
bort a hordóból. Egy alkalommal, amikor nagyapámnak bort vittem fel a pin-
céből – ez naponta többször is előfordult –, olyan erősen szívtam meg a lopót, 
hogy azon keresztül a bor nagy erővel a torkomra szaladt. Jó pár másodpercig 
lélegzetet sem tudtam venni, a borlavina teljesen elzárta a nyelőcsövemet. Halál-
félelmem volt. Ettől a pillanattól kezdve csak félig szívtam tele a lopót.

Petróleum lámpák: Konyhában Szobákban Istállóban
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tollat, körbeülték és a pehely-
tollat letépték a kemény toll-
szárról. A  tollfosztás éjfélig is 
eltartott. A  pehelyt a dunnák 
és párnák töltésére használták. 
Nem hiányoztak a tollfosztó-
ból a férfi ak sem, a napi munka 
végeztével ők is megjelentek. 
Nem dolgozni jöttek, hanem 
szórakozni, magukat és az asz-
szonyokat, lányokat mulattat-
ni. Beszélgettek, kártyáztak, 
anekdotáztak, tréfálkoztak.

A kártyajáték legtöbbször a durákozás volt. Ez egy vicces, népies kártyajáték 
(durák jelentése: ostoba), négyen játszottuk. Minden egyes játékosnak volt saját 
tromfj a, s mindegyik azon iparkodott, hogy minél kevesebb ütést kelljen elvin-
nie. Aki végül az összes ütést kényszerült elvinni, tehát minden kártyalap nála 
maradt, az lett a durák. Fejére egy különböző színű szalagokkal feldíszített, ócs-
ka, rongyos kalapot nyomtunk, ezzel pecsételtük meg az ő „durákságát”. Közben 
persze nagyokat kacagtunk és észre sem vettük, hogy már éjfélre jár az idő. Ha-
zaindulás előtt édesanyám megkínálta a társaságot mézes pálinkával, kaláccsal, 
rétessel.

A tollfosztáshoz hasonló társas foglalkozás volt a kukoricafosztás is. A törés 
után a kukoricát beszállították és a lábas pajtában tárolták. A kukoricafosztásra 
jöttek a szomszédok, fi atalok, lányok, fi úk. Volt, aki fosztotta és volt, aki kötözte. 
A kukoricacsövön annyi sást kellett hagyni és lehajtani a csőről, hogy 2–4 csövet 
azokkal össze lehessen csomózni. A felkötözött kukoricát felhordtuk a padlásra, 
és ott kifeszített rudakra akasztottuk. A padláson a nagy melegben megszáradt, 
szellőzött. Unokatestvérem, Piroska kukoricaháncsból ügyes kis kosarakat, ke-
nyértartót, retikült, sőt a gyerekeinek papucsot is készített.

DURÁKOZTUNK A TOLLFOSZTÓBAN

A földeken a fagyos napok beálltáig tartottak a munkák. Télen volt elég dolog a 
hóeltakarítással, a mezőgazdasági eszközök szerszámok javítgatásával. Trágyát 
hordtak ki a földekre, tüzelőt készítettek, fűrészelték, aprították a fát és betárolták 
a fás kamrába. Kukoricát morzsoltak, gabonát őröltettek a malomban. Karácsony 
előtt és januárban disznót vágtak, a zsiradékból szappant főztek. Az asszonyok a 
lenből nyáron tilolással és fésüléssel készített kócból rokkával fonalat sodortak, 
anyai nagyanyámnál Dina néni a szövőszéken zsákot, lepedőt, szőnyeget szőtt.

A  szövés, fonás, hímzés az asszonyok, lányok feladata volt. A  fonás az őszi 
behordástól a farsang végéig tartott, azt nagyanyám és édesanyám felváltva vé-
gezték. A fonást a faluban általában egyénileg, mindenki maga intézte, a társas 
munka nem volt jellemző.

A parasztgazdaságokban szinte ezermesterek voltak a gazdák, mert az üzlet-
ben vásárolt termékek helyett a téli hónapokban a ház körül föllelhető alapanya-
gokból a gazdaságban és a háztartásban szükséges szerszámokat, eszközöket, ru-
házatukat maguk készítették el. A férfi ak a mezőgazdasági eszközöket, boronát, 
ekét, kisebb szekereket, lószerszámokat is megjavították. Vastagabb bőrdarabok-
ból szíjakat, tarisznyát vagy állatoknak bőrszerszámokat készítettek. Jól haszno-
sították a fűzfavesszőt és a kézzel csépelt rozsszalmát. A legszélesebb felhasználá-
sa a fűzfavesszőnek volt, melyből a kosarakon kívül kerítések, gazdasági épületek 
oldalfalai is készültek. Gyékényből és szalmából nagyméretű tartóedényeket, ga-
bonatartókat (kópicokat), liszttartókat csináltak.

Az asszonyok dolga volt a tollfosztás, ezt általában kalákában végezték, igen jó 
hangulatban dalok egész sorát felvonultatva. Nagyanyám általában hét-nyolc li-
bát nevelt, hat-hét tojót és egy gúnarat a szaporításhoz. A tojók februárban kezd-
tek tojni. Négy és fél hétig ült a tojó a tojásokon. A kikelt pelyhes kislibák egy hét 
után már libasorban lejártak a tóra úszni, bogarászni, legelni.

A  ludak egész nap a vízen voltak. Délben kaptak ennivalót, a  hívó szóra 
repkedve szaladtak, hogy megegyék az eleséget. Az udvaron a kihullott tollak 
jelezték, hogy eljött a kopasztás ideje. Egy liba 5–6 dkg tollat adott az első ko-
pasztáskor. Általában háromszor kopasztották a libákat. A második és harma-
dik kopasztás volt a legértékesebb. Nagyanyám tömte azokat a libákat, amelyeket 
nem akart meghagyni tojónak. A tömés négy hétig tartott, áztatott kukoricával, 
hogy bő zsírja, zaft os húsa és nagy mája legyen.

Az őszi-téli időszakban, amikor már nem lehetett dolgozni a mezőn, az asszo-
nyok, leányok, rokonok, szomszédok összegyűltek, és nagyanyám tollát közösen 
felfosztották. Ilyenkor a tollfosztu volt a női társas munkák egyik fontos színtere 
más házaknál is a faluban. A konyhai nagy asztalra kiöntötték a zsákokban tárolt 

A férfi ak telente kosarat is fontak, ezt a szomoróci polvást 
frissen vágott fű behordására is használták
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Amikor leesett a hó, a kis-
bíró megjelent az utcán – tam-
tam-tamta-ramta-tam-tam  –, 
és kidobolta a közjegyző köz-
leményét. „Közhírré tétetik: 
a  mai nap… órakor hókotrás, 
kérjük, hogy a felnőtt lakosság 
ebben az időpontban gyülekez-
zék Kerca és Szomoróc határá-
ban, a kilométerkőnél. Lapátot 
mindenki vigyen magával.” Ezt 
a felhívást, dobpergés kíséreté-
ben a kisbíró minden ötödik 
háznál megismételte. Felnőttek 
és gyerekek szaladtak a házakból hozzá közelebb, hogy megértsék a mondandóját. 
A kisbíró: Kovács Sándor (Sajdi becenévre hallgatott) vékony magas, szikár, de jó 
vágású, közvetlen, középkorú falubeli férfi , igazán kellemes jelenség volt. Élettársa 
Pongrácz Irén, aki korábban a szomszédunk, Kapornaky Antal felesége volt.

A megjelölt időpontban megjelent a falu népe a kijelölt helyen, és a vadludak 
vonulásához hasonló V alakzatban (hóeke módjára) lapátolták le a havat az útról 
a kétoldalt húzódó árkok mellé. Legkönnyebb volt az elöl haladóknak, a később 
következőknek már egyre nagyobb hótömeget kellett megmozgatniuk. Néhány 
óra lapátolás után már lehetett az úton közlekedni. Hóeke korai gyermekkorom-
ban még nem volt. Talán tíz éves lehettem, amikor a falusi bognár és a kovács 
közös munkával készített egy lóvontatású hóekét, amellyel majdnem teljes széles-
ségben meg lehetett tisztítani az utat. Ekkor már a kézi erő csak az utómunkála-
tok, a fi nomítások elvégzésére kellett.

A hóeséssel egy időben előkerültek a szánkók. A lejtős terepen, a gazdasági 
épültektől indultunk, és a hatalmas hó falak között, mint egy bob pályán szá-
guldottunk lefelé a főútig. Remek szórakozás volt. Sohasem maradt el a hatalmas 
hóember építése sem. Óriási golyókat görgettünk össze, és a felnőttek segítségével 
azokat egymásra raktuk, répa orr, szem, száj következett, majd egy nagy seprű 
a kezébe, végül pedig piros zománcozott lábas vagy fazék a fejére. Fa gombok is 
kerültek a dolmányára, és készen volt az udvar dísze.

Különleges alkalmakkor, ha a szomszéd faluban volt elintézni vagy bevásárol-
ni való, vagy valakit a dávidházi vasútállomásra kellett eljuttatni, a pajta mögül 
elővarázsolták a lóvontatású szánkót is, befogták a két lovat, csengőt kötöttek a 
lovak nyakába, és mint a mesében, röpítették a szánkót. Ezekre az utakra rend-
szerint bennünket is elvittek, pokrócba burkoltak, néha forró téglát tettek a lá-
bunk alá. Csodálatos, soha el nem felejthető élmények voltak.

HATALMAS HAVAKAT DOBOLT KI A KISBÍRÓ

November végén vagy decemberben leesett a nagy hó. Gyermekkoromban voltak 
még igazi telek, úgy emlékszem, hogy nem volt olyan év, hogy legalább méteres 
hó ne esett volna. Igazi élmény volt a hó eltakarítása. Mindenki lapátot fogott, 
falapátot, olyant, amivel a gabonát is lapátolták a zsákokba. Biztosítani kellett a 
közlekedést a lakóépület és a gazdasági épületek között. A négyszögletű udvar 
szélén körben kocsik közlekedésére alkalmas út volt, erről teljes szélességben el 
kellett távolítani a havat. Persze a legfontosabb a főútról leágazó bejárat, körülbe-
lül ötven méter hosszú emelkedőjének a megtisztítása volt.

Nekünk, gyermekeknek óriási öröm volt a hólapátolás. A  munka végén az 
utak két oldalán hatalmas, két métert is elérő hóhegyek alakultak ki, köztük úgy 
közlekedtünk, mintha alagútban jártunk volna. Leírhatatlan az a látvány, ami 
kialakult, különösen gyermekeknek. Fehérbe öltözött a csodálatos környezet, 
a mezők, a rétek, a fák, az ég rájuk terítette fehér paplanját. A felnőttek sem jajve-
székeltek, a rádió – már ha egy-két házban egyáltalán volt rádió, édesapánknak 
volt – sem olvasott be vészjelző híreket, mindenki tudomásul vette, hogy ez a 
természet rendje, ez minden évben eljön, fel kell rá készülni és kész.

Telente néha szánkón vitték iskolába a gyerekeket

Kíváncsi gyerekek fi gyelik Gaál Géza és Végh József munkáját
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kezdődött a disznó feldolgozása. Ebből a célból a disznót egy nagy tölgyfa asz-
talra fektették, először a hátára. Ebben a helyzetben levágták a négy „sonkát”, 
a disznó négy combját. Ezeket később megfüstölték, és így egészben felakasztot-
ták a padláson egy keresztgerendára. Ez az igazi, tartósítószer és minden egyéb 
adalék nélküli sonka. Ha vendég érkezett a házhoz, ebből szeleteltek a tányérra, 
kemencében sült rozskenyeret és savanyított vagy kovászos uborkát adtak hozzá.

A combok levételét követően a disznót a hasára forgatták, édesapám levágta a 
fejét, majd a hátát hosszirányban felhasította. Abban az időben azon a vidéken ún. 
zsírdisznókat hizlaltak. A hátnak a felnyitásakor mindenki kíváncsian fi gyelte, 
hogy milyen vastag a zsírszalonna. Minél vastagabb volt a szalonnaréteg, a család 
annál büszkébb volt, mert biztosítottnak látta egy évi zsírkészletét. A szalonna 
vastagsága 7 cm körül mozgott, ha elérte a 8-10 centimétert, az már elismerést 
érdemelt. A lefejtett zsírszalonnát feldarabolták kb. 40x40 cm-es lapokra, ezeket 
az asszonyok elvitték egy másik asztalra, és megkezdték a kis kockákra történő 
feldarabolást. Majd a szalonnát nagy lábosokban a jól befűtött sparhelt platnijára 
rakták, és kisütötték. Ebből sok-sok liter zsír olvadt ki, és a maradék volt a töpör-
tyű (csörge).

A szalonna eltávolítását követően sorban előkerült a disznóból az oldalas, a ge-
rinc, az orja, a tüdő, a szív és a belsőségek. Az asszonyok tisztították a disznó beleit, 
forró vízben mosták, késsel kaparták, kefélték, és ezeket a műveleteket többször 
ismételték. Általában véres és hajdinakásás hurkát és kolbászt készítettek.

A hajdina abban az időben a szegények étele volt, legalábbis a városokban így 
tartották. Ma már a reformétkezés elengedhetetlen tartozéka, koleszterincsök-
kentő hatása elismert, és fogyasztását szív és érrendszeri betegségek megelőzésére 
is javasolják.

A tokaalja húsból abált szalonna készült, puhára főzték (kövesztették), vasta-
gon paprikázták, fokhagymázták. Vele párhuzamosan készítették az asszonyok a 
főzött belsőségekből a disznósajtot is. A konyhában már fortyogott a zsír, sült a 
fi nom pecsenye, a disznómáj és kóstoló a hurkából.

Evés után kezdődött a csomagolás, a közreműködők kaptak a húsból, a máj-
ból, a hurkából kóstolónak kis csomagot. Ilyen csomagokat kellett nekünk, gye-
rekeknek is futárpostával vinni a rokonoknak, és közvetíteni a meghívót az esti 
disznótorra. Az asszonyok már kora délután hozzáláttak a vacsorakészítéséhez. 
A nap fénypontja a disznótor volt, melyre nemcsak azokat hívták meg, akik egész 
nap segédkeztek, hanem másokat is, elsősorban a közeli rokonokat, szomszé-
dokat. A disznótor tyúkhúslevessel kezdődött, melybe csigatésztát tettek, majd 
töltött káposzta, pecsenye tál, rajta friss kolbász, hurka, pecsenye, sült krumpli, 
főtt piros káposzta, savanyú uborka és paprika következett. Befejezésként hájas 
pogácsát és többféle töltettel rétest tálaltak. Kedvencem akkor is és még ma is a 
tökös-mákos rétes.

TORRAL ZÁRTUK A DISZNÓÖLÉST

Télen volt az ideje a disznóölésnek, a disznótornak, a téli hónapok jelentős és na-
gyon várt eseményének. Az első disznót karácsony előtti héten vágtuk, a másodi-
kat vízkereszt után. Nekünk, gyerekeknek, ezeken a napokon nem kellett menni 
iskolába. Disznóöléskor korán kezdődött a nap, már hajnalban, úgy öt óra tájban 
gyülekeztek a háznál a disznóölésben segédkezők. Bemelegítésül felhörpintettek 
a jó erős szilvapálinkából egy-egy féldecit. Ezt követően az egyik erősebb férfi  
kinyitotta az ólajtót, benyúlt és elkapta szegény disznó egyik hátsó lábát. Kirán-
totta az ólból és többiek is megfogták egy-egy lábát, és leteperték az állatot. Egyik 
oldalára döntve, kegyetlen visítás közepette valamennyien rátérdepeltek.

Következett a disznó életének a kioltása a hosszú, éles késsel. Minden falu-
ban akadt néhány „bátor” ember, akik disznóölések idején házról házra hívták, 
hogy ezt a feladatot ellássa. Ezeknek a paraszt bácsiknak semmi közük sem volt 
a hentes szakmához, csak ügyesek voltak, – a szakma apáról fi úra szállt. Nálunk 
édesapám volt a tettes, fogott egy hosszú, hegyes kést, és elvágta a letepert ál-
lat nyaki ütőerét. Ekkor kapcsolódott a munkába édesanyám, odatartva egy na-
gyobb edényt, hogy a kispriccelt vért felfogja. A disznó kisebb-nagyobb vergődés 
és sikoltozás után kiadta lelkét és eltávozott.

Ezt az általam kegyetlennek tartott műveletet sohasem néztem végig, a ház 
konyhájába bezárkózva, a  fülemet befogva szenvedtem. Nagyon sajnáltam sze-
gény állatot, ahogy mi hívtuk: a cocát.

Amikor elcsendesedett a terep, akkor már szaladtam ki, hogy a disznóper-
zselésről le ne maradjak. A  disznót hasára fektették, ráraktak igen sok szalmát, 
hogy a szőrét leperzseljék. Ekkor következett a mi mulatságunk. A bátyám és én 
lovagló ülésben felpattantunk a disznó hátára terített szalmára és néhány percig 
lovagolhattunk. Micsoda élmény volt! A felnőttek a lovaglásért nem haragudtak, 
sőt ennek haszna is volt, mivel a lovaglással jó összenyomkodtuk a szalmát, ami a 
meggyújtást követően a túl gyors égést némileg fékezte, és így hatékonyabb perzse-
lést eredményezett. A disznótisztításhoz nekünk kellett hordanunk a forró vizet. 
A segítségért jutalom is járt: egy-egy darabocska a megtisztított disznó füléből és 
farkából. Eközben a férfi ak a jól végzett munka jutalmául lehörpintették a második 
féldecit. Szalmával perzselés a titka a fi nom szalonnabőrnek a jó ízű sertés köröm-
nek, a majdani toros káposzta, csülkös bableves aromájának. Az asszonyok közben 
már oda készítették a forró vízzel teli edényeket és a gyökérkeféket. A disznót forró 
vízzel csutakolták, kefélték, tökéletesen tisztára súrolták a bőrét. Az égett szalma 
hamujának és a tisztára kefélt disznó bőrének együttes szaga felejthetetlen.

Közben a konyhában már készült az öléskor felfogott vérből az első fogás, 
a hagymás sült vér rántottával. Már is isteni szagok terjengtek a konyhában. Kint 
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NAGYANYÁM PRIVILÉGIUMA VOLT A FŐZÉS

A családban a főzés a nagyanyám hatáskörébe tartozott, ezt a munkát szigorúan 
magának tartotta fenn. Elengedhetetlen volt az egyik fő táplálék, a mindennapi 
leves. Leggyakoribb levesek: savanyú tojásos leves, krumplileves, paradicsomle-
ves, rántott leves és köménymag leves. A bablevesek több borsú-fajtából készültek 
(fekete-tarka és piros-tarka cseresznyeborsó, cukorborsó, csicseri borsó).

Vasárnap és ünnepnapokon minden alkalommal tartalmasabb levest, tyúk 
(tik)-húslevest ettünk. A  húslevesben nagyanyám egy teljes tyúkot főzött meg 
és rengeteg zöldséget rakott bele. Ezektől lett a leves olyan, utánozhatatlan, gyö-
nyörű, aranyszínű, ízes leves. A húslevesbe különböző alakzatú levestésztát tett. 
A levestésztát mindig frissen készítette. Étkezéskor a levesből kiszedett tyúkhús 
külön tálon került az asztalra, ezt általában a leves után, főtt krumplival és para-
dicsommártással, ritkábban tejfölös tormával fogyasztottuk.

A húsfogyasztás az őrségi parasztgazdaságokban, így családunkban is, főleg 
a disznó- és tyúk (tik) húsra korlátozódott. A tyúk nélkülözhetetlen volt a falusi 
háztartásban. Szükség volt a tojásra is, nagyanyám az eladott tojásokért kapott 
pénzből szerezte be a háztartásban nélkülözhetetlen egyéb szükségeseket. A disz-
nóólakban általában 4-5 koca, egy kan és kismalacok voltak. A téli időszakban 
rendszerint két disznót vágott le a család, ez fedezte az egész évi hússzükségletet. 
Mészárszék, ahol marhahúst is mértek, nem volt a környéken. Időnként egy-egy 
bikaborjút levágtak a faluban, ilyenkor jutott abból mindenkinek.

Főzelékek közül leggyakoribbak: édes káposzta, tejfölös káposzta-, paradicso-
mos káposzta-, savanyú káposzta főzelék. Bab (borsú)-, tejfölös krumpli-, papri-
kás krumpli-, sóska főzelék, gulyás (gúlás).

Fő tápláléknak számított a krumpli. Köretként szinte kizárólag főtt krumpli 
vagy krumplifőzelék szerepelt az étrendben. Vacsorára mindig volt sütőben, hé-
jában sült krumpli. Nagyanyám egy kisebb szakajtóban tette az asztalra. A forró 
sült krumplit egy kis vízzel lespriccelte és konyharuhát tett rá. Az elgőzölgő víz 
megpuhította a krumpli felületét, így könnyen le lehetett venni a héját. A család 
tagjai általában szalonnát, sonkát vagy kolbászt ettek a krumplival. Az én vacso-
rám általában hideg tej volt sült krumplival, de szerettem a krumplit önmagában 
is, vajat rákenve, kicsit megsózva.

Kedvenc étele volt a családnak a dödölle és a laska. A  dödölle krumplipü-
réből-lisztből megformált gombócokat, forró zsíros hagymába forgatták, majd 
forró sütőben ropogósra sütötték. Önállóan tejföllel ettük, de köretként is kitűnő 
volt pörköltekhez.

A laska vékonyra nyújtott krumplis tésztából készült, mely sparhelten, ser-
penyőben megsütve, nagy kockákba szaggatva, túróval és forró töpörtyűvel 

A vacsora végeztével kezdődött a nótázás. Gyakran megjelent a cigányzene-
kar, Géza a cimbalommal, Budi és Jenő a hegedűvel, Miklós bácsi a nagybőgővel, 
és húzták hajnalig. A  társaság koccintgatott és nótázott. Távozáskor mindenki 
kapott egy kis csomagba kóstolót, kolbászt, hurkát, hájas pogácsát.

Izgalommal vártuk karácsony ünnepét. A karácsony estéjén – december 24-
én – hozzánk úgy hétéves korunkig Jézuska hozta a karácsonyfát. A ceremónia 
úgy kezdődött, hogy Jézuska – egy fehér lepedőbe burkolódzó családtag – elvo-
nult a konyhaablak előtt, egy szánkót húzott, melyen ott volt a feldíszített kará-
csonyfa. Mi, az ablakon keresztül lélegzetvisszafojtva fi gyeltük, a sötétben csak 
halványan látható „fehér angyalt”. Ezután szünet következett, valamivel mindig 
elterelték a fi gyelmünket, majd egy félóra múlva megtekinthettük, a  közben a 
folyosó végében, az ablak előtt felállított, karácsonyfát. A karácsonyfa fő díszei a 
szaloncukrok voltak. Volt rajta ezen kívül ezüstszínűre festett dió, mézeskalács, 
piros alma és az egész fa angyalhajjal volt beborítva. A fenyőágak végén a betlehe-
mi fényt jelképező gyertyák szórták fényüket. A fa csúcsára a betlehemi csillagot 
jelképező dísz került. A karácsonyfa alatt voltak az ajándékok. Ezek között álta-
lában társasjátékot, összerakható logikai fa készleteket és papírból hajtogatható, 
ragasztható alakzatokat találtunk.

Később, már mi gyerekek is rész vehettünk a karácsonyfa díszítésében, ami a 
háború idején, a díszítő elemek hiány miatt egyre nehezebb, ugyanakkor egyre 
izgalmasabb volt. Nem lehetett kapni szaloncukrot. Helyette kockacukrot cso-
magoltunk sztaniol papírba és ezeket aggattuk a fenyőfára. Ezüstpapírba csoma-
golt alma és dió került még a fenyőfára. Keménypapírból csillagokat, angyalkákat 
és egyéb alakzatokat vágtunk ki, beszíneztük őket és ezzel is fokoztuk a díszítést. 
Egyedül a gyertyák voltak eredetiek, amiből igyekeztünk minél többet elhelyezni. 
Ajándékok ebben az időben nemigen voltak. Kivétel volt az a karácsony, amikor 
édesapánk a fronton teljesített szolgálatot. Kellemes meglepetés ért bennünket, 
a fronton harcoló katonák gyermekeit támogató segélyszolgálat „harcias” játéko-
kat küldött nekünk.

Karácsony után december 28-a aprószentek, a  korbácsolás napja volt. Bá-
tyámmal ezen a napon nyolc vesszőből font korbácsot kaptunk, és azzal elindul-
tunk a rokonsághoz. A korbácsokat rendszerint Lajos, a kocsis készítette, gondo-
san kiválasztott fűzfavesszőkből. Ma ez az eszköz alkalmas lenne a rendőröknél 
alkalmazott gumibotok helyettesítésére is. Persze mi nem ilyen brutális célra 
használtuk. A korbáccsal gyengén megütögettük, megpaskoltuk a család minden 
tagja, elsősorban persze az asszonyok és lányok hátsó felét, közben jó egészséget 
kívántunk az alábbi mondóka kíséretében:

„Feje se fájjon, foga se fájjon! Kelése ne legyen az Újesztendőben!”
A hiedelem szerint a korbácsolás alkalmas a betegség elhárítására, ugyanak-

kor tény, hogy nekünk hozott néhány forintot a perselyünkbe.
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ÉDESAPÁM FAKERESKEDÉSE

A  felszabadulás után édesapám üzlete három-négy évig jobban ment, mint a 
Horthy-korszakban bármikor. Nagyapám vett egy vetőgépet, édesapám új lábas 
pajtát, új disznóólakat és garázst épített. Kercaszomoron lassan megindult a nor-
mális élet, a parasztok dolgozni kezdtek a mezőn, szántottak vetettek. Édesapám 
kiskereskedő volt, kereskedett mindennel, amivel a létminimumhoz szükséges 
anyagiakat elő lehetett teremteni. Példaként: felvásárolta a falusiak által össze-
gyűjtött gubacsot vagy a szárított vargányát. Ezeket tárolta egy kibérelt raktár-
ban, és amikor megfelelő mennyiség összegyűlt, eladta nagykereskedőnek.

A fő tevékenysége azonban a fakereskedés volt. A háború után a lakosság szin-
te egyetlen megélhetési forrása a fakitermelés volt. Édesapám járta az erdőket, 
a  gazdával együtt kiválasztották a feldolgozásra alkalmas fenyőfákat, melyek 
törzsét fejszével vagy krétával megjelölték (amint a táblázatból látható a környé-
ken volt fenyőerdő bőven). Megkötötték az alkut. Ezt követően édesapám erdei 
munkásokat küldött az erdőbe. A  famunka a paraszti foglalkozás természetes 
kiegészítője volt. A szegényebb családok férfi  tagjai eljártak az erdőre, hogy meg-
keressék a téli tüzelőre valót.

KÖZSÉG NEVE ERDŐTERÜLET FANEMEK SZERINT (hektár)
1948.
Tölgy,
Cser

Bükk Gyer-
tyán

Egyéb
kem. 
lomb

Lágy
Lomb

Erdei
fenyő

Egyéb
fenyő

Összes

Bajánsenye 46,2 0,1 4,3 0,1 14,6 173,9 12,5 251,7
Dávidháza 39,4 24,5 35,4 - 2,0 289,1 7,7 398,1
Farkasfa 89,4 100,2 106,9 - 3,5 357,7 41,1 698,8
Ispánk 24,1 - 1,3 0,4 9,5 205,5 3,3 244,1
Kercaszomor 20,3 41,6 16,3 - 4,1 328,6 19,4 430,3
Kerkáskápolna 49,0 - 3,7 0,6 5,3 122,5 11,2 192,3
Kisrákos 28,2 - 33,0 - 7,7 236,5 4,8 310,2
Kondorfa 50,3 51,5 56,7 - 5,6 679,1 33,3 876,5

Az erdőterület fanemek szerint (MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont)

Az erdőből elszállított fa nagy részét a bajánsenyei fűrésztelepre, egy részét a csa-
ládi ház mellett kialakított tárolótérre szállították. A családi ház tárolójába szál-
lított kisebb méretű szálfákból édesapám megbízása alapján Kapornaky Sándor 
és Simon Kálmán négyszögletes gerendákat faragtak. Gyakran ott nyüzsögtem 

meghintve került az asztalra. Rendhagyó módon én mézes-mákos öntettel ked-
veltem.

Gombalevesek között leggyakoribb volt a vorgányoleves, nyers vargányából 
vagy szárítottból készült. Nagy nyári és őszi esők után sok volt a vargánya. A szo-
moróciak által leggyakrabban szedett gomba a kitűnő magyar vargánya, de rend-
szeresen gyűjtöttük a nyulicát (rókagomba), valamint a galambicát (zöld kalapú 
galambgomba). Igen keresett volt még az úrgomba, a csiperke, fenyőalja gomba 
(fenyalla) és szegfűgomba.

A faluban szinte kivétel nélkül mindenki kijárt az erdőbe gombát szedni. A ta-
pasztaltabbak – nem csak férfi ak, asszonyok is – különös érzékkel rendelkeztek a 
gombák lelőhelyeit, a gombagyűjtés idejét, módját és a gomba feldolgozását ille-
tően. Egyes családok több tíz kiló gombát is összegyűjtöttek, szárított és a családi 
szükségleten felüli mennyiséget a falvakat járó kereskedőknek eladta. ó Az akkori 
körülmények között ez komoly anyagi forrást jelentett. Fontos árucikk volt a szá-
rított vargánya mellett a tölgyfagubacs. Ezt mi, gyerekek is szívesen gyűjtöttük, 
pár pengőt kaptunk érte. A gubacsot az iparban cserzőanyagként, festőanyagként 
hasznosították.

A családi étkezésben, zöld saláták ízesítésére szinte kivétel nélkül tökmagola-
jat használtunk.

Az évszázados termesztési hagyományok szerint a tököt a kukorica közé, 
köztesnövényként vetették. Amikor a kukoricát letörték, és a szárát is levágták, 
a földön heverő töktermést felszedték, behordták és az udvaron szabad ég alatt tá-
rolták. Később hosszú pengéjű, éles késsel felvágták és kiszedték a magját. A tök-
magot ősszel a nap és szél segítségével megszárítottuk, és télen foglalkoztunk a 
héj eltávolításával, a köpesztissel.

A  tök a disznók eledele volt, nagyanyám általában a moslékba tette, ételt 
nem készített belőle, kivétel volt a tökös-mákos rétes, az Őrség hagyományos 
csemegéje. Az 1900-as évektől a szomszédos Vend vidékre vitték át a tökmagot, 
és ott csináltattak belőle olajt. Gyermekkoromban már Bajánsenyén a malom-
ban is volt olajütő. A préselés során melléktermékként megmaradó „pogácsa”, 
4-5 kilós kiszáradt, nagy korong sem veszett kárba, ezt takarmány kiegészítő-
ként használták.

A sparhelt mellett volt elhelyezve, a  sparhelttel egybeépítve, a  főleg kenyér-
sütésre használt kemence. Szinte a fél konyhát betöltötte a mennyezetig érő, fű-
tő-főző-sütő „kombinát”, a sparhelt és a kemence, gazdag réz- és acélveretekkel, 
fogantyúkkal. A kenyérsütést a nagyanyám vezényelte. Egyszerre 5-6 nagy, 30 
cm átmérőjű, kb. 4 kilós, enyhén domború kenyeret sütöttek. Egy ilyen adag néha 
két hétig is kitartott, és mivel valódi rozslisztből is készült, két hét után szin-
te ugyanolyan friss volt. (Az Őrség táplálkozását, ételeit részletesen megtaláljuk 
Kardos László Az Őrség népi táplálkozása című könyvében.)



107106

  

Édesapám fakereskedése és a fűrészüzem, a második világháború után, a kék-
cédulás választásokig, igen jól prosperált, az erdőtulajdonosok a háborúban 
tönkrement gazdaságukat kizárólag az erdő eladásából származó bevételükből 
tudták újra beindítani, az erőszakos téeszetesítésre ekkor még nem is gondoltak. 

mellettük, általában minden érdekelt, amit ügyes kezű emberek végeztek. A fa-
törzseket bakokra helyezték és ezekhez vasmacskákkal rögzítették. Először a kér-
get hántolták le a fáról, nehogy a kéreg alatt elszaporodjanak a rovarok. Ezután 
a csaptató zsinórt vörös festékbe mártották, rátették a rönkre, kifeszítették és a 
rönk két végén szögekkel rögzítették. A festékes zsinórt egyikük középen meg-
húzta, a nyíl húrjához hasonlóan és a megfeszített zsinórt eleresztette. Így először 
középvonalat csaptattak a fára, majd a középvonaltól jobbra és balra azonos tá-
volságot mértek ki. Az így kimért oldalakon az előző műveletet megismételték a 
spárga a fára csapódott és nyílegyenesen kijelölte a faragás helyét.

A  faragást kissé hajlított nyelű ács bárddal végezték vörös vonalak mentén. 
Az így kifaragott gerenda lekerekített sarkú, nem olyan szabályos, mint az üzemi 
körülmények között körfűrésszel készített éles sarkú gerenda, viszont faragással 
a gerenda 80–85 százalékát is ki lehet hozni, míg a gépi megmunkálásnál csak 
60–65 százalékát.

Bajánsenyén üzemelt a Lő-
wensohn és Krausz család fű-
részüzeme (gőzfűrész) és malma, 
Dávidházán volt a téglagyáruk. 
A  fűrészüzemben az ún. gatter-
ral a nyers fatörzsekből deszkákat 
vágtak, a kisebb méretűeknek pe-
dig a négy oldalát körfűrésszel le-
nyesték, gerendákat állítottak elő. 
A  feldolgozott árut vasúton Bu-
dapestre szállították. Édesapám 
a fűrészüzem egyik, ha nem az 
egyetlen rönkfa beszállítója volt.

A  senyei fűrésztelep európai 
mértékkel is igen korszerű volt. 
Működését egy stabil beépíté-
sű gőz-lokomobil biztosította. 
A lokomobilban megújuló ener-
giával, fahulladékkal és fűrész-
porral tüzeltek. A fűrészüzem és 
a malom gépeinek hajtása kor-
szerű transzmissziós rendszerrel 
történt. A transzmisszió meghaj-
tott egy áramtermelő dinamót is, 
ez biztosította az üzem, a lakás és 
a telep világítását.

Senyeháza, fűrésztelep

Édesapám Mercedese, a volánnál Zoltán, 
mögötte az istálló, a szénafeladó nyílással.

Simon Kálmán, Kapornaky Sándor és Pongrácz Sándor 
gerendát farag, családtagjaik a kérget gyűjtik össze 

(1940 körül)

Szabó Lajos és Sebők Jenő rönköket közelítenek, 
1970-es évek

Édesanyám 
a prosperáló években
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ELRABOLTAK A JUGÓ KATONÁK

1950-ben – VII. osztályos gimnazista voltam 
– a húsvéti szünetben Szomorócon, nagyszüle-
imnél tartózkodtam, amikor kigyulladt a közeli, 
határ melletti erdő egy része. A  nagy füstfel-
hőt látva többen lapátot, ásót ragadva rohantak 
oda, természetesen én is követtem őket. A tűz-
höz érve lapáttal csépeltem a feltörő lángokat, 
és eközben átléptem a határvonalat jelképező 
gyalogösvényt. Persze fogalmam sem volt ar-
ról, hogy ott van a határ. A túloldalon a bokrok 
mögött lapultak a jugoszláv határőrök, akik ki-
abálva, gépfegyverükkel mutatták az utat, hogy 
menjek előttük. Nagyapám próbált megmen-
teni, szólt hozzájuk szerb nyelven, akart velem 
jönni, de fegyvert fogtak rá és őt visszazavarták.

Bekísértek a domonkosfai őrbódéjukba, 
majd a sötétedés beálltakor gyalog Muraszom-
batba. Börtönbe zártak ugyanúgy, mint har-

minc évvel korábban a szomorócot felszabadító gazdákat. Ráadásul ez a börtön 
pontosan szemben volt a gimnáziummal, ahol egy fél évet tanultam. Néhány nap 
után Mariborba kísértek, ugyanúgy, mint a trianoni döntés után a szomoróci fel-
kelőket. Mint kiderült, itt egy menekült tábor volt több magyarral és más nemze-
tiségű polgárokkal. Azóta sem tudom, hogy miért vittek oda, talán azt gondolták, 
hogy én is menekült akarok lenni. Határozott ellenkezésem nyomán egy napi 
tartózkodás után visszakísértek a muraszombati börtönbe.

Egy keserves hetet töltöttem a cellában, kemény, takaró nélküli deszka prics-
csen, két másik „lakóval” együtt. Reggeli, frank kávéból készült vizes lötty, dél-
ben zsíros lé-leves és valamilyen főzelékszerű kotyvalék, este száraz kenyér és 
szalonnadarab. Egyik éjjel áttettek a cellánkból nyíló egyszemélyes zárkába, ahol 
az oda bezárt nő elkezdett sikongatni és tiltakozni, hogy engem oda beraktak. 
Ez így ment egész éjjel. Én persze semmit sem láttam, nem volt világítás, csak 
koromsötétség, így fogalmam sem volt, hogy ki van ott, hogyan néz ki stb. Pró-
báltam az egyetlen priccsre kicsit lefeküdni, de a hölgy csak kiabált és állandóan 
letaszított a fekhelyről. Kénytelen voltam a hűvös betonpadlón eltölteni az éjsza-
kát. Hajnalban, még ugyancsak sötétben, visszatettek a korábbi helyiségbe.

Legnagyobb meglepetésemre ott találtam egy magyar fi atalembert, aki vala-
milyen mesével elhitette velem, hogy ő is rab. Ezek után részletesen elmeséltem 

Az üzem 40–45 falubeli munkásnak, köztük sok böröcei cigány embernek adott 
megélhetést. (Böröce cigánytelep volt Kerca végén.)

A fűrészüzem tulajdonosai már két évvel az államosítás előtt mindent hátra-
hagytak, ismeretlen helyre távoztak, valószínűleg disszidáltak. Távozásuk előtt 
édesapám bérbe vette a teljes családi vállalkozást, a fűrészüzemet, a malmot és 
a téglagyárat. Nem tudom, mennyi bérleti díjat fi zetett, hogyan, kinek, erről ő 
sohasem beszélt, ezt a titkot a sírba vitte magával. Mi, gyermekek azt sem tudtuk, 
hogy megvásárolta-e vagy csak bérelte az üzemet.

A család ekkor Bajánsenyére Lőwensohnék nagyméretű családi házába költö-
zött. Édesapám kiváló üzleti érzékének köszönhetően az üzemek az államosításig 
még jó eredménnyel működtek, folyt az erdők felvásárlása, a lovas kocsik mellett 
két teherautó, egy Ford- és egy Dodge típusú hordta a rönköket az erdőkből a 
telepre és a készárut a dávidházi vasútállomásra.

Édesapám az üzleti ügyeit az előző oldali képen látható, hátrahajtható vászon 
tetővel rendelkező Mercedesszel bonyolította. A használt autót lerobbant állapot-
ban Budapesten vette, ahol szakszervizben teljesen felújították, gépészetileg és 
külső megjelenésében is vadonatúj állapotban adták át.

17 éves voltam, 
amikor bebörtönöztek

Csemeteültetés a tarvágás helyén
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KÉKCÉDULÁS VÁLASZTÁSOK 
UTÁN MEGFÉLEMLÍTÉS

A háború után kibontakozó gazdasági újjáéledésnek 1949-ben hirtelen vége sza-
kadt, jöttek a kulákidők. Az 1947-es kékcédulás választásokat követően Kerca-
szomor irányítását a járási kommunisták útmutatásának megfelelően azok az 
elemek vették át, akik az alkalmi munkával keresett pénzüket többnyire a kocs-
mában itták el. Megalakult a kommunista párt, ezek az „elvtársak” a járási, me-
gyei elvtársak menedzselésével azonnal beléptek a pártba és az egyik párttitkár, 
a másik tanácselnök stb. lett.

Az „elvtársak” Rákosi programját követték, mely szerint a kizsákmányoló 
osztályok fokozzák ellenállásukat és kiélezik az osztályharcot, ezért maximális 
bizalmatlanság mellett fokozott éberségre és bizalmatlanságra buzdították tagja-
ikat. Alkalmazott eszközök: megfélemlítés, a hivatali és pártpozíciók elfoglalása, 
gazdasági problémák áthárítása, az ellenség lejáratása, magas adó kivetése, va-
gyonelkobzás, koncepciós perek stb.

A kercaszomori parasztok, így nagyapám gazdálkodási körülményei a máso-
dik választást követően az országos állapotokkal egyezően folyamatosan romlot-
tak. A faluban megalakult a termelőszövetkezeti csoport, a kuláknak kikiáltott 
kis- és középparasztok kivételével mindenkit bezavartak a „közösbe”. Nálunk 
csak néhány gazdának, közöttük a nagyapámnak volt 15 holdnál nagyobb föld-
területe. Ezeknek a gazdáknak voltak igavonó teheneik, egyeseknek lovaik, sze-
kerük, ekéjük, boronájuk. Vetőgépe (lóvontatású), morzsológépe, szecskavágója 
azonban csak a nagyapámnak és még két gazdának volt a faluban.

Az 1–4 aranykoronás, agyagos szántóföld a legrosszabb minőségűek közé tar-
tozott az országban. Körülbelül 5 hold földön termett annyi gabona, mint pld. a 
Kisalföldön vagy Pest megyében 1 holdon. Az említett nagyságú birtok éppen-
hogy eltartotta a családot, biztosította tagjai és az állatok számára az élelmet. 
Piacra csak jó termés idején takarmánygabonából, a tyúkok által termelt tojás-
feleslegből, fi atal üszőből és 1–2 hizlalt disznóból jutott. Szükség esetén nagyobb 
beruházáshoz erdő kivágással tudták előteremteni a fedezetet.

Soós Kálmán rokonunk később, az 1930. évi kataszteri felmérés alapján ösz-
szesítette, hogy nagyapámtól 25 hold termőföldet vettek el jogtalanul. A Kör-
mendi Járási Földhivatal még 1975-ben is édesapám 3596 m2 egyéb művelési 
ágú, 2,91 aranykorona értékű ingatlanát minden megkérdezés nélkül a Kerka-
menti MG. Tsz. tulajdonába adta, 233.- Ft megváltási díj ellenében, melyet a tsz 
ötévi egyenlő részletben köteles kiegyenlíteni. Indoklás: „beviteli kötelezettség 
címen – az 1967. évi III. tv. 37 &- alapján – termelőszövetkezeti közös haszná-
latba kell adni”.

neki, hogy miért vagyok itt és hogy 
mielőbb szeretnék szüleimhez haza-
menni. Délután egyszer csak eltűnt a 
„rabtársam”, elhívták „kihallgatásra”. 
Természetesen spicli volt az illető, aki, 
mint kiderült, Bajánsenyéről disszi-
dált és a jugoszláv titkosszolgálatnak 
dolgozott, jól ismerte családunkat és 
megértette az adott szituációt is.

Egy hét múlva a spion és jugoszláv 
határőrök kíséretével, vonattal utaz-
tunk Őrihodosra, ott a határőrségen 
kísérőim megkapták a megfelelő el-
igazítást. Elindultunk a határ mellett 
északi irányba, több kilométer meg-
tétele után, az éjszaka kellős közepén 
megmutatták, hogy milyen irányba 
menjek és magamra hagytak. Nem 
volt mit tenni, elindultam a megjelölt 
irányba, süppedős szántóföldeken ke-

resztül. Tájékozódni nem tudtam, teljes volt a sötétség. Vagy félórai bolyongás 
után végre egy csillag nagyságú távoli fényt vettem észre. Ebbe az irányba tartva, 
újabb félórányi gyaloglás után zseblámpa fénye vakította el a szememet. „Állj! Ki 
vagy?!” felszólítással és készenlétbe helyezett fegyverekkel fogadtak. Belefutot-
tam a Szalafőn járőröző rendőrök karjaiba. Ilyenkor csak csempészek szoktak 
járni a határon át, ők is erre számítottak.

Hamarosan minden kiderült, „elrablásomról” már mindenki tudott a kör-
nyéken, különösen a rendőrőrsök, bár ilyen érkezésemre senki sem számított. 
Éjszakára a rendőrök őrszobájában, egy láda tetején kaptam helyet, reggelig ott 
próbáltam aludni. Reggel elvittek az őriszentpéteri rendőrőrsre, ahol már vártak 
bennünket. Onnan értesítették szüleimet, akik a Dodge teherautóval jöttek ér-
tem. Bajánsenyei átmeneti otthonunkban fürdőkádba dugtak, a ruhámat eléget-
ték, mert tele volt tetűvel, és végre aludhattam jó hazai, puha ágyamban.

Mindez akkor történt, amikor Tito az imperializmus láncos kutyája volt.

Veszélyekkel járt a határsáv
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A senyeházi fűrészüzembe édesapám mellé a szombathelyi vagy körmendi párt-
bizottság megbízásából egy helyi kommunista proletárt rendeltek ki. Ez a ko-
misszár állandóan édesapám nyakán lógott, minden útjára elkísérte. A Merce-
desében feszített, mindenről jelentést írt. A tényleges ügymenetről fogalma sem 
volt, utasításokat nem adott (képzettségénél fogva nem is tudott), és látszatra igen 
barátságosan viselkedett. Meglepő módon a dolgozókkal sem beszélt, inkább ke-
rülte őket.

Ez így ment néhány hónapig, azután a gyárat államosították, mindent lefog-
laltak. Az államosítást követően a fűrészüzemet, a malmot és a téglagyárat is le-
állították, és a dolgozókat, többnyire szorgalmas cigány embereket elbocsátották. 
Nem sokkal később a fűrészüzemet lerombolták. Jóval később, a rendszerváltás 
után a malom épületében egy ügyes üzletember az épület külső megjelenésének 
meghagyásával panziót nyitott (Malom panzió).

Édesapám jobbnak látta, ha azonnal eltűnik a környékről, egyébként ki tudja, 
hova deportálták volna. Jó messzire távozott! Pest megyében, Galgamácsán az 
akkori nagy vasútépítésnél a Hídépítő Vállalathoz sikerült raktárkezelőként elhe-
lyezkednie, később raktárvezetőnek nevezték ki.

Édesapám kényszerű távozását követően, a gimnázium befejezéséig nagyszü-
leim gondoskodtak rólam. Elképzelhetetlen, hogy ők az utolsó, az 1950/51 tanév-
ben miből termelték ki a zalaegerszegi albérletem árát? Nagyszüleimet a határ-
őrség (ÁVH) 1951-ben üldözte ki a családi házukból. Kercán, Aranka lányuknál 
(Kardos Ferencné) találtak menedéket. Házukba soha többé nem térhettek vissza. 
Kaszárnya lett belőle. Még „szerencse”, hogy azonnal nem telepítették ki őket, fa-
lubeli információk szerint a következő kitelepítési hullámba voltak előirányozva. 

Édesanyámnak – szülei halála után örökölt tulajdona – összesen 5,8 kh szán-
tója volt, melyet – miután menekülni kellett a faluból – az 1950. október 14-i 
haszonbérleti szerződés szerint bérbe adott Szabó Lajosnak, aki korábban kocsis 
volt a családunknál. Lajosnak megszűnt a munkája nálunk, és földje nem lévén, 
alkalmi munkából tartotta fenn a családot. Jól jött neki a földbérlet, gazdálkodó 
lett. A földterület aranykoronaértéke területenként 0,53 és 2,72 között változott, 
az összes aranykoronaértéke 23,13. A bérleti díj aranykoronánként 12 kg, össze-
sen 278 kg búza volt. (A szerződést láttamozta: Dolgozó Parasztok és Földmun-
kások Országos Szövetsége – Kercaszomori Helyi Csoport DÉFOSZ-körpecsét, 
titkár: Pongrácz Dániel). Édesanyám természetesen soha egy kg búzát sem ka-
pott. Helyette, amikor Kercaszomoron járt, Lajos felesége, Zsuzsi panaszkodott, 
hogy milyen rossz volt a termés, és adott 15–20 tojást vagy 1 kg gesztenyét, diót. 
Ez volt az összes szolgáltatás. Édesanyám válasza általában: „nem baj Zsuzsikám, 
majd legközelebb”. Édesapám halálát követően édesanyám az összes kercaszo-
mori saját és örökölt tulajdonát felajánlotta térítés nélkül az államnak.

Az 1948-as választásokat követően Magyar Kommunista Párt vezetősége fel-
gyorsította az államosítási folyamatot. Először a 100 főn felüli, majd 1949-ben 
a 10 munkásnál több alkalmazottat foglalkoztató üzemeket államosították. 

A volt bajánsenyei malom, ma panzió

A középső házban laktunk száműzetésben 1949 és 1956 között



115114

  

HATÁRSÁV, PADLÁSSÖPRÉS, KULÁKOZÁS

A nehéz gazdasági és politikai helyzet miatt 1949 és 1960 között igen sok fi atal 
hagyta el Kercaszomort. A  kulákoknak bélyegzett, hortobágyi munkatáborok-
ba kitelepített emberek közül 1953 után csak 1-2 család tért vissza szülőfalujába. 
A többiek Zalaegerszegen, Dunaújvárosban és egyéb dunántúli városokban, köz-
ségekben próbálták újrakezdeni életüket. Szomoróc határsávban élő lakói voltak 
a leginkább „nem megbízhatóak”. Ha a faluban feltűnt egy teherautó, már resz-
kettek félelmükben, hogy az ÁVH jött és internálják őket.

1948 végén Jugoszláviát kizárták a szovjet birodalmi táborból, a  követke-
ző évben „imperialista hatalomnak” minősítették, mert Tito nem fogadta el 
az oroszok diktálta utat. Fokozni kellett az éberséget, készülni a háborúra, és 
lankadatlanul folytatni kellett a harcot a tőkés és kulák rendszer minden ma-
radványával szemben. Elrendelték a határzárat, a határőrséget az ÁVH alá ren-
delték. A jugoszláv határt Szomoróc és szomszédjai között is magas szögesdrót-
kerítéssel zárták le, a házunk közelében Domonkosfára már csak a szemünk 
tévedhetett át. A  másfél méter magas, kettős sorban elhelyezett faoszlopokra 
erősített szögesdrót közé aknamezőt telepítettek, majd ezután következett a 
határvonal előtti nyomsáv: 8–10 méter széles, felszántott, szinte naponta simá-
ra gereblyézett terület (ha valaki rálépett, benne maradt a nyoma). Ezzel egy 
időben lövészárkokkal, betonbunkerekkel és aknamezőkkel erősítették meg a 
magyar–jugoszláv határ menti területeket. A határsávon kívül lakók még ro-
koni látogatásra is csak a lakhelyük szerint illetékes rendőrhatóság engedé-
lyével léphettek be ide. Budapestről mi is csak ilyen, rendőrség által kiállított 
okmánnyal látogathattuk meg a nagyszülőket. Útközben legalább háromszor 
igazoltattak bennünket, Körmenden, Őriszentpéter határában, majd a kercai 
katolikus templomnál (egészen a nyolcvanas évekig). A határ ötven–száz mé-
teres körzetében semmilyen mezőgazdasági tevékenységet nem engedélyeztek, 
ezeket a földeket az állam ki is sajátította.

A határvonaltól számított ötven-ötszáz méter széles sáv volt a határsáv, egy 
tizenöt kilométeres terület pedig a határövezet. Ebben csak meghatározott enge-
déllyel lehetett tartózkodni vagy beutazni. A határövezetben lakó „nemkívánatos 
személyeket”, „kuláknak” nyilvánított vagy a begyűjtésben lemaradó gazdálko-
dókat, olyan családokat, akiknek voltak rokonai, barátai Jugoszláviában, illetve 
az antidemokratikussá minősített lakosokat, Kádár János belügyminiszter javas-
latára kitelepítették. Kercaszomoron 1950-ben tizennégy, 1952-ben hat gazdát 
nyilvánítottak kuláknak (orosz szó, jelentése: ököl, marok), és internálták hor-
tobágyi munkatáborba. A műszaki határzár lebontását csak 1956 márciusában 
kezdték meg és októberben fejezték be.

Ez elől sikerült nekem kimenekíteni őket 1952 nyarán, miután a Műszaki Egyete-
men letettem az első évfolyam vizsgáit. Erre még visszatérek.

A gimnáziumi VII. osztály elvégzését, majd az érettségit követően mindkét 
nyári szünetben én is Galgamácsára utaztam, a következő év könyveinek meg-
vásárlásához szükséges anyagiak biztosítása céljából. A  falusi paraszti házak a 
képeslap részletén láthatók, mi a középső házban laktunk. Az első évben fi guráns 
(földmérési munkálatoknál alkalmazott betanított munkás) voltam egy fi atal 
földmérő mérnök mellett.

A második évben, az érettségi után segédmunkás lettem a lakatos műhelyben, 
egy rab hegesztő szakmunkáshoz beosztva. (A vasút építésén igen sok fogházak-
ból odavezényelt rab dolgozott.) Ebben az időben a hegesztést még karbidgázzal 
végezték. A gázt egy karbidfejlesztő edényben állítottuk elő, ennek a kezelése volt 
az én feladatom. Nem mondhatom, hogy nagyon lélekemelő volt, mégis hasznos, 
mert a későbbi műszaki egyetemi tanulmányaimhoz sikerült a hegesztési techno-
lógiát a gyakorlatban is elsajátítani a kitűnő szakembertől.

Munkakönyvem a diákévekben
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szabotált”, gatyában végighajtottak a falun. Rágondolni is rossz az ilyen megaláz-
tatásra.

A  fenyegetésből, terrorizálásból nagyapámnak is kijutott. Valamelyik „jó-
akarója” feljelentette, hogy zsizsikes (pici, barna rovar, a  szárnyas hangyákhoz 
hasonlít) gabonát szolgáltatott be. A rendőrség letartóztatta, és a körmendi bíró-
ságra vitték. Ügyét egy hét múlva tárgyalta a bíró, addig börtönbe zárták. A vádat 
nem tudták igazolni, nem volt bizonyíték. A  bíró igen jóindulatúan kezelte az 
ügyet, tudta, hogy a zsizsikek elsősorban a borsóféléket támadják meg, a gabonát 
nem. A nagyapámat büntetés nélkül szabadon engedte.

Mivel édesapám kiskereskedő volt, őt bízták meg azzal, hogy a szomszédos 
falvakra kivetett beszolgáltatásokat a gazdáktól vegye át és tárolja. Az átvétel he-
lyéül Magyarszombatfa lett kijelölve. Édesapám engem is magával vitt. Ő mérle-
gelte a gabonát, én voltam az adminisztrátor, írtam az átvételi bizonylatokat az 
elkeseredett gazdáknak, akiknek a beadott terményen felül kenyérrevalójuk sem 
maradt. Szerencsétlen emberek hosszú sorokban kígyóztak a kocsikkal, hogy el-
lenszolgáltatás nélkül „megszabaduljanak” az utolsó betevő falatjuktól.

A termények és jószágok kötelező beszolgáltatása („padlássöprések”), a mó-
dos parasztok (kulákok) likvidálása, internálása, a  büntetőperek, a  társadalmi 

A  kercaszomori iskolát 1948. június 15-én államosították. A  tanító lakása, 
a tanterem és az azokhoz tartozó minden ingó és ingatlan vagyon állami tulaj-
donba ment át. A vallásoktatás fakultatív lett. Az egyházközségnek 1951 augusz-
tusában fel kellett ajánlania a földjét megvételre az államnak.

Az önkényeskedés egyik, sokakat sújtó formája volt a földek elvétele, több gaz-
da kulákká nyilvánítása. 1949 után gyors tempóban bontakoztak ki a kulákelle-
nes intézkedések. 1950. június 1-én megkezdődött a határsávból való kényszerki-
telepítése a kuláknak kikiáltott családoknak és azoknak, akiket „államvédelmi” 
szempontból „megbízhatatlannak” ítéltek. Éjszaka az odavezényelt rendőri és 
ÁVH-s alakulatok közreműködésével néhány óra alatt teherautóra rakták a rend-
szer szempontjából megbízhatatlannak, ellenségesnek tartott személyeket csalá-
dostul, s bírói ítélet nélkül a hortobágyi, valamint más alföldi munkatáborokba 
internálták őket. Ingó és ingatlan vagyonukat széthordták, a maradékot államo-
sították, a  legtöbbjüket teljesen kisemmizték. Az embertelen körülmények kö-
zött, istállókban és ólakban tartott családok az emberi méltóságuktól megfosztva 
a környező állami gazdaságokban végeztek kényszermunkát.

A kommunista hatalom 1948-ban bevezette a „begyűjtést”, a mezőgazdasági 
termények és termékek kötelező beszolgáltatását az államnak. A mezőgazdaság-
ban keletkező jövedelem túlnyomó részét elvonták, a parasztságot nyomorba ta-
szították. Ahogy ezt akkoriban mondták, kisöpörték még a padlást is. A kötelező 
beszolgáltatás mértékét a gazdálkodó nevére kiállított beszolgáltatási lapon kéz-
besítették, ezt a tulajdonában lévő termőföld alapján rótták ki, függetlenül attól, 
hogy abból hány holdat volt képes megművelni. Reklamációnak nem volt helye. 
Annak a gazdának a házát, aki nem tudta beszolgáltatni az előírt mennyiséget, 
rekviráló osztagok kutatták át. Ha valamit elrejtett és megtalálták, súlyos kárté-
rítésre kötelezték. (Ma sem tudom, hogy az ilyen büntetést miből tudták a gazdák 
kifi zetni?) Nevét szégyentáblán a falu központjában kifüggesztették. Előfordult, 
hogy egy-egy gazdát, kezében táblával, melyre az volt felírva: „népnyúzó kulák, 

Drótakadály építése A 2. világháborúban elesettek és a kitelepítettek 
emléktáblája a református templomban

Ilyen stílusban írták a fenyegető leveleket
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MENEKÍTÉS GALGAMÁCSÁRA ÉS EGYETEMI ÉVEK

1951-ben kezdtem tanulmányaimat a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmér-
nöki karán. Miután kitüntetéssel érettségiztem, kaptam 100 Ft ösztöndíjat. A fel-
vételi vizsga nem volt nehéz, három matematikai feladatot kellett megoldanom. 
Igen nagy gondot okozott viszont – nemcsak a felvételinél, később is a munka-
helyemen – az önéletrajz megírása és a különböző kérdőívek kitöltése. Termé-
szetesen nagyszüleimről, a kulákságról nem beszéltem, szerencsére erről nem is 

érdeklődtek. (Budapest messze volt Szomoróctól?) 
Mivel másolatot ezekből sohasem készítettem, nem 
voltam következetes, és hol paraszt, hol édesapám 
akkori munkaköre nyomán munkás származású-
nak vallottam magamat. Egyszer aztán az illetékes 
személyzeti osztály titkárnője megkérdezte, Dani 
maga most munkás vagy paraszt származású? Mi-
után jóindulatúnak tűnt, naivan visszakérdeztem, 
maga mit javasol? Tényleg jóindulatú volt, nem lett 
következménye vagy velem nem éreztették.

A testvéremet, Zoltánt, érettségi után, gyengébb 
tanulmányi eredménye és származása miatt nem 
vették fel a Budapesti Orvosi Egyetemre, egy évet 
Budapesten a Vitorlázó Szövetségnél dolgozott, so-
főr volt. Nagyon szeretett autót vezetni, elmondá-
sa szerint ebben a feladatkörben nagyon jól érezte 
magát, igen sok élményben volt része. A következő 
évben a Szövetség javaslatára felvételt nyert a Pécsi 
Orvostudományi Egyetemre. Később, 1951-ben, 
amikor engem felvettek BME-re, neki is sikerült át-
iratkozni a Budapesti Orvostudományi Egyetemre.

Az egyetemi időszak kezdetekor, 1951 év őszén, 
édesanyám, a bátyám és én Budapestre költöztünk. 
A Lukács fürdővel szemben egy többemeletes bérház 
második emeletén laktunk, albérletben, egy 3x4 m 
alapterületű cselédszobában. Három ágyat bezsúfol-
va, meg sem lehetett mozdulni a szobában. Egy ki-
csike vaskályhában fűtöttünk. Néhány hónap múlva 
Rákosszentmihályra költöztünk, szintén albérletbe, 
egy két szoba hallos családi ház egyik szobájába. 
Itt már legalább rendesen elfértünk. A  szobában 

ellentmondások és a gazdasági aránytalanságok rendkívül feszült politikai hely-
zetet eredményeztek. Az 1951. februári pártkongresszus után fokozódott a terror, 
letartóztatások, internálások, kitelepítések még nagyobb mértékben folytatódtak. 
Keményen túlteljesítették a sztálinista parasztpolitikát. A faluban már a tízhol-
das gazda is kulák lett. (Hivatalosan a kulák kategóriába a 350 össz-aranykorona 
érték feletti földek tartoztak. Ezt Kercaszomoron egyetlen gazda földterülete sem 
közelítette meg). Papp Sándorért éjszaka jöttek az ávósok teherautóval. Két órát 
adtak neki, hogy amit tud, pakolja fel. Nem volt könnyű a válogatás, felrakták 
az ágyneműt, néhány kisebb bútort, konyhai eszközöket, szerszámokat, egyéb 
apróságot. Végül egy kb. 80 kilós hízót akartak feltenni, pallókat fektettek az autó 
hátuljára, hogy azon majd felhajtják. A disznó minden irányba kacskaringózott, 
csak nem az autó felé. Felemelni nem tudták, így otthon maradt, próbálkozni 
tovább nem tudtak, mert az autó kegyetlenül elindult az ismeretlenbe…

Az 1953. júniusi amnesztia után senki nem mehetett vissza eredeti lakhelyére, 
semmit nem igényelhetett vissza az elkobzott javakból. A faluból többen a duna-
pentelei (Sztálinváros) acélkombinát építésénél kaptak munkát. Csak 1957-ben 
térhettek volna vissza a faluba. Rehabilitálták őket, de kártérítést nem kaptak. 
Sokan nem jöttek vissza a szülőföldjükre, Zalaegerszegen és más dunántúli váro-
sokban próbáltak megélhetést találni.

A  paraszti társadalomra nehezedő nyomás 1953-1955 között, Nagy Imre 
miniszterelnöksége alatt, valamelyest enyhült, tartósabb változás csak 1956-tól 
következett. A forradalom bukása ellenére eltörölték a kötelező beszolgáltatást, 
a szabad földforgalmat korlátozottan, de lehetővé tették, megszűnt a vetéskény-
szer. 1959-ben a politikai stabilizáció előrehaladtával, Kádár elvtárs vezérletével, 
elindult a teljes kollektivizálás. Sajtó, helyi propaganda, személyes meggyőzés 
mellett lelki-pszichikai ráhatás minden lehetséges eszközének alkalmazása: adó-
terhek emelése, egyéni adótartozások szigorúbb behajtása, illetve elengedése. Az 
egyéni gazdálkodás feltételei folyamatosan nehezedtek.

Zoltán (1949 március)

A két testvér, 
Zoltán és Dániel (1954)
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ilyen korú embernek a távozás, búcsú a szülőföldtől, a családtól, a barátoktól?! 
Egy élet munkája, a ház, a rét, a mező, a föld; a szülőföld odaveszett.

A tulajdonos hirtelen halála után az önkormányzattól megkaptuk a ház bér-
leti jogát. Később, az örökösök kérésére elcseréltük az általuk lakott budapesti 
önkormányzati lakásra. Természetesen örültem, hogy a továbbiakban nem kell 
hévvel Rákosszentmihályról bejárnom az egyetemre.

Az egyetemi akadályokat aránylag könnyen vettem. Az akkori előírásoknak 
megfelelően, az egyetemistáknak az első évfolyam, majd az utolsó évfolyam be-
fejezését követő nyári szünetben kellett egy-egy hónap katonai szolgálatot tel-
jesíteniük. Az első hónapban – 1952 nyarán – a Tatai Rákosi M. Páncélos sá-
tortáborban kaptunk kiképzést. A második hónapra, 1956-ban, szívpanaszokra 
hivatkozva, nem kellett bevonulnom. Évfolyamtársaim éppen az októberi forra-
dalom kitörésekor voltak Tatabányán. Feloszlottak és civil ruhában igyekeztek 
minél előbb hazajutni.

kandalló volt a falba beépítve, mely a háziasszony szobáját is fűtötte. Szép kertes 
családi ház volt nagy kerttel, az udvarban kis nyári konyhával, édesanyám itt 
főzött.

Rákosszentmihályról hévvel utaztam a Keleti pályaudvarig, onnan pedig 
villamossal, átszállással a Műszaki Egyetemre. A hévre kényelmesen fel lehetett 
szállni és általában ülőhely is volt, viszont kemény tortúra volt a villamossal utaz-
ni. Az még a háború utáni szűkös körülményeket tükrözte, a járművek 130-140 
százalékos kihasználtsággal közlekedtek, a kocsik nagy hányada a XIX. század 
végéről származott. A nagy tömeg miatt a Keleti pályaudvarnál legtöbbször csak 
a második vagy harmadik járatra sikerült feljutnom. A fel- és leszállást egy le-
nyitható-felhúzható rács zárta el, amelyet azonban a tömeg miatt sohasem le-
hetett becsukni, a lépcsőkön is szorosan álltak az emberek. Rágondolni is rossz, 
hogy szinte minden nap úgy utaztam, hogy egyik kezemmel kapaszkodtam a 
villamos fogantyújába, miközben még néhány felettem lévő utas nehezedett rám, 
kilógtam bőven az űrszelvényből és a másik kezemben tartottam az aktatáská-
mat. Csak a szerencsén múlott, hogy a villamosvezetéket tartó oszlopok vagy egy 
szembe jövő jármű le nem fűrészelt.

A kercaszomori kitelepítések 1951/52-ben napirenden voltak. Számítani lehe-
tett arra, hogy nagyapám is hamarosan sorra kerül. Ezért a család úgy határo-
zott, hogy a nagyszülőket kimenekítjük a faluból. A szüleim nem mutatkozhat-
tak a környéken, hiszen ők nem véletlenül menekültek el szülőföldjükről, őket is 
veszélyeztette a kitelepítés. Az én feladatom volt az akció, a szöktetés lebonyolítá-
sa. Vonattal utaztam, a dávidházi állomáson unokatestvérem, Balaitz Gyula – ő 
kocsis volt a tszcs-ben és a nagyapám által a tszcs-nek „önként átadott” lovakkal 
végezte a gazdaságban a munkákat – várt, és szekéren fuvarozott Kercára, Kar-
dosék házához, ahol nagyszüleim ideiglenesen meghúzták magukat.

A következő nap indultunk nagyanyámmal Budapestre. A feltűnés elkerülése 
céljából nem Dávidházán, hanem az őriszentpéteri állomáson szálltunk vonat-
ra, ahova szintén Gyula vitt bennünket a sötétedés beállta után. Mindez olyan 
volt, mint a krimiben. Én csak akkor nyugodtam meg, amikor a vonat elindult 
Őriszentpéterről (az ország belseje felé nem volt ellenőrzés). Nagyanyám kis cók-
mókja elfért egy kis szatyorban, volt benne egy élő tyúk is, amellyel édesanyámé-
kat akarta meglepni Budapesten. Útközben azonban szegény pára megfulladt, 
nagyanyám kicibálta a tyúkot a táskából és kidobta az ablakon.

Nagyapámat nem tudtam meggyőzni, hogy velünk jöjjön, neki még voltak a 
maradék kis földterületeivel kapcsolatban elintézendő dolgai. A távozás szüksé-
gességét azonban ő is belátta, és néhány nap múlva vonattal érkezett Budapest-
re, ahonnan édesapámmal utaztak Galgamácsára, „önkéntes száműzetésének” 
újabb helyére. Nem volt elég, hogy egy élet teljes munkáját elvették tőle, 65 éves 
korában el kellett hagynia szülőföldjét is. Gondoljunk csak bele, mit jelent egy Oklevél
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tartva, és ha más hátrányt nem is szenvedtek, fi zetésemeléskor mindenképpen 
éreztették velük.

Az erőműből 1958. november 1-én a HŐTERV elnevezésű tervező iroda ex-
port osztályára szerződtem. Az Energiagazdálkodási Intézetben (majd Rt-ben) 
töltöttem bő fél évszázadot. Külföldi erőművek tervezésével kapcsolatban az ille-
tő országokban több hónapot töltöttem, ami abban az időben – tekintettel arra, 
hogy nem léptem be az MKP-be – meglehetősen irigyelt tevékenység volt. Három 
hónapot dolgozhattam Nyugatnémet-országban az egyik legnagyobb energetikai 
gépeket gyártó, szerte a világban erőműveket építő, Babcock vállalatnál. Az itt ta-
pasztaltak meggyőztek arról, hogy a magyar mérnökök felkészültsége semmivel 
sem marad el nyugati kollégáikétól.

Izgalmas kiküldetés volt a pekingi, ahol több hónapon át próbáltuk meggyőz-
ni a kínai mérnököket, hogy a Datongban építendő erőművüket Magyarország-
tól vegyék meg. Erre egyébként a két ország között államközi megállapodás volt. 
Kint tartózkodásom utolsó napjaiban – 1989. május végén – zajlott a kínai diák-
ság rendszerellenes tüntetése. Elutazásom előtt még láttam a 200-300 ezer diák 
felszabadult felvonulását, melyet a következő napokban a kínai kormány brutá-
lisan, harckocsik bevetésével tört le. Erről már itthon a televízióból értesültem.

Az EGI-ben ügyesen kellett lavíroznom mindvégig azért, hogy többszöri fel-
szólítás ellenére se kelljen magamra venni a „pártmundért”. Szerencsére olyan 

ERŐMŰVEKET TERVEZTEM FÉL ÉVSZÁZADON ÁT

A diploma megszerzését követően 1956. május 1-én az Újpesti Erőműben kap-
tam állást, üzemmérnöki beosztásban. Az első munkanapon be kellett jelent-
keznem a Vasas- és Fémmunkások Szakszervezetébe, és azonnal békekölcsönt 
kellett jegyeznem, mely egy havi fi zetésnek felelt meg. Első fi zetésem akkor 
1200 Ft volt. A kötvényeket félévenként sorsolták, majd néhány év után név-
értékben visszafi zették. Nálam 
maradt egy 50 Ft névértékű köt-
vény, melynek másolata az aláb-
biakban látható.

A május elsejék megünneplé-
sén, nekünk, vállalati dolgozók-
nak – nem kimondva – kötelező 
volt részt venni, a munkahelyen 
a káderek árgus szemekkel fi -
gyelték azokat, akik nem jelen-
tek meg. Ezek a dolgozók rend-
szerellenesként voltak számon Ötven forint névértékű kötvény

Pongrácz papa (bal szélen) május 1-i felvonuláson Tárgyalás után az étteremben, Pekingben (jobb oldalon ülök)
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OKTÓBERI FORRADALMUNK, 
MUNKÁSTANÁCS ÉLÉN

A Műszaki Egyetem nagy előadó termében hallgattuk az előadót 1953-ban, ami-
kor a professzor mögött nyílt az ajtó, bejött egy DISZ (Dolgozó Ifj úság Szövetsé-
ge) vezető és bejelentette Sztálin halálát. Néma csönd, néhány hithű sztálinista 
könnyezett. Ezután kezdődött némi enyhülés a szovjet típusú diktatúrában.

Az 1956. október 22-én, a  Budapesti Műszaki Egyetemen megtartott diák-
gyűlésen a lengyelországi események hatására összeállították követeléseiket, és 
a varsói változásokkal való szolidaritás érdekében másnapra tüntetést hirdettek. 
1956. október 23-án elindult a diáktüntetés a Petőfi -szobortól a Bem-szoborig. 
Majd a Kossuth Lajos térre vonultak. A tömeg egy része a Városligetbe, a Sztálin 
szoborhoz ment. Október 23-án az Újpest Erőmű Révész utcai telepén dolgoz-
tam. Ott délután még semmit sem lehetett észlelni. Hírek sem jutottak el hozzám. 
Menyasszonyom, későbbi feleségem, Klárika telefonált, tudom-e, hogy milyen 
felfordulás van a városban, hatalmas tömeg vonul az utcákon piros-fehér-zöld 
zászlókat lobogtatva. Ő a Tudományos Akadémia mellett a FÖLDGÉP vállalat-
nál, a Vigyázó Ferenc utcában dolgozott.

Még sikerült hozzá gyorsan eljutnom, rögtön csatlakoztunk a tömeghez, és a 
Sztálin (ma: Andrássy) úton vonultunk a Hősök terére. Közben a tömeggel együtt 
harsogtuk: ”Ruszkik haza”. Hosszú idő óta először szabadnak éreztük magun-
kat. Ritkán látni ilyen boldog, békés tömeget, az emberek arca sugárzott, kart 
karba öltve vonultunk, meg voltunk róla győződve, hogy ami volt, az elmúlt, 
a diktatúrát végképp eltöröltük. Hömpölygött a tömeg a Sztálin-szobor irányába, 
örömünknél csak a lelkesedésünk volt nagyobb. Klárika óvatos volt, azt mondta, 
hogy hamarosan jönnek a szovjet alakulatok és szétzavarják a tömeget. Én opti-
mistább voltam: ilyen hatalmas megmozdulást már nem lehet elfojtani. Sajnos, 
Klárikának lett igaza.

A tömeg egy emberként követelte Joszip V. Sztálin 11 méter magas kő posz-
tamensen álló, 7,5 méter magas, 6,5 tonna súlyú bronz szobrának eltávolítását. 
A  szobor ledöntésével hosszú ideig próbálkoztak, mindenféle szerszámmal, de 
csak nem adta meg magát. Végül jött egy teherautó, hozott egy hosszú, vastag 
drótkötelet, amit lasszóként Sztálin nyakába dobtak, majd a teherautóval von-
tatni kezdték, de a szobor nem mozdult. Előkerült egy gázhegesztő és fi atalok 
hoztak több vágó szerszámot, végül ezekkel elvágták a térd alatt a szobrot. Ez a 
hatalmas, gyűlölt test óriási robajjal és még hatalmasabb taps közepette földre 
zuhant. Ezután elénekeltük a Himnuszt. Csodálatos volt!

Már október 24-én megalakultak a munkástanácsok, melyek egy-egy gyár 
munkásait tömörítették, felváltva a kommunista párt szervezeteit. A Révész utcai 

igazgatónk volt, aki a szakmai tudást helyezte előtérbe, és csak ezt követte a po-
litikai követelmény. Az igazgató elve megegyezett a kádári szlogennel; „aki nincs 
ellenünk, az velünk van”. Hát én nem tehettem semmit sem ellenük, de politi-
kailag egy percig sem voltam 
velük.

A  pártba való invitáláskor 
válaszom az ismert és elcsé-
pelt szlogen volt: „ideológilag 
még nem vagyok elég érett ah-
hoz, hogy belépjek”. Kizárólag 
szakmai alapon, fokozatosan 
haladtam előre a ranglistán. 
Tervezőként, projekt felelősként 
kezdtem, végül irodavezető-
ként átlagban száz mérnök és 
technikus tervezési és vállal-
kozási munkáját irányítottam. 
A  vállalattól 1996. december 
30-án mentem nyugdíjba. Ettől 
az időponttól 2012. december 
30-ig nyugdíjas szakértőként 
dolgoztam a GEA EGI Zrt.-
ben (EGI jogutódja privatizáció 
után). 2006-ban, a  diploma-
szerzés 50. évfordulóján a Mű-
szaki Egyetem aulájában átvet-
tem az Aranyoklevelet.

A diploma átvételén Klárikával (2006)
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1956 őszén édesapámmal sokat beszélgettünk az eseményekről, próbáltuk 
hallgatni a Szabad Európa Rádiót. Elvileg több hullámhosszon lehetett fogni, 
a  valóságban azonban állandóan zavarták. Az időnként elfogott beszédfoszlá-
nyok alapján édesapám bízott abban, hogy jönnek az amerikai csapatok és győ-
zelemre segítik a forradalmárokat. Megrögzött Fradi-drukker volt, élete végéig 
szidta a kommunistákat. Szüleim Szondi utcai lakását gyakran látogatta a ko-
rábban már említett unokatestvére, Pongrácz Ferenc, aki akkor az Uzsoki Kór-
ház sebészeti osztályán praktizált, adjunktusi beosztásban. Állandóan ultiztak, 
a  harmadik partner Pongrácz Zoltán – édesapám unokatestvérének, Pongrácz 
Antalnak a fi a – volt. Szívták a cigarettát, politizáltak és bíztak a csodában, az 
ország amerikaiak által történő felszabadításában. Ez sajnos az életükben nem 
következett be, a rendszerváltást sem érték meg.

Édesapám ekkor már a Budapesti (Hárosi) Falemezművek anyagbeszerzője 
volt. Járta a vidéket, az erdőgazdaságoktól vásárolta fel a lemezgyártáshoz szüksé-
ges faanyagot. Különösen sokat járt a Somogy megyei Kaszópusztára (Nagyatád-
tól északra). A kis falu a környezetében lévő erdőkben bőséges vadállománynak 
köszönhetően kiváló minőségű vadászterületnek számít. A Kádár-rendszerben a 
főelvtársak egyik vadászterülete volt.

Erőműben, ahol ekkor dolgoztam, engem is beválasztottak a Munkástanács há-
romtagú vezetőségébe. A dolgunk annyi volt, hogy szolgaian követtük az Orszá-
gos Tanács intézkedéseit. Levelet írtunk Nagy Imrének az Országházba, hogy 
mindenben támogatjuk, s ha sztrájkolni kellett, szavakban csatlakoztunk (egyéb-
kén sohasem mentünk utcára).

A forradalom tizenkét napig tartott, mikor is a szovjet tankok eltiporták. No-
vember 4-én a szovjet hadsereg megindította a támadást, és rommá lőtte Buda-
pestet. Szüleimmel a Cserhát utcában laktunk. A harcok elcsitulásáig két nappalt 
és két éjszakát a szenes pincében töltöttünk. Szüleim időnként felmerészkedtek 
az első emeleti lakásba, és a tartalékokból készítettek némi ennivalót, amit azután 
a picében fogyasztottunk el.

A  forradalom leverését követően november, december hónapokban tömeg-
közlekedés nem volt vagy csak esetlegesen. A harcok elcsitulását követően gya-
log jártam a Dózsa György úton végig a Révész utcai munkahelyemre. Útközben 
„megcsodálhattam” Sztálin csizmáit a hatalmas posztamensen és a szovjet harc-
kocsit a Dózsa György út – Népköztársaság út kereszteződésében, a jugoszláv kö-
vetség előtt. Az első napokban még nem tudtam, hogy Nagy Imre és munkatársai 
ott kaptak menedéket a követségen.

Az Erőműben a munkástanács még néhány hétig működött. Ebben az idő-
szakban egyszer egy pufajkás fi atalember látogatta meg a főnökömet, én is ott 
ültem az íróasztalomnál. Ismertem az illetőt, mérnök volt, kommunista a mélyen 
elkötelezettekből, a szomszédos gépgyárban dolgozott. A szovjetek bevonulása-
kor a kollégák a Váci úton látták egy szovjet harckocsi tetején. A  főnökömmel 
pusmogtak kis ideig, majd odajött hozzám, rákönyökölt az íróasztalomra és né-
hány szót kérdezett, valami olyasfélét, hogy mi újság kolléga vagy hasonlót. Majd 
kinyitotta pufajkáját, úgy hogy a kabát alatt a vállára akasztott géppisztoly az 
asztalra koppant, ami kimondatlanul azt jelentette: Vigyázz ember, mert fi gye-
lünk! Természetesen megijedtem, tudtam, hogy főnököm tájékoztatta a forrada-
lom alatti nézeteimről, próbáltam úgy tenni, mintha semmit sem láttam volna.

Szerencsére nem lett következménye. Más gyárakban üldözték, egymás után 
tartóztatták le a munkástanácsok vezetőit. B. Miklós barátom is az egyik Váci 
úti villamos gépgyárban dolgozott és munkástanács elnöke volt. Április 4-e után 
egy hétig nálunk kért menedéket, éjszakánként ott aludt, nem mert hazamenni 
a saját lakására, félt, hogy letartóztatják. Nekem nem származott hátrányom – 
igaz nem cselekedtem különösebben felróható dolgot –, főnökömmel továbbra 
is jó viszonyban voltunk. Hálás is vagyok neki, mert amikor a cégtől távoztam, 
a személyzeti osztály véleményezésében, amit az új munkahelyemre küldtek, azt 
írták, hogy „az ellenforradalmi eseményekben nem vett részt”. Azt hiszem, ennek 
köszönhetem, hogy későbbi pályafutásom alatt a forradalom alatti tevékenysége-
met sohasem fi rtatták.
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Bátyám később elvált, és Horváth Csillát vette feleségül. Második házasságá-
ból született Kinga lányuk, aki testnevelési főiskolát végzett. Sajnos egy közlekedési 
balesetben olyan súlyosan megsérült, hogy jobb lábát térden felül amputálni kellett.

Bátyám és édesapám 1981-ben, édesanyám 1982-ben távozott az élők sorából. 
Mindnyájukat a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben helyeztük végső nyugalomba. 
A halálesetek rendkívüli szomorúságot zúdítottak rám, itt maradtam Budapes-
ten, egyedül a Pongrácz családból. A vigaszt családom, feleségem és gyermekeim 
jelentették.

CSALÁDALAPÍTÓ TESTVÉREK

Ezekben a viharos időkben, 1956. december 21-én kötöttük össze sorsunkat vég-
legesen Klárikával (szül: Szamossy Klára, 1934) Budapesten, a Deák téri evan-
gélikus templomban. Miért pont ezekben a kritikus időkben? Mert már nagyon 
régóta szerettük egymást, és persze gondolkodtunk azon, hogy disszidálunk. 
Végül én voltam az, aki nem akart menni –decemberben már egyébként sem 
nagyon volt erre esély –, holott 1956 előtt 
még nagyon boldog lettem volna, ha kül-
földre távozhatok. Féltem a várható hon-
vágytól, sajnáltam a szüleimet, a testvére-
met elhagyni. Klárika ment volna. Végül 
maradtunk.

Eredetileg a nászutat a Gellért Szállo-
dában terveztük eltölteni, le is foglaltam 
a szobát, de nem tudtunk elmenni, nem 
lehetett közlekedni. Így maradt a Cserhát 
utcai külön bejáratú szoba. Szerencsére egy 
hétig egyedül voltunk, szüleim az esküvőt 
követő napon a karácsonyi ünnepekre el-
utaztak Szomorócra, Balaitzékhoz.

A  bátyám 1956 januárjában nősült, 
Perjési Máriát vette feleségül. Zoltán elő-
ször egy zalai községben kapott állást, 
majd Zalaegerszegen, később Tordason 
volt körzeti orvos. Innen az út Budapestre 
vezetett, a XIV. kerületben praktizált. Már 
vidéki szolgálata alatt volt gépkocsija – 
ami abban az időben csak keveseknek ju-
tott osztályrészül –, egy bogárhátú Volks-
wagen, később pedig az országba elsőként 
behozott szovjet gyártmányú Moszkvics 
típusú gépkocsik közül vásárolt. A  há-
zasságukból egy leánygyermek született, 
Krisztina, aki jogi egyetemet végzett és 
Zoltán fi unk osztálytársához, Nándori 
Lászlóhoz ment feleségül. A férj híres cuk-
rászdát üzemeltet a fővárosi Bakáts téren, 
Krisztina ügyvédként praktizál.

Így kezdődött. Klárika és Dániel 
a Gellért fürdőben

Így folytatódott: esküvő, 1956.dec.12.
Zoltán második esküvője 

Horváth Csillával
Zoltán és Csilla kislánya: 
Kinga, Mafi nkával (2001)

Zoltán és Perjési Mária esküvője (1956. január) Krisztina az ügyvédi irodában
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otthon folytatta varrónői tevékenységét, ismerősöknek dolgozott és természete-
sen ő varrta Klárika összes divatos ruháját is. Férje, Szamosi Ferenc (1909–1987) 
húsz évvel tovább élt, 1987-ben halt meg. Az ő szakképesítése asztalos volt, de a 
budapesti tűzoltóságnál dolgozott nyugdíjazásáig.

Két fi úgyermekünk született, Zoltán 1958-ban és Gábor 1971-ben. Zoltán a 
gimnázium elvégzése után a Budapesti Közgazdasági Egyetemen szerzett közgaz-
dász oklevelet. A szintén a Közgázon végzett, 1959-es születésű Dobos Andreával 
kötött házasságot. Zoltán a MEDICOR műszergyártó vállalat külkereskedelmi 

Életükben nem tudtam szüleim segítségére lenni. Inkább ők segítettek ben-
nünket a lakáscserénél, később a lakásvételnél és a nyaraló építésénél is. Egyetemi 
éveim alatt albérletből albérletbe költöztünk. Nősülésem után néhány évvel úgy 
jutottunk lakáshoz, hogy szüleim feláldozták magukat, elcserélték világos laká-
sukat két különálló lakásra. Ők egy udvari, kétszobás, komfortnélküli lakásba 
költöztek, mi pedig egy Dózsa György úti, első emeleti, félkomfortos, kétszobás 
szintén udvari lakásba. Ezt követően még kétszer cseréltünk lakást, hogy elfogad-
ható körülményeket biztosítsunk a családnak. Erre 17 évet kellett várnunk. Tíz 
évig áhítoztunk a telefonra és tíz évet vártunk az első autónkra. Ilyenek voltak a 
Kádár-rendszerben egy mérnök lehetőségei.

A mesterségesen alacsonyan tartott bérek is bennünket, mérnököket sújtot-
tak talán a leginkább. A Kádár-korszakban ugyanis a mérnök nem tartozott a 
megbecsült dolgozók táborába, fi zetése alig valamivel lehetett több, mint a szak-
munkásé. Ebből a fi zetésből nagyon szűkösen, éppen hogy el lehetett tartani Bu-
dapesten a családot. Bizony előfordult, hogy átmenetileg a szülőktől vagy a szo-
moróci rokonoktól kértünk kölcsönt! Anyagi helyzetünk csak a rendszerváltást 
követően, munkahelyem, az Energiagazdálkodási Vállalat privatizációja után lett 
kedvezőbb.

Első külföldi utunk, 2x60 dollárral a zsebünkben, Olaszországba vezetett, 
1968. augusztus 22-én, vonattal. Úti cél Róma, Nápoly, hajóval a Capri sziget, 
Firenze és utoljára Velence. Nagy volt az izgalom, ugyanis 1968. augusztus 20-ról 
21-re éjjel a Szovjetunió és a Varsói Szerződés országai, köztük a Kádár vezette 
Magyarország lerohanták Csehszlovákiát. Nekünk augusztus 22-re volt vonatje-
gyünk. Nem tudtam, hogy ilyen körülmények között elhagyhatjuk-e az országot. 
Katonaköteles személyeknek külföldre utazáskor a katonai kirendeltségen kellett 
jelentkezniük, ahol egy kérdőívet kellett kitölteni, hová utazik, kihez és miért stb. 
Bementem, számítva arra, hogy az adott nemzetközi szituációra való tekintettel 
esetleg azonnal behívnak. Legnagyobb meglepetésemre, arra a kérdésemre, hogy 
utazhatok-e? A válasz az volt: miért ne utazhatna? Hebegtem, hogy Csehszlová-
kia. Nem engedte befejezni. „Elvtárs, nem történt semmi, utazzanak nyugodtan, 
itt egy kérdőív, ezt, amikor visszajöttek, töltse ki, és hozza be ide a kirendeltség-
re, a viszontlátásra, jó utat!” Nem tudhattam, hogy a teljes bevonulást titokban 
akarták tartani: „nem történt semmi”. Elutaztunk és csodálatos városokat, mú-
zeumokat és tájakat láttunk. Első utazásunk fárasztó volt, de boldogok voltunk, 
hogy szabad levegőt szívhattunk.

Nagy veszteséget jelentett a családnak, különösen Klárikának, hogy 1967-ben 
fi atalon, 55 éves korában meghalt édesanyja (1922–1967), a gyógyíthatatlan kór, 
a leukémia végzett vele. Anyósom rendkívül kedves, pedáns asszony volt, a csa-
ládban ő viselte a nadrágot. Fiatal korában varrónői szakképesítést szerzett és 
divatszabóságon dolgozott. Korai betegsége miatt az állását fel kellett adnia, de 

Baloldalon feleségem édesanyja 
és édesapja

Klárika édesanyjával, 
Sass Erzsébettel

Zoltán és felesége, Andrea, 2010 karácsonyán Zoltánék fi a, Patrick
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ÉDESAPÁM TESTVÉREI, 
AKIK A SZOMORÓCI HÁZBÓL MENTEK FÉRJHEZ

Pongrácz Margitot (1911–1985) a ba-
jánsenyei Sohár Adorján fi a, Sohár 
Sándor (eltűnt a Don-kanyarban 1942-
ben) vette feleségül. Két gyermekük 
született: Sohár Endre és Sohár Margit.

Pongrácz Julianna (1914. szeptem-
ber 14. –1982) a legfi atalabb lánytest-
vér, Barlahidára ment férjhez. Férje 
Gergály Lajos (1906. április 4.–1942. 
Don-kanyar). Juliskának egy fi a szü-
letett, Gergály Lajos (1938.július 10.–).

osztályán, Andrea pedig az IBUSZ utazási irodánál dolgozott. Két év után elnyer-
ték az IBUSZ által a hollandiai iroda vezetésére kiírt pályázatot, és kiköltöztek 
Amszterdamba. Szolgálati idejük lejártát követően kint maradtak, és véglegesen 
letelepedtek Hollandiában. Később megkapták a holland állampolgárságot is. Ott 
született Patrick gyermekük, aki holland óvodába és iskolába járt, így anyanyelvi 
szinten beszéli a holland nyelvet. Zoltán egy ottani utazási irodánál helyezkedett 
el, és azóta is ott dolgozik.

Gábor fi unk az érettségi után a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett okl. 
gépészmérnöki diplomát, majd az Energiagazdálkodási Vállalatnál helyezkedett 
el. Néhány év gyakorlat után önálló útra lépett, egy német – energetikai alkat-
részeket gyártó – vállalat magyarországi képviselője lett, majd saját vállalkozást 
alapított. 1998-ban kötött házasságot Gergely Klárával, aki tanítói oklevelet szer-
zett. Gáboréknak két gyermekük született, Zsófi  és Máté. Klárika 2008-ban tra-
gikus körülmények között távozott az élők sorából. Gábor 2012-ben kötött újabb 
házasságot Tóth Gabriella fogorvosnővel. Szeretetben nevelik a két gyermeket.

Klára és Gábor 
esküvői képe (1998)

Gábor második esküvőjén (2012. augusztus): 
Gabi jobbján a szüleivel, Gábor, Zsófi  és Máté

Pongrácz Margit 
(1911–1985)

Sohár Sándor, 
Margit férje (–1942)

Sohár Margit (Manci) és férje, Simon Ferenc, 
Katalin lányukkal

Sohár Endre (1934–) és felesége, 
Gömbös Margit

Pongrácz Julianna 
és Gergály Lajos

ifj . Gergály Lajos és felesége, 
Martinka Ibolya
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ÉDESANYÁM TESTVÉRE 
ÉS CSALÁDJA SZOMORÓCON

Édesanyám nővére, Papp Dina (1899. november 10.–1976. június 8.) és a férje, 
id. Balaitz Gyula (1898. október 24.–1979. január 19.) a falu közepén gazdálkod-
tak református családban. Gyula bácsi Pataky László lelkész legfőbb segítsége, 
presbiter volt, Szomorócon ő gondozta a haranglábot, harangozott is; sok méhe 
volt, telente ő volt a kercai szeszfőzde vezetője. Remek érzéke volt a szerszám- és 
bútorkészítéshez, sokszor megcsodáltam a gyalupadja körül.

Gyermekeik, az unokatestvéreim: ifj . Balaitz Gyula (1920. május 16.–1985. 
december 5.) és Balaitz Piroska (1924. január 28.–). Gyula harcolt a 2. világhá-
borúban, a tsz-ben fuvaros volt, imádta a lovakat. Piroska a mezőn töltötte élete 
javát, ma ő a község legidősebb lakója, elmúlt 91 éves. Ők a Szomoróc csertai 
részén tisztes parasztcsaládot vezető id. Soós Kálmán (1897. október 21.–1980. 
április 23.) és Kovács Mária (1903. szeptember 14.–1964. június 6.) két gyerme-
kével kötöttek csereházasságot 1946 februárjában: Soós Kálmánnal (1922. április 
4.–1996. január 6.) és húgával, Irmával (1923. augusztus 14.–1981. december 26.). 
A dupla esküvő egyik tanúja édesapám volt, a másik Breszkócs Sándor bognár. 
Irma és Kálmán is földművesként dolgoztak a csertai birtokon, Kálmán később 
különböző beosztásokban a tsz és a falu tanácsi vezetője is volt, ő építtette a kercai 
kultúrházat, ennek kálváriájáról Moldova György ír az Őrség panaszai között. Őt 
tartották a falu legokosabb emberének, a bajánsenyei tsz kercai állattenyésztési 
üzemegység-vezetőjeként ment nyugdíjba, ő ismerte legjobban a helyi birtokvi-
szonyokat.

Kálmánnak és Piroskának két gyermeke született. Piroska (1947. április 
14.–2012. június 22.) férjével együtt a tsz állattenyésztésében dolgozott, majd a 
község önkormányzati dolgozó-
jaként ment nyugdíjba, négy fi ú-
gyermeket neveltek fel. Kálmán 
(1952. december 11.–) tovább-
tanult az ELTE magyar-néprajz 
szakán, újságíró és szerkesztő 
lett Budapesten. Ott alapított 
családot, a  szarvasi Gyöngyö-
si Máriával Bajánsenyén kötött 
házasságukban egy fi uk, Róbert 
(közgazdász) és egy lányuk, Lil-
la (gitártanár) született. Kálmán 
Kercaszomor díszpolgára.

Pongrácz Aranka, a legidősebb testvér, 
Kercára ment férjhez Kardos Ferenc föld-
műveshez. Egy fi uk született: Kardos Kál-
mán. Ő helyi munkalehetőség hiányában 
a dunaújvárosi kohó építésén dolgozott, 
brigádvezető volt. Később Zalaegerszegen 
épített házat, ott nősült meg. Egy gyerme-
kük van, László. Kálmán és felesége a kö-
zelmúltban távozott az élő sorából.

Pongrácz Aranka Aranka férje, 
Kardos Ferenc

Kardos Kálmán és neje, 
Amália

Kardos László és családja a régi háznál

Soós Irma és Balaitz Gyula, Balaitz Piroska 
és Soós Kálmán esküvői képe, 1946
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ELŐDÖK ELŐTT TISZTELGŐ ZÁRSZÓ

A szomoróci családom és a magam rokonságát, köztük az otthon maradtakat, az 
ottani nehézségeket elviselőket mutattam be, főként képeken, írásom zárásaként.

Amint ebből a kis kötetből kiderülhetett, a határszéli Pongrácz Dánielek ősi 
szomoróci hajléka áldozatául esett a XX. század idegen földön kelt viharainak. 
A nyugati nagyhatalmak előbb Trianonban szakították széjjel az őrségi nép évez-
redes együttélését. Rokoni kapcsolatok százait roncsolták, szétzilálták a földtulaj-
dont, felszámolták a nyugati, gráci piaci kapcsolatokat. A szomoróciaknak azért 
kellett fegyvert fogniuk, hogy továbbra is annak az országnak a lakói maradhas-
sanak, amelynek határait a honfoglalás óta védték. Magyarokként Magyarorszá-
gon akartak élni. Nekik sikerült, ezért én is Magyarországon születtem. Majd az 
újabb világháború után a nagyhatalmak már a szovjetekkel szövetkezve tették 
tönkre az itteni falvakat. Birodalmi határt emeltek a trianoni országhatár helyén, 
szögesdrótot ellenünk húztak, nem a védelmünkre, és bevezették az ideológiai 
üldözést, a megfélemlítést, a kifosztást és a kitelepítést.

Családunk erről a gyönyörű vidékről, ahol tisztelet övezte a törekvést és a 
szorgalmat, szétszóratott. Túl a nyolcvanadik életévemen az őrségi őseim iránti 
tiszteletből írtam ezeket a sorokat, és a családomon kívül elsősorban a Kercaszo-
moron és környékén élők számára történelmi mementónak szántam.

Örömömre szolgálna, ha mások is megismerhetnék.

A Balaitz-házban gazdálkodó Gyulának és Irmának is egy lánya, Ida (1947. 
január 10.–) és egy fi a, Gyula (1957. április 20.–) született. Ida érettségi után a tsz 
adminisztrációjában, majd a bajánsenyei iskolában talált munkát, Bajánsenyén 
él a családjával, Gyuszi asztalos, majd Szombathelyen (bútor)kereskedő lett, Vas-
szilvágyon él a lányaival.

Ida, Balaitz Gyula és Soós Irma lánya, mellette 
Piroska, Soós Kálmán és Balaitz Piroska lánya, 

mindkét kép 1965-ben készült Budapesten, 
amikor édesanyáméknál voltak

ifj . Soós Kálmán és felesége, Marika, Lilla lányukkal. Jobboldalon fi uk, Róbert (2005)

Ifj . Balaitz Gyula a lányaival: 
Antóniával és Alexandrával
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