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01 – AZ EGYKORI VÁROSMAJOR 

Somorjának van egy városnegyede, amelynek Városmajor a neve. Azért cseng ma már különösen ez 

a név, mert napjainkra semmi sem maradt abból az egykori városi majorságból, amely a gazdasági 

teendők helyszíne, városi ingóságok és javak tárolásának központja volt. A település déli határán 

húzódott, a Duna irányába, magába ölelve az egykori Halász és Duna utcát is, ahol a 

gazdasági cselédek, szerződéses bérmunkások, iparosok és majorsági szakemberek házikói álltak.  

A képeslapfotón, amely a 20. század első éveiben készült, és amit a katolikus templom tornyából 

fényképeztek, nagyon szépen látható szinte az egész Majorok, középen a Városmajor tér a tűzoltóság 

mászóházával, amely 1883-ban épült. A fénykép bal oldalán az emeletes magtár látható, amely 

a betakarított gabonafélék tárolására szolgált. Volt nagy udvara és kútja, istállóhelyiségek, sertésólak 

és akol a jószágok tartására. Volt kórós a 

legeltetésre, és volt zöldségeskert és gyümölcsös is. 

A Majorokot a községi majoros vezette, aki 

köztiszteletben állt. A leghosszabb szolgálatot 

teljesítő majoros Káros Mátyás volt, aki 46 éven 

keresztül (1885-1931) irányította és ügyelte 

a Városmajor zökkenőmentes munkáját. 

A cselédlakások, ahol népes családok éltek, picik 

voltak. A majoroki udvarokban tilos volt szalmát 

felhalmozni, mert az a nyári melegben tűzveszélyes 

volt. A Majoroki-tó volt a környék kacsáinak és 

libáinak kedvenc helye.  

A városmajori tűzoltó mászóház (archívum) 

Az itt élő emberek szegények 

voltak, mégis nagyon jó 

hangulata volt ennek 

a városrésznek, egészen az 

1970-es évekig, amikor is 

földig rombolták a házait, hogy 

panelházak épülhessenek 

a helyén. 

 

Városmajor, látkép a katolikus 

templom tornyából, 1900-as évek 

eleje (archívum) 

 

Szerző: Méry Erzsébet 

! Feladat !  

Próbáljátok behatárolni az egykori tűzoltósági mászóház helyét. Ne feledjétek, a fénykép a katolikus 

templom tornyából készült. 
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02 – ÉDESGYÖKÉR, A SOMORJAI SZEGÉNYEK CSEMEGÉJE 

 
 

Az ínséges háborús években, sőt még azt követően is, szinte minden somorjai kertben honos volt az 

a pillangósvirágúak családjába tartozó, évelő, lágy szárú növény, amelyet édesgyökérként 

emlegettünk.  

Ha időnként torkosságra szottyant kedvünk, idős nagyapám 

fogta az ásót és elindult a majoroki kertnek abba a sarkába, ahol 

ez a varázslatos bokros növény tanyázott. Szárnyasan összetett 

levelei leginkább az akácéra hasonlítottak, fürtös virágzata lilás 

színekben pompázott. Vízszintesen kúszó, több méteres 

gyökértarackaiból ásónyomnyi mélységben sikerült is mindig 

szép hosszú, ujjnyi vastag szálakat hasítanunk. A kiásott 

gyökereket megtisztítottuk a földtől, aztán nagyapa az 

éles bicskájával kihámozta a vörösesbarna héjból a sárga 

gyökérhúst. Már az illata is különleges volt. Pár centiméteres 

darabokra vágta a gyökeret, amit aztán addig-addig rágcsáltunk, 

amíg az rostjaira nem bomlott, miközben az émelyítően édes íz 

elárasztotta az ízlelőbimbóinkat. A maradékot a sparhelt 

melletti szegletben megszárította. „Jó lesz majd télen, ha nem 

enged ásni a föld fagya“, - mondogatta. 

 

 

 

 

 

 
Az édesgyökér - Glycyrrhiza glabra 

 

 

Akkoriban még nem tudtam, hogy a rudakban kapható medvecukor 

(bocskorszíj)  az édesgyökér kivonata. Azt viszont igen, hogy 

egészséges, és számos jó hatása mellett a köhögés, rekedtség és 

hüléses megbetegedések megelőzésére és gyógyítására is ajánlott. 

 

 

 

 

 

 
           Szerző: Méry Erzsébet 

           Kép: internet 

! Tudnivaló ! 

- Népies nevei: édesfa, cukorkóró. 

- Az édesgyökér glycyrrizinsav nevű anyaga ötvenszer édesebb a szacharóznál. 

- Szaponinokat, flavonidokat és kumarinokat tartalmaz. 

- Sorbet, üdítóital és cukorkák készítésére, a barnasör színezésére használják. 
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03 - AZ EGYKORI SOMORJAI HADIFOGOLYTÁBOR 

 

Somorján az 1. világháború idején hadifogolytábor működött, amelyet 1914. szeptember 2-án hoztak 
létre a régi és új kaszárnya és hozzá tartozó területein, illetve a szomszédos szántóföldeken (ma a 
Pacsirta utca, LIDL, a szomszédos üzletsora és a lóversenypályaként ismert terület). 

A szögesdróttal körülvett táborba mindjárt másnap 2020 fogoly érkezett. Számuk 1918 elejére elérte a 
15000 főt, a háború végén pedig már az nyilvántartásban összesen mintegy 60 000 fogoly szerepelt.  A 
foglyok kezdetben embertelen körülmények között éltek, faágakból állítottak maguknak sátrat vagy 
saját maguk által vájt föld alatti lyukakba húzódtak. Később fokozatosan 100 fabarakkot építettek, ahol 
kb. 20000 ember fért el. Somorja lakossága akkoriban mintegy 3000 fő volt, ezért a tábor egy önálló 
városként hatott. A tábort főleg olasz és orosz hadifoglyok töltötték meg.  

 A hadifoglyoknak naponta 750 g kenyér járt, de ahogy 
a háború vége felé elfogytak a tartalékok, a napi 
kenyéradag 150 g-ra csökkent. Az egészséges 
hadifoglyok a táborban rendszeresen dolgoztak, amiért 
némi fizetést is kaptak. Szalmagyékényt, 
szalmapapucsot gyártottak, kádár-, cipő- es 
szabóműhely is üzemelt a tábor területén. A rendszeres 
katonai behívások miatt hiányzott a férfi munkaerő, 
ezért a hadifoglyokat a somorjai gazdák is 
foglalkoztatták. A hadifoglyok a somorjaiakkal 
cserekereskedelmet is folytattak. A táborban 1916-ban 

saját pénzt is bevezettek, amelyen a kantinban élelmiszert, dohányárut és levélpapírt is vehettek. A 
táborban könyvtár és színjátszó kör, sőt még két kápolna is működött. 

Az itt meghalt hadifoglyok emlékét a somorjai temetőben két emlékmű őrzi (egy olasz és egy orosz), 
de sajnos a sírok többségére időközben rátemették a somorjai polgári lakosságot. A zsidó foglyokat a 
szomszédos kis zsidótemetőben temették el, itt a sírok a mai napig fennmaradtak. 

Szerző: Horváth Lajos 

! Tippelj ! 
Hány kifli tesz ki 150 g-ot?         (kb. három kifli) 
 
! Tudnivaló ! 
- a hadifogolytábor a mai Lidl, Kaufland és a lóversenypálya helyén volt 
- a táborban olasz és orosz hadifoglyok éltek 
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04 - VOLT EGYSZER EGY KISVASÚT 

 

A 19. sz. végén elkészültek Magyarország fő vasútvonalai és elkezdődött a helyi érdekű bekötővasutak 
építése. A vasútépítési programba bekerült a Csallóközt átszelő Pozsony-Dunaszerdahely-Komárom 
vonal építése is. 

A vasútvonal tervezésekor az útvonal Somorját elkerülte, azért, hogy a vasút ne konkuráljon a Duna 
Gőzhajózási Társaságnak. Ez persze Somorján nagy megdöbbenést keltett, de végül a vasútért 
folytatott küzdelemben a város alulmaradt. Miután a Pozsony-Úszor-Dunaszerdahely vonalat 1895-
ben átadták, a cél egy Úszor-Somorja bekötővonal megépítése lett. Ez még további 20 évbe telt. 

E cél eléréséhez még a hadifogolytáborral is számoltak, mivel a tábor és a lakosság érdekei ebben 
megegyeztek. A szerencse is közrejátszott, mivel a táborban szolgáló Pallay Tibor főhadnagy polgári 
foglalkozása vasútépítő mérnök volt. Miután megbízták a vasút építésével, szolgálata alól felmentették 
és minden erőfeszítését a vasút tervezésének, ill. az építkezés irányításának szentelhette. A remek 
szervezés eredményeként a szárnyvonalat már 1915 decemberében átadták, jóval a tervezett határidő 
előtt. A vonal az úszori állomástól a hajdani somorjai gőzmalomig vezetett, teljes hossza kis híján 5,4 
km. 

A vasút már az első évben hasznot hozott, ezért további szárnyvonalak megépítését kezdték tervezni. 
A helyi érdekű vasúttársaság szorgalmazta a Somorja-Bacsfa-Vajka vonal megépítését is, sőt 

megtörtént már a vonal bejárása és felmérése is. 
Időközben azonban a közúti közlekedés is rohamos 
fejlődésnek indult és a hadifogolytábor is a háború 
befejeztével megszűnt. A helyi szárnyvonal építésével 
párhuzamosan megépült az állomáshoz vezető kocsiút (a 
mai Pomléi út) és gyalogút is. Az út mentén elektromos 
közvilágítás épült, a munkálatokat úgyszintén Pallay 
mérnök irányította. Az új kocsiút és gyalogút kavicsolását, 
valamint az út menti hársfák ültetését a hadifoglyok 
végezték. 

Vonat a somorjai állomáson        Kép és szöveg: Horváth Lajos 

 

! Tippelj ! 

Hány hadifogoly építette a Somorja-Úszor vasútvonalat?      (500) 

Hány hársfa áll a Pomléi úton?         (480) 

Hogy hívják ma azt az utcát, amelyen az egykori állomás állt?    (Pomléi út) 
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05 - A POMLÉ KINCSEI 

 
A Pomlé egy tízhektáros parkerdő, amely Somorja északi részén, Sámot és az egykori Gancsháza 

között terül el. Egy rég kiszáradt Duna-ág (Holt-Duna) medre kanyarog rajta keresztül, mely 

napjainkban is jól nyomon követhető. Szokatlan neve nagy valószínűséggel egykori tulajdonosának, 

Sámodi Pamlénynak nevéből ered, amelyről egy 1342-ben kelt adásvételi szerződés tanúskodik. 

 

Hogy mikor és ki ültette termetes fáit, azt sajnos nem tudjuk, de 

a Pomlét már a 18. századi dokumentumok is erdős területként említik. 

A 19. és a 20. században a városiak kedvenc kirándulóhelye, 

majálisok, bálok, lakodalmak, népünnepségek és sportesemények 

színtere. A Somorja-Úszor vonalon közlekedő HÉV-nek (helyi érdekű 

vasút) még állomása is volt a Pomléban. A szocializmus évtizedeiben 

a május 1-jei felvonulások és ünnepségek helyszíne volt, az 1956-ban 

épített szabadtéri színpadja és nézőtere az egykori folyómeder 

adottságait kihasználva készült el. Többszöri átépítését követően 

napjainkban is ünnepségek, fesztiválok, színházi bemutatók és 

koncertek közkedvelt helye. 

Fénykorában - a boldog békeidőkben (1867 és 1914 között) - árnyékos 

sétányait kőszobrok díszítették.  

 

Ezen a régi fényképen homályosan ugyan, de láthatjuk, milyen felső 

része volt annak a formás kőoszlopnak, amelyet az 1990-es években a 

játszótér kialakításakor hoztak be a városba, ugyancsak a Honismereti 

Ház kertjébe. 
Pomléi kőoszlop ismeretlen fiúval:  

Kotiers András fényképgyűjteményéből 
 

 

Az idősebbek még emlékeznek Nepomuki Szent János 

kőszobrára, amely a tánckör közelében állt, s amelynek ma 

már csak a mohával benőtt talapzata található a parkban. Az 

alsó oszloprész a Honismereti Ház udvarán talált menedéket. 

 

 
 

 

 

 

 Nepomuki Szent János-kőszobra: Robert Zámečník fotói 

 

Szerző: Méry Erzsébet 

 

! Feladat ! 

- Keressétek meg az egykori Duna-ág medrét a Pomléban! 

- Keressétek meg Nepomuki Szent János szobrának talapzatát! 
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06 - A POMLÉ KÚTJA 
 

A Pomlénak réges-régen volt egy különleges kútja. Vajon mi lehet olyan különleges egy kúton? – 

kérdezhetnétek. Hát történetesen az, hogy ma már Somorján senki se emlékszik rá. A legidősebb 

adatközlők ugyan felsorolják a két rángatós pomléi kutat, még arra is emlékeznek páran, hogy az egyik 

rossz helyen volt, a másiknak meg állandóan lefutott a vize, de ha rákérdezek erre a titokzatos ásott, 

égetett kúttéglából épített formás kútra, mindenki értetlenül csóválja a fejét. Hogy a föld feletti része 

milyen is lehetett, gémes-e vagy kerekes, azt nem tudjuk.  

Valószínűleg sokkal korábban eltűnt a kút falazott kávája, mint 

amennyi időt felölel az emberi emlékezet. A régi focipálya felé vezető 

földút jobb oldalán, az öreg tölgy szomszédságában ott a mélyedés. 

Télidőn, amikor a gaz nem takarja, nem is olyan nehéz a nyomára 

bukkanni. 

Mert kincsmondája 

a Pomlénak is van. Csiba Lajos 

néprajzkutató (Tejfalu, 1901 – 

Tejfalusziget, 1966) által 

gyűjtött elbeszélésben ugyan 

domb szerepel, de van kútról 

szóló változata is. 

 

A Pomlé kútjának megmaradt téglái 

A Pomlé kútjának helye 

 

A pomléi kincsmonda 
 

Régente a Pomléban volt egy olyan domb, mely csak minden év karácsony éjjelén tűnt elő. Midőn 12 

órakor az éjféli mise alatt a pap a somorjai templomban kitette a szentséget, megnyílt a barlangnak a 

szája és kívülről is látni lehetett, hogy az kincsekkel van tele. Megtudta ezt egy szegény asszony s egy 

alkalommal hozott is fel a kincsekből. A következő év karácsony estéjén elvitte magával a kisleányát 

is. Midőn lement a mélybe a kincsért, a leányka is vele tartott. Az asszony egy zsákot színültig 

megtöltött a drága holmival és szerencsésen fel is cipelte, midőn észrevette, hogy kisleánya meg lent 

maradt. Közben azonban már 12 óra elmúlt és a domb nyílása bezárult. Így a szerencsétlen asszony 

nem mehetett le a gyermekért.  

Hiába kereste napokon keresztül, hiába ásta fel a környéket, a kislány nem került elő, a dombbal 

együtt eltűnt.  

A boldogtalan anya alig várta a következő év karácsony estéjét. Midőn eljött a várva várt nap 

éjjele, kisietett arra a helyre, ahol a dombnak elő kellett tűnnie. És íme, szokás szerint 12 óra körül a 

domb újra láthatóvá vált, s midőn megnyílt a szája, lesietett a nyíláson a mélybe, s nagy örömére ott 

találta gyermekét viruló egészségben egy hordó tetején ülve, amint éppen egy szép piros almából 

falatozott...1 
Szerző és kép: Méry Erzsébet 

! Feladat !  

Keressétek meg a Pomléban a kút helyét! 

                                                 
1 Csiba Lajos diáriuma. Felső-Csallóközi gazdaregulák, babonák, mesék és népszokások. Ed.: Presinszky Lajos. Integrita 

Kiadó, Somorja, 1996. 93. oldal. Gyűjtve Tejfalun Hajdú Erzsébettől 
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07 – A POMLÉI MULATÓ 

 
A Pomlé mindig is a romantikus séták, az ibolyaszedés, a pihenés, de ugyanakkor a vidámság és a nagy 

mulatozások színhelye volt. Szabadtéri rendezvényeit tavasztól őszig élvezhette a város apraja-nagyja.  

Nem tudjuk egészen pontosan, hogy mikor is épülhetett a Pomlé keleti részén található tánckör – 

rotunda, de az egészen biztos, hogy több mint száz 

esztendős. A legfrissebb kutatásaink alapján jogosan 

feltételezzük, hogy felállítására legkésőbb az 1910-es 

évek végéig került sor. Rendkívülisége abban rejlik, 

hogy nincs több ilyen vagy hasonló az országban. 

Jellegzetességei alapján még az is elképzelhető, hogy 

a somorjai hadifogolytábor orosz ács-, asztalos és 

fafaragó mesterei építették az első világháború idején, de 

az sem teljesen kizárt, hogy még ennél is korábban, 

valamikor a 19. század végén állították fel a lelkes 

városszépítők. 
A pomléi mulató az 1900-as évek elején (archívum) 

 

A faszerkezetes, belső oszlopok nélküli kupolás építmény alaprajza szabályos nyolcszög, amelynek 

oldalai 4,9 méter hosszúak, a szerkezet egy 12,8 méter átmérőjű körbe helyezhető el. Díszes, csipkés 

tetőszegélye egészen egyedi. Építése idején fazsindely borította a tetejét, ami tűzveszélyes volt, ezért 

még az 1930-as évek előtt pléhtetőzetet kapott. Miután 

megépült a Pomlé túlsó végében található amfiteátrum, a 

tánckör teljesen használaton kívül maradt, és állapota 

egyre csak romlott. Szerencsére, az utolsó pillanatban 

még sikerült megmenteni, megerősítették és átfestették 

a faszerkezetét, kicserélték és pótolták a korhadt 

részeket. A tetőszerkezet pléh borítását is megjavították. 

Öt odaillő pad nyújt kellemes pihenést a térkővel kirakott 

tánctérben. A felújítás során az új elemek más színű 

fapácot kaptak, mint az eredeti fakonstrukció, így is 

megkülönböztetve a pótlásokat. 
Pomlé, tánckör, 1939 (archívum) 

 

A tánckör mellett álló házban, amelyet már néhány évtizede lebontottak, s melynek alapjai még mindig 

felfedezhetők a füves réten, a városi kertész, Domsitz János (1879-1946) lakott családjával. 1906-

tól dolgozott a közeli kertészetben, melynek 1926-ban vezetője lett. Nagyon jó és sikeres szakember 

volt, az elsőrangú somorjai zöldséget nemcsak a pozsonyi, de még a budapesti és bécsi piacokra is 

szállították. 
          Szerző: Méry Erzsébet 

 

! Feladat ! 

- Sétáljatok ki a Pomléba tavasszal, nyáron, ősszel és télen. Minden évszakban készítsetek 

ugyanabból a szögből egy-egy fényképet a tánckörről és környékéről! Az év végére lesz egy 

gyönyörű sorozatotok. 

- Figyeljétek meg, melyek a 2013-as felújítás fapótlásai és mi maradt fenn az eredeti 

építményből. 
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08 – A POMLÉ TERMÉSZETI KINCSEI 
 

A Pomlé egy hajdani dunai ártérierdő-maradvány a város északi szegélyén. Tízhektáros kiterjedésével 

a város legnagyobb zöld foltjai közé tartozik. Valaha egy Duna-ág folyt a Pomlén keresztül, amelynek 

maradványai ma is fellelhetők (lásd a jobb oldali képet lent). Az ág fokozatos kiszáradásával az eredeti 

erdő maradványa (az egykori „Pomlé”) füzek alkotta lágyfás erdőből keményfás erdővé alakult, amely 

jobban tűrte a szárazabb környezetet. Ma a Pomlét főként nyárfák, tölgyek, szilfák és juharfák alkotják.  

A Pomlé nemcsak park, de a somorjaiak közösségi életének fontos 

eleme is. Régen nemcsak pihenőövezetként szolgált. Átszelte 

a Somorja-Úszor kisvasút, még megálló is volt itt. Valaha a városi 

kertészet is itt működött. Hétvégénként rendszeresen vidám 

mulatságok zajlottak a Pomléban, amelyeken a somorjaiak nagy 

számban vettek részt.  

A Pomlé uralkodó fafajai közé tartozik a fekete nyár (Popolus nigra), 

fehér nyár (Populus alba), továbbá a tölgyek (Quercus sp.), szilek 

(Ulmus sp.), kőrisek (Fraxinus sp.), gyertyánok (Carpinus sp.), hársok 

(Tilia sp.) és a juharok (Acer sp.) különböző fajai. A parkba az ember 

is ültetett ki fákat, elsősorban akácot (Robinia pseudacacia) és 

a nálunk nem őshonos feketefenyőt (Pinus nigra). A Pomléban az 

ártéri tájra jellemző bokrok nagy számban jelen vannak – pl. a 

galagonya (Crataegus monogyna), veresgyűrű som (Swida 

sanguinea), húsos som (Cornus mas), közönséges mogyoró (Corylus 

avellana), csipkerózsa (Rosa canina), 

csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus), 

fekete bodza (Sambucus nigra) és egyéb 

fajok. Találhatunk fákra kúszó komlót 

(Humulus lupulus), borostyánt (Hedera helix) és erdei iszalagot (Clematis 

vitalba). A kaszált pomléi réteken gyógynövények is nőnek (pl. zsálya, 

útifű, cickafark stb.). A védett fajok közül megtalálható az őszi kikerics 

(Colchicum autumnale).  

Az állatok közül főleg a kis termetűek dominálnak, mint pl. a sün, 

kisemlősök és a bogarak. A Pomléban él a ritka és védett szarvasbogár 

(Lucanus cervus) és megjelent már a különleges kinézetű havasi cincér 

(Rosalia alpina) is. A madarak közül főleg az odúban fészkelő fajok 

gyakoriak (cinkék, csuszka, harkályok és baglyok). Mivel a parkerdő 

északról mezőgazdasági területtel határos, meg-megjelennek ragadozó 

madarak is, mint pl. az egerészölyv (Buteo buteo), főként a legmagasabb 

fák ágaira ülve.  

Habár a Pomlénak nincs kimondott rekordja, sem kivételes fajai, számunkra mégis érték – már csak 

puszta létezésével, ökoszisztémájával és azzal, hogy képes volt ellenállni az elmúlt évtizedek erős 

mezőgazdasági és építkezési nyomásának. Őrizzük hát meg közösen mint természetközeli élőhelyet!
              
 

 

! Feladat !        Szerző és kép: Kličková Szomolai Valéria 

Találd meg a Pomléban a régi Duna-ág medrét! 
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09 - A SOMORJAI KELTA CSÓNAK 

 

1982 augusztusában a Négyeseki dűlőben kavicsbányászás közben 3,5-4 méteres mélységből egy fából 
készített csónak töredéke került napvilágra. A csónakból, illetve annak közvetlen közeléből 25-30 cm 
hosszúságú 8-10 cm szélességű megmunkált kövek és egy nagyon rossz állapotban megőrződött 
gyutacsos puska került kiemelésre. A kiemelés során a fatörzsből faragott csónak kettétört. A lelet 
jelentőségére Horváth Géza figyelt fel, aki azt augusztus 19-én a Csallóközi Múzeumba szállíttatta. 

A leletekről elsőként Kovács László közölt információt, aki a gyutacsos puskát a 19. század második 
felére datálta. Ez alapján a csónakleletről is azt gondolták, hogy egy 19. században használt fából 
készített úgynevezett bödönhajó maradványa lehet. 

A lelet hosszú éveken keresztül a 
Csallóközi Múzeum raktárában, 
illetve a somorjai Honismereti 
házban porosodott. Nagy Iván, a 
múzeum etnológusa felvette a 
kapcsolatot Peter Barta régésszel, 
aki szénizotópos 
kormeghatározással megállapította, 
hogy a csónak készítésére használt 
fát valamikor a Kr.e. 350-265 
között vágták. Mivel a fát általában 
rövid időn belül felhasználták, a 

csónak feltételezhetően valamikor a Kr.e.  3. században készülhetett. Ebben az időben vidékünkön a 
kelták éltek. A város kataszterében és annak közelében ebből az időszakból több lelőhely is ismert. 

A mintavétel és a vizsgálatok során arra is fény derült, hogy a csónakot nem nyárfából, hanem fenyőből 
készítették. A csónak restaurálására a Csallóközi Múzeum a Művészeteket Támogató Alap pályázatain 
nyert támogatást. A restaurálás után az egyedülálló csónaklelet a Csallóközi Múzeum főépületében 
lesz megtekinthető. 

Szerző és kép: Mathédesz Lajos 

 

! Feladat ! 

Hol kezdődött az egykori Négyeseki út? Keresd meg a térképen!  
(A Kolostor utca és a Kertész utca kereszteződésében és a Dunáig vezetett.) 
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10 - SOMORJA, A TAVAK VÁROSA 

 
 

A szájhagyomány szerint alig száz esztendeje még kilenc kisebb-nagyobb tavacskája is volt 

Somorjának, napjainkra egy se maradt belőlük. Hol voltak? Hová tűntek ezek a kedves és hasznos 

vízfelületei városunknak?  

A régi időkben egy Duna-ág kígyózott végig a városon, ami 

annyira bővízű volt, hogy egyes források szerint kisebb 

kereskedőhajók is kikötöttek a gabonapiac és a templom 

közelében, áruért jöttek vagy éppen hozták az eladásra 

szánt portékájukat. A második katonai felmérés térképein, 

amelyek 1819 és 1869 között készültek, még jól látható 

ennek az ágvíznek a temető előtti maradványa, amely később 

három tavacskára szakadt: a Cigány-tó, a korcsolyázó Fehér-

tó és a Németh-tó. A partjukon álló házak gazdáiról kapták 

a nevüket. Kis pallóhidak (fahíd) vezettek át rajtuk 

egyenesen a házak kapujába és a temető bejáratához. 

Kacsák, libák hangoskodásától, na meg a békák 

kuruttyolásától visszhangzott a környék.  

Hasonlóan keletkezhettek egykor a Rajcsúr-tavak is, 

amelyek a kaszárnya közelében helyezkedtek el. Különös 

nevük a német Reitschule szóból ered, ami lovasiskolát, 

lovardát jelent. A kaszárnyabeliek itt fürdették, csutakolták 

lovaikat, de a katonák és a helyi lakosság is szívesen 

megmártózott hűsítő vizében a nagy nyári hőségek idején. 

Feltöltésüket követően az autóbuszállomás épült fel 

a helyükön. 

Mint minden majornak, a Városmajornak is megvolt a maga 

kis kacsaúsztatója, a Majoroki-tó, amely a városrésszel 

együtt tűnt el az 1970-es évek végén a térképünkről. A város 

külső határain is voltak tavak – a Pomléban vagy pl. a Négyeseki úton (Kövecses-tó), amely tiszta 

vizével kedvenc fürdőhelye volt a lakosságnak. A Dunai út mentén, a bozótos, fűzfás berekben 

maradtak meg legtovább a tavacskák, köztük a Büdöske is, amit néhány évvel ezelőtt töltöttek fel 

a buldózerok.  
         Szerző és fotóoarchívum: Méry Erzsébet 
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11 - A CSÖLÖSZTŐI SZIVÁRGÓCSATORNA ÁLLATVILÁGA 

 

A Körtvélyesi víztároló mellett húzódó szivárgócsatorna feladata a tároló felől érkező talajvíz 
elvezetése. Ezt a vízmennyiséget vezetik el alagutakban Keszölcés és Süly között a felvízcsatorna alatt 
a Duna Patkáló nevű mellékágába. Mivel a kavicson átszivárgó víz táplálja, nem tartalmaz iszapot, így 
több méter mélységig tanulmányozhatjuk az élővilágát.  

Kialakítása után a szivárgócsatorna évekig afféle kavicssivatag volt. Napjainkra azonban már kialakult 
a növénytakaró és ezzel a jellegzetes állatvilága is.  

A csatorna partján sétálva főként vízimadarakat láthatunk. Köztük a tőkés réce dominál. Náluk nem 
ritkaság, hogy évente kétszer is költenek. A beszivárgó talajvíznek köszönhetően a csatorna télen 
nagyon ritkán fagy be, így nagyszámú récepopuláció szokott rajta menedéket találni. Köztük 
leggyakrabban a barátréce és a kontyosréce figyelhető meg. Ezek bukórécék, vagyis a tőkés récével 
ellentétben több méter mélyre is képesek lemerülni. Gyakran megjelenik a bütykös hattyú, főként a 
partról beszórt eledelre ácsingózva.  

A partmenti növényzetben rendszeresen fészkel a kisvöcsök, amelyet a partról főleg jellegzetes hangja 
alapján ismerhetünk fel. Bár fészkelőhelye nincs, rendszeresen ide látogat egy-egy szürkegém, 
ritkábban kormorán (nagy kárókatona). Alkalomszerűen előfordult már vízityúk és jégmadár. A 
levegőben gyakran feltűnik a küszvágó csér. A partmenti nádasban felismerhető a nádirigó éneke.  

A csatorna jellegzetes élőlényei a vízi rágcsálók. Aki 
rájuk kíváncsi, annak alkonyat táján érdemes a parton 
sétálnia. A pézsmapockok a régi csónakház közelében 
élnek. A hódok a hetvenes évekbeli németországi 
újratelepítésük óta tartó dunai vándorlásuk során 2006-
ban értek el Somorja környékére és azóta is láthatóan jól 
érzik magukat. A legtöbb hódodú a Körtvélyesi úti zsilip 
előtti szakaszon található.  

 

 

Kis vöcsök (Tachybaptus ruficollis) 

           Szerző: Tuba Lajos 
Kép: Wikipédia 

 
 
! Feladat ! 
Keress a szivárgócsatorna mentén hódrágta fákat! Vigyél magaddal távcsövet is! 
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12 - A SOMORJAI MADÁRSZIGET 

 

A Bősi vízlépcső építésekor (1977-1992) Somorja erdeinek 95%-a és természetes élőhelyeinek szinte 
100%-a odaveszett. Ennek a kompenzációjaképp a Körtvélyesi-tározóban néhány kis kiterjedésű 
mesterséges sziget épült, amelyek célja, hogy a Duna Menti Erdők Tájvédelmi Körzetben (CHKO 
Dunajské luhy) található erdős élőhelyek kiegészítéseként otthont adjanak olyan ártéri fajoknak is, 
amelyek nem az erdős élőhelyeket kedvelik, de a természetes Dunához szorosan kötődnek. A Somorja 
melletti Madársziget egyike ezeknek a mesterséges élőhelyeknek. 

Maga a sziget 6,36 ha kiterjedésű és része egy 1,16 hektáros öböl. A sziget a Duna kotrásából származó 
üledékből épül fel és a dunai élőhelyek közül főképp a természetes kavicszátonyokat hivatott 
helyettesíteni. Partvonala szinte teljes egészében sziklával van kiszórva, csak a délnyugati part kis 
része természetes. Ennek ellenére az itt található mesterséges élőhelyek nagyon változatosak – van 
köztük sekély, nádas vízpart, meredek homokfal és köves zátonyok. Szerencsés fekvése és izoláltsága 
révén a madaraknak háborítatlan pihenőhelyet tud biztosítani.  

A sziget mesterségesen erdőtlen állapotú – jellege és a élőhelyei megőrzése érdekében a 
természetvédők évente egyszer kaszálják (augusztus végén/szeptemberben). A területre belépni 
a költési időszakban (március-augusztus) szigorúan tilos.  

A Madársziget természetvédelmi terület, a Duna Menti Erdők Tájvédelmi Körzet része.  

 

A Madársziget állandó, ill. időszakos lakói:  

sarki búvár (telelő faj), nagy kárókatona, nagy kócsag, 
nyílfarkú réce, fütyülő réce, böjti réce, kerceréce, kontyos 
réce, fekete gólya, szürkegém, halászsas, rétisas (őszi 
látogató), üregi nyúl 

 

A Madársziget térképe (forrás: Google)     

Feldolgozta: Kličková Szomolai Valéria 

! Tudnivaló ! 

- A vízlépcső építésénél tönkretett eredeti dunai élőhelyeket imitálja, ezek közül is a szakadó, 
kimosott partokat és a kavicszátonyokat, amelyet csak természetes allapotban hagyott folyó 
hozhat létre – ilyen élőhelyek ma már az emberi beavatkozások miatt nem nagyon keletkeznek 

- Hogy megtartsa jellegét, nem szabad hagyni beerdősülni 
- Fontos pihenő-és fészkelőhely a madarak számára 
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13 - KÖRTVÉLYES – ELÁRASZTOTT EMLÉKEK 
 

A Somorja melletti Körtvélyes település első írásos emléke 1236-ból származik. A falucskát egy 1471-

ben történt árvíz romba döntötte, ezután e nevet már csak az elhagyott major viselte. A település lakosai 

átköltöztek a Somorja melletti magasabban fekvő területekre, ahol állattenyésztéssel foglalkoztak. 

Tejet hordtak be Somorjára, így ez alapján új településüknek a Tejfalu nevet adták. A 19. század 

második felében elkezdődött a Duna szabályozása, addig a Duna mellékágai Somorján, ill. a város 

kataszterén keresztül folytak. A szabályozással egyidőben kiépült a Körtvélyesi kikötő Tejfalutól 

mintegy 3 kilométerre.  

 

A Körtvélyesi üdülőközpont a Duna-parton épült első üdülő-

központok közé tartozott. 1968-ban nyílt itt a Kormorán 

étterem a hozzá tartozó üdülőövezettel, amely tizenöt négy-

ágyas nyaralóval és öt hatágyas apartmannal, valamint az 

étteremben halspecialitásokkal várta a pihenni vágyókat. Az 

étterem vonzerejét nagyban növelték a táncmulatságok 

Hartman Ferenc zenekarának közreműködésével.  

 

Az üdülőközpont kiépí-

tésével a körtvélyesi ma-

jor legelői eltűntek. Mivel a legelésző jószág nagyszámban 

vonzotta a legyeket, az állatokat a szövetkezet döntése alapján 

karámokba, istállókba terelték. A Kormorán étterem a tipikus 

dunai kárókatonáról kapta nevét, melynek népes kolóniái a Gútor 

melletti Kormorán-szigeten (Ostrov kormoránov) éltek. Az 

étterem büszkesége a nagy terasz volt, amelybe százéves fákat 

építettek be. Maga az épület betonpilléreken állt, hogy az esetleges árvízkor ne öntse el a víz.  

Körtvélyes nemcsak az első Duna-parti, de egyben az egyik legszebb szlovákiai üdülőközpont is volt 

annak idején. A pozsonyi látogatók kirándulóhajókkal érkeztek a kikötőbe, útközben megcsodálva 

a somorjai kis madárparadicsomot is, amelyet a helyiek 

Limpopo néven emlegettek. Körtvélyesen rendszeresen 

szerveztek nemzetközi kenuversenyeket és 

motorcsónak-versenyeket. A filmesek is kedvelték ezt 

a helyet. Az üdülőközpontban később vagy 150 magán-

kézben levő nyaralót is építettek, ezek egyenesen 

a Duna-parton vagy a Malmosi-ágnál álltak. Itt volt az 

egykori híres Bende-malom is, ahová a somorjaiak 

jártak fürdeni és napozni még jóval a híres körtvélyesi 

központ kiépítése előtt. 

1985 nyara az üdülőközpont számára a végső szezont jelentette, amikor is utoljára érkeztek egyhetes 

üdülésre a vendégek a Čedok és a Tatratour utazási irodák szervezésében. A nyolcvanas évek második 

fele kimondta Körtvélyes felett a végítéletet. Mind az üdülők, mind az étterem a buldózerek 

martalékává vált és a Csallóköz büszkesége később végérvényesen eltűnt a mai Körtvélyesi tározó vize 

alatt a csölösztői töltés túloldalán. 

Szerző és kép: Soňa Zakariášová 
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14 - A KÖRTVÉLYESI-VÍZTÁROZÓ TITKAI 

 

Milyen titkot rejt a Körtvélyesi víztározó? Az egyik a múlthoz kapcsolódik, a másik a jövőhöz. 

A Körtvélyesi víztározó a Bősi Vízlépcső része, amely nevét az általa elöntött egykori kedvelt somorjai 

üdülőhelyről kapta. A duzzasztás már Pozsonyban, a Kikötői-híd alatt kezdődik, az 1862-es 

folyamkilométernél (fkm), de tározó jellege csak az úszóházakkal tarkított Járfalusi-ág után lesz az 

1858 fkm-nél. A tározó 16 kilométer múlva Csölösztőnél ér véget és folytatódik a szigetelt 

felvízcsatornával a bősi erőműig. A dunacsúnyi vízlépcső két részre osztja, a felső Szemet mellett, az 

alsó pedig Gútor és Somorja mellett húzódik. A tározó területe 25 km2. Somorjával szemben már 

eredetileg is kiépítettek egy mesterséges szigetet, amelyet madárrezervátumnak nyilvánítottak (ez a 

Madársziget). Azóta több hasonló sziget is létesült és vízügyi vállaltok tervei szerint ez a folyamat az 

elkövetkező években folytatódik.  

 

A tározó ugyanis éppen ott létesült, ahol a Duna a Dévényi-szorosból a Csallóközbe kilépve lelassul 

és lerakja az addig szállított hordalékát: a kavicsot és homokot. Ez a folyamat már több százezer éve 

tart, aminek következtében Somorjánál a homokos kavics vastagsága 270 méter, Bősnél pedig már 400 

méter. A hordalék lerakása a tározó vízzel való feltöltésétől függetlenül tovább folytatódik, sőt árvizek 

alkalmával még sokkal intenzívebben. Ennek következtében a vízmélység évente 15-20 centiméterrel 

csökken. Tekintve, hogy a tározó 

egyébként sem volt mély, napjainkra sok 

helyen feltöltődés-közeli állapotba jutott. 

A 2011-es adatok szerint a felső részen, 

a dunacsúnyi gát felett a mélysége alig 

éri el a fél métert. Somorja környékén a 

2-3 méteres mélység jellemző, de sok 

helyütt itt is már 1 méter alá csökkent.  

2011-ben 47000 m3 üledéket termeltek ki 

– ezek lerakásából születtek a Szemet 

melletti madárszigetek.  

 

A vízügyi szervek által 2020-ban közzétett tanulmány szerint főként a Somorja melletti öbölben 

lehetséges a több méteres vízmélység megőrzése. Ehhez a hajóút felé hosszanti akadály beépítését 

javasolják, amely korlátozná a hordalék behordódását és egy szigetsor kialakítását ítélték az 

optimálisnak. A javasolt 7 sziget közül 4 belső öböllel is rendelkezik. Az majd megegyezést kérdése 

lesz, hogy melyik szigetnek lenne természetvédelmi, illetve üdülési funkciója.  

Szerző: Tuba Lajos, 

Kép: enviroportal.sk 

! Feladat ! 

- Megtaláltad-e a Körtvélyesi víztározó két titkát a szövegben? 

- Sétálj ki a tározó partjára és figyeld meg távcsővel a területet! 
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ŐSEINK MESTERSÉGE, AZ ARANYMOSÁS 

 

A Duna főként az Alpokból érkező mellékfolyóinak köszönhetően szállít aranyat, amelyet a többi 

hordalékkal együtt a Dévényi –kapuból kilépve lerak a Csallóközben. Ennek köszönhetően tájainkon 

évezredek óta mosnak aranyat.  

A síksági aranymosónak nehezebb dolga van, mint a hegyek között dolgozó kollégájának, aki az 

aranymosó tállal szemmel látható aranyrögöket keres. Mire az aranyszemcse 600 - 800 kilométert 

sodródva a folyó fenekén elér hozzánk, mérete jócskán összezsugorodik, a 0,3 mm-es átlagnagyság 

már homoknak is alig nevezhető. 

Az aranymosás célja, hogy a folyó hordalékából különválasszuk a legnehezebb szemcséket, amelyek 

között éppen az arany a legnehezebb. A síkságokon használt lejtősen felállított aranymosó padon az 

áramló víz a lemossa a könnyebb szemcséket, miközben a pad felső szélén felhalmozódik az ún. nehéz 

frakció. Ez uralkodóan vasásványokból áll, ez határozza meg a fekete színét és köztük rejtőzködnek az 

arany szemcséi. Ezt a fekete port porzónak nevezik. A tintával írt leveleket és a pecsételésre használt 

viaszt sokáig porzóval hintették be. Az 

önkormányzatok gyakran kötelezték a 

területükön dolgozó aranymosókat, hogy az 

aranytól különválasztott porzót szolgáltassák be 

erre a célra. Mivel ez a különválasztás soha nem 

volt tökéletes, a Somorja középkori iratait a 

levéltárakban tanulmányozó kutatók szerint a 

város pecsétje mellett gyakran csillognak 

aranyszemek. 

A különválasztás az ún. foncsorítással történik. 

A porzót higannyal gyúrják össze. A higany és 

arany amalgámot képez, amely 

különválasztható a meddő anyagtól. Az 

amalgámból végül óvatos hevítéssel 

párologtatják el a higanyt. A hátramaradó szinte 

tiszta, nagyon kevés ezüstöt tartalmazó 

aranypogácsa a sárarany. Ezt az aranymosó 

csak a király által meghatározott helyeken 

adhatta el. Régiónkban ilyen hely Pozsonyban, 

Győrben és Komáromban volt.  

A csallóközi aranymosás folyamatát elsőként 

Khín Antal, a somorjai Csallóközi Múzeum alapítója írta le. Az aranymosás helyi megbecsülését 

jellemzi, hogy a Honismereti Házban külön helyiségben láthatjuk az erre szolgáló, a csallóközaranyosi 

Zsemlovics Imre eszközei alapján készült felszerelést és tekinthetjük meg az aranymosó munkáját 

bemutató archív fényképeket.  

Kép és szöveg: Tuba Lajos 
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16 - A CSÖLÖSZTŐI VÍZIMALOM 

 

A gabona őrléséből származó liszt mindig alapvető élelmiszernek számított. Nagy mennyiségre volt 

belőle szükség, így az őrlést végző malmok mindenütt a helyi gazdaság fontos elemei voltak. A 

Csallóközben a malmok működtetésére főként a víz erejét igyekeztek kihasználni. A síkvidéki 

folyókon ún. alulcsapott vízimalmokat használtak, amelyeknél a víz sodrása mozgatta a malomkereket. 

A gazdák szekéren szállították a gabonát a malomhoz, ahonnét általában a saját nyersanyagukból 

származó lisztet kapták vissza. Magyarországon a malmokban a 17. században terjedt el a sziták 

használata. A vízimalmok teljesítménye korlátozott volt, így a megfelelő helyeken, például a Duna 

mellett falunként akár 10-15 malom is működött. Az 1869-1887 között készült Harmadik Katonai 

Felmérés térképe szerint Somorja környékén Gútornál és Csölösztőnél, a Malmosi-ágban működtek 

vízimalmok.  

A dunai vízimalmok eredetileg hajómalmok voltak, amelyeknél a széles malomkerék az 

őrlőberendezést tartalmazó házhajó és a robosztus gerendatengely másik végét tartó kishajó között 

forgott. A molnárok a malom beállítása során az erősebb sodrást keresték, ami miatt rendszeresen 

konfliktusba keveredtek a hajósokkal. Ezeken a szakaszokon végül a molnárok húzták a rövidet, 

hivatalosan kiparancsolták őket a partra, ezt követően cölöpös vízimalmokban folytatták a munkát. 

Ilyen malmot ábrázol Kindernay Ede csölösztői krónikájában. 

A 19. század első felében a somorjai mesterek jegyzékében 11 vízimolnár szerepelt. A vízimalmok 

alkonya a 19. század végén kezdődött a 

nagy-teljesítményű hengermalmok 

megjelenésével. Ennek ellenére még 

évtizedekig szolgálták a helyi közösségeket. 

Még a 2. világháború nagy pusztítása után 

is többet újraindítottak. Az ötvenes években 

azonban bevezették a falukba a villanyt, így 

a házi darálók elterjedésével már az állati 

takarmány őrlésére sem volt szükség a 

vízimalmokra. A folyamatot a szocializmus 

térhódítása fejezte be, amikor is 

megtiltották a magánvállalkozásokat és 

bezárták az összes többi vízimalmot is.     

 

 

Ha Somorja környékén már nincs is nyoma a vízimalmoknak, a Kis-Dunán négyet is megtekinthetünk. 

Ez különlegességnek számít az egész Duna mentén, ráadásul nincs köztük két egyforma, így 

lehetőséget adnak a vízimalmok különféle tulajdonságainak megismerésére.  

 

Szerző: Tuba Lajos 

 

 

! Feladat ! 

Hasonlítsd össze otthon a sima-, féldara- és daralisztet!  
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17 - SOMORJA ELSŐ ÁLLANDÓ FÉNYKÉPÉSZETI MŰTERME 

 

 

A fotográfia a 19. század egyik legnagyszerűbb vívmánya, hivatalosan 1839. augusztus 19-ét tekintjük 

a fényképészet születésnapjának.  

Somorján az 1890-es évek második felében nyitotta meg 

oldalmegvilágítású napfényműtermét Németh Béláné, született Röck 

Etelka (1860-1953). Etelka nagyapja, a híres pinkafői szitásmesterek 

leszármazottja a 19. század elején telepedett le Somorján, tudásának és 

szorgalmának köszönhetően családja hamarosan nagy tekintélyre tett 

szert. Hogy Etelka milyen indíttatásból és kinek a hatására kezdett 

fotózni, azt sajnos nem tudjuk, de alighogy megnyitotta Németh Béláné 

(E.) fényképészeti műtermét Cs. Somorján, fiatalon megözvegyült. 

Megélhetési forrássá vált az öt gyermekét egyedül nevelő özvegy számára 

a fotózás. Nagy szó volt akkoriban, ha valakiről fénykép készült, 

kezdetben csak a gazdagok engedhették meg maguknak. Műtermében 

csodálatos szépiabarna portrék készültek. Negyven éven keresztül 

fotózták Somorja és környéke apraja-nagyját. Idővel Etelka legnagyobb 

segítsége a műteremben lánya, Vilma kisasszony lett, aki művészi 

tehetségét itt is kamatoztatta.         Ismeretlen idős házaspár 

           

Etelka és Vilma. Két emancipált hölgy egy csallóközi 

kisvárosban. Már a saját korukban is kilógtak a nők 

tradicionális szerepét megkövetelő somorjai 

közéletből. Az ő kültéri felvételeik nyomán készültek 

Somorja első gyönyörű postai levelező- és képeslapjai.  

 

A műterem körülbelül 1938-ig működött a Tejfalusi út 

elején, az egykori kazánház és a jelenlegi szociális 

bérlakások helyén, a második világháború idején 

bontották le. 

 
Németh Etelka Cs.Somorján: Fő tér a Szentháromság-szoborral 

 

 

 
       Szerző és kép: Méry Erzsébet 

 

! Feladat !  

 

- Tudjátok-e, mi a camera obscura? 

- Keressetek a családi albumotokban nagyon régi fotókat és kérdezzétek 

meg nagyszüleiteket, szüleiteket, hogy kit ábrázolnak a képek, mikor és hol 

készültek. 

- Keressétek meg a várostérképen, hogy hol működött Németh Béláné 

fényképészeti műterme! 
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18 - SOMORJA RÉGI BÉLYEGES TÉGLÁI 
 

 

A tégla nedves agyagból és szalmatörekből készült, napon szárított vagy kemencében gondosan 

kiégetett építőanyag, falazóelem. A napon szárított téglát nevezzük vályogtéglának. 

Mióta is építkeznek az emberek téglából? Nem tudjuk pontosan, de Bábel tornya a Biblia ószövetségi 

leírásában is téglából épült: »Így szóltak egymáshoz: „Gyertek, csináljunk téglát és égessük ki.” A 

tégla épületkő gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul.«  (1Móz 11,3). A rabszolgák 

és hadifoglyok feladata volt a tégla előállítása. Az i.e. 2500-ból származó Gilgames-eposzban is 

elhangzik a kérdés: „Építesz kő- meg téglaházat?“ A téglavetés tehát Mezopotámiából és Egyiptomból 

indult  világhódító útjára. 

Európában a rómaiak voltak a téglaégetés nagy mesterei, légióikkal ezt a tudást is szétvitték 

a birodalom tartományaiba. Állomáshelyeiken még most is találunk rendkívül jó állapotú ókori téglát 

és tetőcserepet, amelyeket légiójuk jelével, azaz bélyeggel láttak el. Vidékünkön a téglavetés a török 

hódoltság éveiben terjedt el szélesebb körben, amikor is a fából készült erődítmények már nem 

nyújtottak kellő biztonságot az ostromok idején. 

Somorján is minden adott volt a téglagyártáshoz: édesvizet és agyagot adott a Duna, szalmából se volt 

hiány, a kemencék fűtéséhez szükséges tűzifa megtermett az erdeinkben. A városi téglaégetőben - 

a Téglaháznál - a téglásmester vezetésével ezrével készült a jó minőségű somorjai tégla, amelyekre jel 

is került. De vajon milyen jelek kerültek a tégláinkra? És mi volt a jelentőségük és jelentésük? A városi 

téglákra leginkább az égetés évszáma vagy a SV – Somorja Város – jele került. Az elkészített 

agyagmasszát fa vetőládákba simították, amelyek aljába bevésték vagy belehelyezték a megfelelő jelet. 

A formából kifordított darabokat a szabad levegőn szárították, majd pedig 

boglyákban vagy erre a célra épített hatalmas kemencékben nagyon magas 

hőfokon kiégették. A sima téglákra került jelek a jobb tapadást szolgálták, 

de ugyanakkor márkajelek is voltak, garantálták a megfelelő minőséget. 

Beépültek a házak falába, pincéjébe. Mint a palackposta, évekig rejtve 

maradtak a jelek, csak a házak bontásánál derül fény arra, miből is épültek. 

A téglákra a megrendelő kívánsága szerint kerülhetett monogram, nemesi 

vagy államcímer, különféle szimbólumok: szívecske, elefánt, darumadár, 

méhkas stb. Szárítás közben az is megesett, hogy bennük hagyta lábnyomát 

egy eltévedt tyúk vagy rohangáló kutya. Néha a jelekkel is történt némi 

galiba, tükrősen (fordítva) vésték véletlenül a ládába. A gyűjtők igyekeznek 

megfejteni ezeket a jeleket, a bontott téglákból pedig, amelyek őrzik a régi 

korok üzenetét, nagyon szép dolgokat lehet építeni.  

   
          Szerző és kép: Méry Erzsébet 

 

 

 

         
Somorja város téglái 
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19 - A TÉGLAHÁZ 

 
 

Az idősebb somorjaiak még hozzávetőlegesen tudják, hogy hol volt Somorja és Gútor között a 

„Téglaház”, de egészen pontosan már csak kevesen emlékeznek rá. Nem is csoda, hisz a Gútor 

környéki, az egykori Duna-ágakkal szabdalt vadregényes táj a felvíz-csatorna építése során szinte a 

felismerhetetlenségig megváltozott. A Téglaház lepusztult lakó- és gazdasági épületeit az 1980-as 

években lebontották. Sorompó és tábla tiltja a magánterületre való belépést, amelyen ma erdei nyaraló 

áll. A néhány hektárnyi területen csupán a hepehupás talaj emlékeztet az aljnövényzettel és bokrokkal 

sűrűn benőtt egykori agyaggödrökre. A 18-19. században 

készült katonai felmérések térképei és a városi térképek 

egészen pontos képet adnak a városi téglaégetés 

helyszíneiről az 1700-as évek végétől. Mindig is agyagban 

és vízben bővelkedő területen vetették és égették a téglát, 

még ha időnként költözött is a helyszín a gyakori árvizek 

elől vagy agyaggödrök után vándorolva.  Gyakran 

egyidejűleg több helyen is folyhatott a téglavetés és égetés. 

 

 

A téglagyártást Somorján évszázadokig a város 

felügyelte, levéltári anyagunkban irigylésre méltó téglaházi 

dokumentációnk maradt fenn. Az eddig fellelt bérleti 

szerződések közül a legkorábbi a Miller Antallal kötött 

1788-as szerződés. A városi téglaégetés kiemelkedő 

mesterei voltak a 19. században Steiner Mátyás és fiai. 

Valamikor 1896 körül került Zsigárdról Somorjára Ürge 

János (1849-1919) téglásmester.  Az utolsó a somorjai 

téglásmesterek sorában Kozsich Károly (1880-1959) volt, 

aki az 1900-as évek elején Bargár Izabellával kötött 

házassága révén került Pozsonyból Somorjára. Az amúgy 

nagyon tehetséges, számos rangos versenyt nyert 

bicikliversenyző egészen a Téglaház felszámolásáig ellátta 

a Téglaház körüli teendőket.  

 

A téglavetés és égetés kora tavasztól késő őszig tartó nagyon 

nehéz munka volt. Mégis kivették belőle részüket a nők és a 

gyerekek is. Vannak elmaradott országok a világon, ahol ez 

még napjainkban is így van. A Téglaház egy önálló kis 

gazdaságként működött, ott laktak a téglások is népes 

családjaikkal. Állatokat neveltek, gazdálkodtak és 

kertészkedtek. 
 

Szerző: Méry Erzsébet 

Kép: Kožich János 

 

! Feladat !  

Somorjáról kerékpárral egykettőre elérsz a Téglaházi erdőbe. Tégy benne egy sétát!  
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20 - GŐZMALOM ÉS GŐZFÜRDŐ 

 
A Csallóközben ősidők óta fontos iparágnak számított a malomipar. Nem véletlenül nevezték ezt 

a gabonát bőven termő síkságot „éléskamrának“. Somorja és környéke mindig is híres volt a dunai 

malmairól, az 1900-as évek végén még több tucat vízi- és hajómalom őrölte itt a gabonát. Tulajdonosai 

jómódú molnármesternek voltak, malmaik a fagyos telek beálltáig üzemben voltak, megélhetést 

biztosítva gazdáiknak. 

A 19. század az ipari forradalom kora. A szénfűtésű gőzgép feltalálásával 

szinte minden iparágban elindult a gépesítés. Somorján az 1898. december 

29-ik napján tartott alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabályok szerint 

jött létre a Somorjai Gőzmalom Részvénytársaság. A vállalkozás tárgya 

egy korszerű gőzmalom felépítése és üzemeltetése volt, amely 80 ezer 

korona alaptőkével indult. A gőzmalom alig egy esztendő leforgása alatt fel 

is épült a város határában, és már 1899-ben megkezdte a munkát. 

A főmolnár Szlamka Samu volt, egy 50 lóerős gőzgép segítette a három 

szakmunkás és nyolc napszámos által végzett őrlést. Az éves gyártási 

kapacitás 30 ezer métermázsa liszt volt. A dunai vízimalmoknak évről évre 

egyre kevesebb őrölnivaló maradt, így jócskán meg is fogyatkoztak.  

 
A Somorjai Gőzmalom 1899 és 1903 között (archívum) 

 

Ma már szinte elképzelhetetlen, de akkoriban még a módosabb házakban sem volt mindenütt 

fürdőszoba. Ahol volt, oda is a kútról hordták és kályhán melegítették a fürdővizet. A gőzgép adta 

lehetőségeket kihasználva 1904. január 28-án engedélyezték és a gőzmalom részeként a somorjai 

vállalatok jegyzékébe felvételt nyert a tőszomszédságában felépített Gőz- és kádfürdő, amelynek 

épülete még mindig áll. A Somorjai Gőzmalmot, amelyet „piros malomként“ emlegettek a somorjaiak, 

a második világháború utáni években lebontották, a helyén kereskedelmi nagyraktár épült. 

 

 
          Szerző: Méry Erzsébet 

 

! Feladat ! Keressétek meg a Szenci úton a Gőz- és kádfürdő épületét! 

  

      
Gőzfürdő és gőzmalom 1904 körül (archívum)          A Gőzfürdő épülete napjainkban a Szenci úton (Méry Erzsébet) 
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21 - HENGERMALOM ÉS VILLAMOSMŰ 

 
  

Alig telt el tíz esztendő az első somorjai gőzmalom beindítása óta, a századforduló első éveiben olyan 

jelentős és gyors volt az ipari fellendülés, hogy a város érdekeit figyelem előtt tartva egyre sürgetőbbé 

vált a gőzmalom kibővítése és korszerűsítése, és legfőképp egy villamosmű beindítása. Az 

érdektársaság, amelynek célja volt az említett újítások mielőbbi bevezetése, már az 1910-es évek végén 

megkezdte az erre irányuló tárgyalásokat a Somorjai Gőzmalom Rt. tulajdonosaival. A korabeli sajtó 

többször is beszámolt róla, hogy sorozatosan akadályokba ütközött ez a tervezet. Miután nem sikerült 

egyezségre jutniuk a vezetőségi és gazdasági feltételeket illetően az első malom gazdáival, úgy 

döntöttek, hogy egy teljesen új vállalkozást 

indítanak, és 1911. január 17-én megalapították 200 

ezer korona alaptőkével a Somorjai Henger-

malom és Villamosmű Részvénytársaságot, 

amely új, nagyobb kapacitású gőzmalmot és a 

község villamos világítására villanyáram-

fejlesztőtelepet létesített. 1911. június 8-án kapta 

meg a működéshez szükséges iparengedélyt a 

vállalat. 1913-ban megkezdődött a város 

villamosítása is.  

 
Somorja két gőzmalma 1920 körül  

 

Az 1916-17-es években megtörtént a Pomléi úti vasútállomástól egészen a két gőzmalomig 

a szabványos nyomtávú vontatóvágány kiépítése, amely a malmok forgalmi szükségleteinek 

kielégítését szolgálta. Az új malom modernebb és kétségkívül sikeresebb is volt, mint az első 

gőzmalom, amelyik nem bírta sokáig a konkurenciaharcot. Évekig nem is üzemelt, mígnem 1936-ban 

árverés útján a Somorjai Hengermalom és Villamosmű Rt. társaság vásárolta meg, így hát végül mégis 

mindkét somorjai gőzmalom ugyanannak a részvénytársaságnak a kézbe került. 

Súlyos tűzeset rázta meg Somorját 1947. szeptember 28-án, vasárnap este, amikor is lángba borult és 

teljesen kiégett a Hengermalom épülete. A helyreállítását követően 

még évtizedekig szolgált gabonaraktárként a malom épülete. 

 
A kiégett Hengermalom másnap délután. 1947. szeptember 29. 

 

       

 

 
Szerző és képarchívum: Méry Erzsébet 

 

 

 

! Feladat ! 

Ma is áll a Hengermalom épülete, ha 

megtaláljátok, tegyetek benne egy sétát! 
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22 - A SOMORJAI TŰZOLTÓK KINCSEI 

 
A Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület Csallóköz egyik legrégibb tűzoltó szervezete. Az Önkéntes 

Tűzoltó Őrs (a mai testület elődje) 1873. október 12-én alakult és azóta folyamatosan működik.  

A tűzoltók célja az élet-, ill. a vagyonmentés, de tipikus tevékenysége közé nemcsak a tűzoltás tartozik,  

de a tűzmegelőzés, ill. az utóbbi években egyre nagyobb mértékben a műszaki mentés is.  

 

 Az első tűzoltószertár Somorján 1928-ban épült a Városmajorban 

(lásd a képet), addig a tűzoltó-felszerelés darabjai a legénység 

tagjainál (mesterembereknél, gazdáknál) voltak tárolva szerte a 

városban. A szertár megépítése nagyban meggyorsította és 

leegyszerűsítette a tűzoltási bevetéseket. Ezt az épületet a későbbi 

lakótelep építése előtt, 1969-ben lebontották. A mai tűzoltószertár 

1971-ben épült a város tulajdonaként. Azóta többször is 

hozzáépítettek, 2011-ben teljes rekonstrukción esett át. Ez a szertár 

egyike azon nagyon keveseknek, amelyet önkéntes és hivatásos tűzoltók is egyidejűleg használnak. 

2020-ban új garázs épült az udvaron és maga az udvar is fel lett újítva európai uniós forrásokból. 

 

A mai testület 15 évnél idősebb tagjainak száma 116. A 

tűzoltók aktívan nevelik utánpótlásukat. A fiatal 

tűzoltóknak korosztályonként (7-8 évesek, 8-15 évesek és 

15 éven felüliek) heti háromszor tartanak a szertárban 

foglalkozásokat. A tűzoltók 1875-től fúvószenekart 

működtetnek, ill. 2012 óta hagyományőrző tevékenységet 

is folytatnak. Mivel Somorjának csak két régiségnek 

számító tűzoltó szerszáma maradt – egy, az 1800-as évek 

végéről származó, ma már rekonstruált létra és egy 

csölösztői kocsifecskendő 1871-ből, a testület tagjai 

igyekeznek a régen használt tűzoltó-eszközöket 

beazonosítani és a megfelelő típusokat, régiségeket beszerezni. Ezek a közeljövőben felújításra 

kerülnek és a testület megalakulásának 150. évfordulójára (2023) egy állandó kiállítás részeként 

megtekinthetőek lesznek a tűzoltószertár épületében. 

A tűzoltók egyik ereklyéjüknek tekintik a somorjai tűzvészt ábrázoló festményt, amely a 17. századi 

tűzvészt ábrázolja, amikor is a török visszavonulásakor felgyújtotta a várost. Ez a festmény is majdnem 

teljes egészében restaurálva lett. Ma a Korona épületében van kiállítva. 

 
Szerző: Kličková Szomolai Valéria, Ürge Lajos 

             Képarchívum: SÖTT 
? Tudtad-e ? 

- hol volt Csölösztőn a tűzoltószertár? (A mai Sladká Máňa cukrászda épületében) 

- hány önkéntes tűzoltó szervezet működik ma Somorján? (Kettő – Tejfalun és Somorján) 

- hogy ki a tűzoltók védőszentje? (Szent Flórián) 

- hogy régebben az önkéntes tűzoltókat szirénás riasztással hívták be bevetésre? (Ma már sms-sel) 

- hogy az önkéntes tűzoltóknak, akiknek nem kötelező szolgálatot teljesíteniük, összesen max. 10 

perc alatt kell beérniük a szertárba, átöltözniük és az autóval elindulniuk a bevetésre? A szolgálatban 

levő hivatásos tűzoltóknak max. 1 percen belül el kell indulniuk.  

- hogy régen a tűzoltóknak még mászócsoportja is volt, amely a magasabb épületeken oltotta a tüzet? 
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23 - A HÍRES SOMORJAI CSIZMADIÁK 
 

A régi világban egy ipar vagy szakma mesterének lenni nagy tudást és gyakorlatot, de ugyanakkor 

anyagi és társadalmi megbecsülést is jelentett. Az utolsó somorjai csizmadia mester Baráth László 

(1886-1963) volt, akinek egykoron már a dédapja is ezt a mesterséget űzte. Az iparos városnegyedben, 

a Kovács utcában működő apró műhelyében gyártotta fivérével, Baráth János csizmadia mesterrel 

a kiváló lábbelit. Apáról fiúra szállt a tudás, amíg igény volt a kézműves bőrcsizmára. A 19. század 

elején Somorján 55 csizmadia és varga varrta a lábbelit. Megrendelésre és a híres piacokra dolgoztak. 

Nagy vásáros faládákban gyűjtötték az elkészült portékát, majd lovaskocsin vitték a piacra. A helyi 

vásárokon is elégedettek voltak mestereink, a környékbeli vásárlókon kívül a bürkösök (dunai gabona- 

és állatszállító hajósok) százával vitték a híres somorjai vízicsizmát (vízálló magasszárú csizma) szerte 

a világba. 

A somorjai csizmadiák a 17. század elején céhbe tömörültek, 

melynek alapítólevele 1630-ból származik. A céhek érdekvédelmi 

szervezetek voltak, működésüket a céhszabályzat szabta meg, 

amely a mesterek és legényeik tisztességes megélhetését, védelmét 

biztosította. A céh minden értékét, pecsétjét, dokumentumait és 

pénzét a nagy becsben álló céhládában tartotta. A két míves 

somorjai csizmadia céhládát egy céhjelvénnyel együtt a Baráth 

család ajándékozta 1930-ban a Somorján alakuló Csallóközi 

Múzeumnak, napjainkban is megtekinthető gyönyörű kiállítási 

tárgyak Dunaszerdahelyen a múzeumban.  

 

A céh élén a választott céhmester (atyamester) állt, aki 

a céhtagokat oltalmazta, a kontárokat pedig, akik nem voltak 

a céh tagjai, távol tartotta a helyi piacoktól. Az utánpótlás 

nevelése folyamatos volt, a gyerekek tíz éves koruk körül 

szegődtek el inasnak egy mesterhez, tanulóidejük akár nyolc 

esztendeig is eltartott, mikor végre megkapták 

a szabadulólevelüket és csizmadiasegéd lett belőlük. 

A segédlegények akkor válhattak mesterré, ha vándorlással 

tökéletesítették tudásukat. Elszegődtek hát idegenbe, más 

mesterek mellé, hogy aztán hazatérve mesterremeket tegyenek. 

A fotón látható pici csizmák ilyen régi céhremekek, amelyeket 

együltükben készítettek el a mesterjelöltek, bizonyítva ezzel 

mesteri tudásukat. 

A kapitalista fejlődés eredményeként egy 1872-ben elfogadott rendelet felszámolta a céheket és 

biztosította az ipargyakorlás szabadságát, Somorján 1874-ben megalakult a Csizmadiák Ipartársulata. 

A 20. század második felére az utolsó szálig elfogytak a híres somorjai csizmadiák.  

                 
Szerző és képek a Csallóközi Múzeum gyűjteményéről: Méry Erzsébet 

 

 

! Feladat ! 

Szervezzetek egy családi kirándulást és látogassatok el Dunaszerdahelyen a Csallóközi Múzeumba, 

ahol e munkafüzetben leírt számos régi ereklye megtekinthető.  
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24 - BORSOSKÁSOK 

 
A messze földön híres somorjai vásárok forgatagából nem hiányozhattak a borsoskások sátrai sem. 

A régmúlt időkben környékünkön borsoskának nevezték a mézeskalácsot. Ügyes mestereinknek 

köszönhetően Felső-Csallóköz mézeskalácssütő központja a 18. században Somorja volt.   

A mézeskalács mézzel ízesített fűszeres tésztából 

készült igen finom és tartós szárazsütemény. 

A figuráik nagyon változatosak voltak, alakjukat 

fából faragott, negatív vésetű mintafák 

segítségével alakították, amelyek vadkörte, körte, 

dió vagy almafából készültek. Csodálatos kis 

mesterművek kerültek ki a cukrászműhelyekből, 

amelyek a fafaragáshoz is művészien értő 

borsoskások munkáját dicsérték. Hogy még 

kelendőbbek legyenek a portékáik, cukormáz-

bevonattal, színes virágmotívumokkal, kis 

képekkel és tükördarabkákkal ékesítették őket. Ha 

másra nem futotta, egy kis borsoska vásárfia azért 

a szegényeknek is jutott.  

  

Fiala István mézeskalácssütő 1928-ban a Somorján alakuló Csallóközi 

Múzeumnak ajándékozta elődei - a Welsz család kincset érő régi 

mintafáit, összesen tizenegy darabot, néhány közülük kétoldalas, így 

tizenhét különböző mintában is gyönyörködhetünk, amelyek jelenleg is 

kiállítási darabok és megtekinthetők Dunaszerdahelyen a múzeumban. A 

figurális ábrázolások közt a huszárok, lovasok, díszes ruházatú férfi- és 

asszonyalakok, népviseletbe öltözött lányalakok szerepelnek. 

Közkedveltek voltak a szívecskék, díszes kardok, pipa, ló, sas és hegedű. 

A somorjai mintafák korát több száz évesre becsülik. 

Jeles mézeskalácssütő mester volt Polonyi János, aki 1878-ban született 

Somorján. Pozsonyban tanulta ki a mesterséget, mint segéd Budapesten 

és Bécsben is működött. 1920-ban önállósította magát. 

Fiala István százéves cukrászüzemét 1928-ban Pleyer Lajos cukrász és 

mézeskalácsos mester vette át, aki Ligetfaluban született 1897-ben, 

apjától tanulta a sütőmesterséget. 

Az utolsó somorjai mézeskalácsos, aki még a második világháború idején is sütött, Domián Ferenc 

volt, sütődéje a Pomléi úton épült házában működött. 
         Szerző és kép: Méry Erzsébet 

 

! Tudnivaló !  

- A mézeskalács készítésének hagyománya az ókorba nyúlik vissza 

- Szerzetesbarátok honosították meg tájainkon a mézeskalácsot vagy mézespogácsát, erre 

utalnak a legrégibb mintafák, amelyek vallásos tárgyúak, búcsújáróhelyek szentjeinek 

cselekedeteit és alakját örökítették meg 

- Vidékünkön négyszáz éve honosodott meg ez a mesterség 

- Az első borsoskás-céh 1619-ben alakult Pozsonyban 

- Ethey Árpád: Borsoska kisasszony, 1941-ben megjelent csallóközi regény 
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25 - SOMORJAI ZSIDÓ EMLÉKEK 

 

Somorja szélén, a Tejfalusi út elején áll a ma már 110 éves (1912-ben épült) zsinagóga‚ amely a zsidó 

származású emberek temploma. A zsidók ősi bibliai nemzetség és egyben vallás is. Városunkban 

a zsidók a 19. századtól éltek és hitközösséget alkottak. A szomszédos Tejfaluról települtek át 

Somorjára. Sokan a környező falvakban is éltek, de a somorjai hitközösséghez tartoztak. A közösség 

vezetője a rabbi volt (vezető-tanító), akinek munkatársai is voltak: ros hakahal, a hitközösség 

felügyelője (Aron Tauber), chazan, a kántor, sochet, a metsző (Izak Stern), sames, az egyházfi 

(Alexander Schwarz) és a melamed, a hitvallás-tanító (Baruch Berger). Az utolsó somorjai rabbi 

Abrahám Jakob Singer (1888-1944) volt. Ő vezette a helyi zsidó rabbi főiskolát (jesiva). A zsidó 

közösség tagjai kereskedelemmel és vállalkozással foglalkoztak (mint pl. Lichtenstein Károly pék, 

Goldmann Móric hentes), de voltak közöttük orvosok (pl. Dr. Wolf Jenő) és jogászok (Dr. Pártos 

Károly) is. Ezek a vállalkozók főként a mai Gazdasoron, a Fő utcán és a zsinagóga mellett fekvő 

mesterségek negyedében laktak. 

A 2. világháború során a zsidók tragikus 

üldöztetésben részesültek, amely 1944-ben a nemzet 

nagy részének halálát eredményezte a koncentrációs 

táborokban, főleg Auschwitzban. Somorjára 

a háború után csak egy-két zsidó tért vissza, de ők is 

1949-ben elhagyták az országot és az újraalakuló 

Izraelbe költöztek. Ezért ma már Somorján nem 

élnek zsidó őslakosok. Emlékként csak a zsinagóga 

és két zsidó temető maradt utánuk.  

A háború utáni politikai rezsim sem kegyelmezett a 

zsidóknak – a propaganda érdekében nem átallották 

megszentségteleníteni a régi somorjai zsidó 

síremlékeket sem. A zsidó temetők ma már helyre 

lettek állítva és a gondnokkal (Ján Hevera úrral) 

történt egyeztetés után látogathatók. Az egykori 

zsinagóga a háború után sokáig raktárként szolgált, 

mígnem 1999-ben a Kiss házaspár, Csaba 

és Suzanne új életet leheltek bele és megnyitották 

ma is működő modern művészeti galériájukat (At 

Home Gallery). 

Szerző és képarchívum: Ján Hevera 

 

! Feladat !  

Ki volt a somorjai zsinagóga (At Home Gallery) legismertebb vendége?  

 
(A dalai láma első szlovákiai útján 2000-ben) 
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26 - A PAULÁNUSOK ÉLETE A SOMORJAI KOLOSTORBAN 

 

A paulánus kolostor méreteivel ma is figyelemreméltó épülete városunknak. Még inkább az volt a 18. 
században, amikor a városban alig volt emeletes épület. A pompás külső ellenére a paulánus 
szerzetesek élete nagyon szerény volt. 

A paulánusok rendjét Paulai Szent Ferenc alapította 1474-ben. A paulánusok szigorú aszkéta életet élő 
koldulórendi szerzetesek voltak. A rendet gróf Pálffy Miklós közbenjárására 1720-ban telepítették 
Somorjára. A történelmi Magyarországon ez volt az egyetlen, a paulánusok számára épített kolostor. 
A rend szigorú előírásai folyamatos böjtöt, szegénységet, hallgatást és az alázatosság folyamatos 
gyakorlását írták elő. Nem fogyasztottak állati eredetű ételt, beleértve a tejtermékeket és a tojást is.  

A somorjai kolostorban 8 szerzetes élt: négy tanító, két 
igehirdető egy beteggondozó és egy elöljáró, aki a 
gazdasági ügyeket intézte. Két szerzetes egyesületeket is 
vezetett: német egyesület, böjtölő egyesület. Rajtuk kívül 
még 3 laikus testvér élt a kolostorban. Ők elhagyhatták az 
épületet és évente egyszer végigjárták azokat, akiktől 
adományokat reméltek. Ily módon biztosították a templom 
részére szükséges eszközöket, a szerzetesek öltözékét és az 
orgonista fizetését. A kolostor alapítványának éves 
hozama 1200 arany volt. A rendnek Somorján két kertje, 
egy halastava és egy malma volt, Pozsonyban pedig a 
klarisszák kolostora mellett egy házat birtokolt. 

A templom alatt 2 kriptát építettek. Érdekes, hogy már 
1781-ben megemlítették, hogy a kripták fala a gyakori 
földrengések miatt tele van repedésekkel.  

A szerzetesek végül alig egy évtizedig tevékenykedtek a kolostorban, II. József ugyanis 1786-ban 
feloszlatta a rendet. A felszámoló bizottság a pozsonyi ház értékét 2483 forintban, a templomét 21 463 
forintban, a kolostorét 29 776 forintban, a kertét pedig 2483 forintban állapította meg. Távozásukkor a 
szerzetesek 300 forintot, a laikus testvérek 150 forintot kaptak.   

          Szöveg és kép: Tuba Lajos 

 

? Tudtátok-e ? 

Aszkéta (a görög aszkeo, „gyakorol” szóból) a szellemi javakért, lelki gyarapodásért önmagát 
megtagadó személy 

http://www.skhu.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/
https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_nyelv
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27 - A SOMORJAI  KÖZTEMETŐ 
 

 

A temető állandó kölcsönhatásban áll a településsel, amelyhez tartozik. A halál az élet része, az ember 

halandó, halála után el kell hagynia otthonát, szeretteit és „beköltözik“ a temetőbe.  

Mint annyi más, temetkezési kultúránk is folyamatosan változik. A kereszténység felvétele után királyi 

törvény szabta meg a temetők helyét a templomok körül, amelyek az évszázadok alatt többször is 

beteltek. A régi sírokat felszedték, csontkamrákban (osszárium) helyezték el a maradványokat. 

A reformáció kora, majd később Mária Terézia 1775-ös temetkezésre és temetőkre vonatkozó 

rendelete hozott nagy változást, amely kimondta, hogy a templom és a lakóházak közelében tilos 

temetkezni. 1868-tól pedig törvény szabta meg a temetők közös használatát a keresztény felekezetek 

számára, így keletkeztek a köztemetők.  

Somorja 1777-es térképén már a templomtól délre, a város határán túl 

találjuk a temetőt, amely immár 250 éves. Régen az egyes vallási 

felekezetek a temetőn belül külön szektorokba temetkeztek. Ma már 

nincs ez így, betelik lassan a temetőnk, amit időközben körbenőtt 

a város. Vadgesztenye- és hársfái termékeny talajra találtak, virágzáskor 

a város legszebb parkja, ilyenkor azokra a sírokra is jut virágszőnyeg, 

amelyekre már nincs ki vigyen. Mert a temető nem csupán temetkezési 

és kegyeleti hely. Találkozási pont is, ahol rég látott rokonok és 

ismerősök találkoznak. Adattár, amely árulkodik a település felekezeti, 

nemzetiségi összetételéről egy adott korban. A családfakutatás fontos 

forrása, a kollektív emlékezet színtere, ahol hősökre emlékezünk. 

Esztétikum, amely letűnt korok temetkezési szokásairól 

és sírszimbolikájáról tájékoztat. A temető tehát él és naponta változik. 

A mi feladatunk megőrizni az utókornak a kincseit.  

 

Temetőnk legrégibb síremlékei az 

evangélikus szektorban találhatók és 

a Szeleczky család tagjainak állítanak emléket. Köztük egy kislánynak, 

akinek kilétét nemrég sikerült felfedni.  A sírfelirat már rég olvashatatlan, 

de a feszületre faragott liliomkoszorú elárulta, hogy fiatal lány alussza alatta 

örök álmát. Az Országos Széchenyi Könyvtárban akadtunk 

a gyászjelentésére: Szeleczky Irmuska élete 16. évében halt meg, 1868. 

október 9-én. 

 

 
     Szöveg és kép: Méry Erzsébet 

 

 

! Feladat ! 

„Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit.“  (Széchenyi 

István) – látogasd meg a somorjai temetőt és keress minél régebbi síremlékeket!  

 

(A temetőben megtalálod a 3. fejezetben tárgyalt hadifoglyok emlékműveit is.) 

http://www.skhu.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/
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28 – A SOMORJAI UTCÁK (ELVESZETT) KINCSEI 

 

 

Somorja a 20. század elején kis mezőváros volt magyar, német, zsidó és némi szlovák lakossággal. 

A különböző nemzetiségek jelenléte fontos szerepet játszott a közösség életében, nemcsak 

szellemiekben gyarapította a helyieket, de szokásaikat is formálta és a város, ill. a régi somorjaiak 

mentalitását is nagyban meghatározta.  

A mai somorjaiak alig ismernék meg a mai városháza melletti teret a 20. század elejéről. Abban az 

időben Fő térnek nevezték. Leglátványosabb eleme az Erzsébet-kert volt (Ferenc József császár 

felesége, a bajor „Sissi“ után elnevezve). A mai városi park ennek halvány utánzata. Az Erzsébet-kert 

előtt a Nagyboldogasszony-szobor állt, nem messze tőle pedig a városi kút.  

 

A régi Somorja magját a következő utcák 

alkották: Városházi utca (a mai Fő utca felső 

vége, a városházától a mai kultúrházig), 

a Király utca (a római katolikus templomtól 

a mai nyugdíjasotthonig) és a Gazdasor. Úgy, 

ahogy ma is, régen is voltak jó és rosszabb 

címek, a város lakossága szociális szempontból 

régen is a lakcím alapján osztódott meg.  
A Fő tér madártávlatból, az előtérben az Erzsébet-kerttel 

 

A jobb címek közé tartozott a Városházi utca, utána követke-

zett a Király utca, Magyar utca és a Gabona utca, végül az 

összes többi. A Király utcán a somorjai gazdák és vállalkozók 

kis házai álltak. Az utca végén a kis kápolnát 1722-ben Szent 

Diszmásznak szenteltek fel.  A 18. században itt hozták létre 

az első városi ispotályt  (innen ered a szomszéd Ispita utca 

neve), amelyet később a somorjai szegények házává 

alakítottak. 

A Gazdasoron jómódú gazdák éltek. Ez az utca középtájt a Rövid utcába nyílt (ma Piactér utca), amely 

régen a Vágóhíd utca nevet is viselte. A sarkon álló ház utolsó tulajdonosa Czucz József pék volt. Jól 

menő pékségét saját házában működtette, amelyet 1951-ben államosítottak.  

A Fő utca és a párhuzamos Gazdasor között két keskeny átjáró, „szurdik“ húzódott. Az alsó a Meixner-

kocsma mellett a Gazdasoron (ma már nem létezik), a felső a volt zeneiskola épülete mellett vezetett 

el (még ma is). Ezeken a keskeny átjárókon jártak át a régi somorjaiak a „városba“, amely nekik a mai 

Fő utcát jelentette a fontos intézményekkel és üzletekkel.  

         
 Szerző és képarchívum: Soňa Zakariášová 

 

 

! Feladat ! 

 

Keressétek meg Somorján a volt zeneiskola épületét (az egykori Wolf-ház) !  

(A Fő utcán található emeletes épület, fent egy kiugró sarokkal, ma autóiskola van benne) 

 

http://www.skhu.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/
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29 – A SOMORJAI GAZDALEGÉNY EGYESÜLET 

 
 

A gazdalegények azoknak a somorjai és környékbeli gazdáknak a fiai voltak, akiknek földjük volt, 

amin gazdálkodtak és a Gazdakörbe csoportosultak. Fiaik elérve a felnőttkort, beavatási szertartással 

váltak tagjaivá a Somorjai Gazdalegény Egyesületnek. A ceremónia pontosan megszabott 

forgatókönyv alapján zajlott farsang hétfőjén, a gazdabált követő napon. 

 

Leányhívással indult az ősi szokás. Két rátermett gazdalegény üstgombos magyar mentében, fején 

rétivirágos süveggel, piros szalaggal ékesített buzogánnyal kezében meghívta a leányt a bálra 

a következő hét vasárnapjára. A lányokért szánon vagy hintón mentek a legények, majd betáncoltatták 

őket a bálba, a Koronába. A kivilágos kivirradatig tartó bál után, hétfőn tíz órakor kezdetét vette 

a legénykeresztelő. A Rákóczi-indulóra hozták be az 

előkészített terembe a csikónak nevezett, tíz literes, borral 

töltött pántlikás cserépedényt - pintesüveget, és kezdetét 

vette a szertartás, amely pohárköszöntők sorával indult. 

Ahogy az egy keresztelőn szokás, keresztszülőket is 

választottak maguknak a legények, sőt még táncba is vitték 

keresztanyjukat. A táncmulatság fergeteges volt, 

a sugártáncot csárdás követte.  
 
Németh Béláné fényképészeti 

műterme, 1909 

 

A Somorjai Gazdalegény Egyesület 1845-ben alakult és éppen száz 

esztendeig működött. Gyülekezőhelyük a Plutzer-háznál volt, ami 

jelenleg a Honismereti Ház. A beavatott legény addig lehetett tag, amíg 

meg nem házasodott. Az egyesület élén a választott legénybíró állt, 

öltözéke is különbözött a legényekétől, ünnepeken aranyövet viselt. 

A legények szabónál varrattak maguknak díszruhát. Testhezálló fekete 

nadrágjukat combnál fekete zsinórozás díszítette. Mellényükön és 

dolmányukon két sorban 6-6 ezüstgomb csillogott. A kabát vállára piros 

sújtás vállszalag, közepére 1-1 ezüstgomb került. Fehér inggel hordták 

a viseletet, melyhez piros sújtásból készült az övük. A kalapjuk kerek 

volt és csikóbőrből készült. Csizmáikat a helyi csizmadiamesterek 

varrták. A gazdalegényeknek szigorúan be kellett tartaniuk az egylet 

szabályzatának 12 pontját.               

Jobbról: ifj. Botló Károly 

Botló család archívuma, Bóly

   

Szerző: Méry Erzsébet 
 

! Feladat ! 
 

Látogassatok el a Honismereti Házba (Plutzer-ház), ahol egykor a gazdalegények találkoztak.  

http://www.skhu.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/
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30 - A SOMORJAI SZIKVÍZGYÁR 

A szikvíz, illetve szódavíz nyomás alatt lévő szénsavas ital.  A természetes savanyú vizeknek – 

borvizeknek – Európa-szerte vannak forrásai, ezeket évszázadokkal ezelőtt is előszeretettel 

fogyasztották elődeink. A régi időkben még gondot okozott palackozásuk és főleg szállításuk, 1767-

ben sikerült első ízben az angol polihisztornak, Joseph Priestley-nek mesterségesen elegyíteni a szén-

dioxidot (CO2) vízzel, ami által kellemes, fanyar ízű folyadék keletkezett. Ez a szóda elődjének tartott 

ital 1777-ben, Londonban került először kereskedelmi forgalomba. Áttörést 

jelentett, amikor 1813-ban feltalálták a szódásszifont, amellyel már adagolni 

lehetett a szódavizet, anélkül, hogy a palackból elszökött volna a nyomás. 

A magyar Jedlik Ányos 1828-ban kezdett foglalkozni a szikvíz ipari készítésének 

lehetőségével, az ő nevéhez fűződik olcsó nagyüzemi gyártása Magyarországon. 

Elsőként helyezett csövet a túlnyomással működő szifonba, amellyel jobban 

megőrizhető a víz szén-dioxid-tartalma, és megtervezte az ipari szikvíztöltőgépet 

– így született meg a szódásmesterség. A rézművesek szinte azonnal ráálltak a 

szódagépek gyártására, vidékünkön is elkezdődött a szikvízgyártás, mint kisipari 

mesterség.  
 

          Somorjai szódásüveg. Fotó: Soňa Zakariášová  

 

Somorján 1892-ből van adatunk szikvizet gyártó kisiparosról, Wechsler Györgyről, aki visszaváltható 

üveg szifonokban árulta a szódát. A somorjai festményen megjelölt szikvízgyárat 1929-ben vette át 

Rabay Ferenc Pék István szódagyárostól. Lunger Miksa 1939-ben kínálja jól bevezetett somorjai 

szódagyárát eladásra 2 autóval, pótkocsival és jégszekrénnyel. A szóda mellett közkedvelt volt 

a golyó- vagy csatzáras üvegekbe palackozott, különféle gyümölcsízekben kapható pezsgőlimonádé, 

a Krachedli. Somorján és környékén olyan nagy volt a kereslet, hogy egyidejűleg több szikvízgyár is 

működött. 
     

   Szerző: Méry Erzsébet 

 

 

Eliás Béla: Városrészlet (szikvízgyár) – 

a festmény a somorjai Honismereti Ház tulajdona 

 

 

 

! Feladat ! 

Próbáljátok Eliás Béla festménye alapján beazonosítani, hol lehetett a Rabay-féle szikvízgyár. 

http://www.skhu.eu/
http://www.rdvegtc-spf.eu/
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