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Fels  né Balogh Erikaő

A kiadvány kapcsán megszólaltattam a múltról nagymamá- 
mat, Vármos Jánosnét (szül: Kránicz Katalin, 1939) "Jába"
hallottam már egy történetet korábban tőle, most újra
mindent elmeséltetek vele és diktafonnal rögzítem, hogy
minél pontosabban és hitelesebben tudjam átadni a múltat.
Az interjúk  gépelésekor itthon, pedig csak hallgatom újra és
újra mama meséjét, és mosolygok magamban, hiszen közben
ott látom magam előtt, ahogy a hokedlin ülve, kezeit maga
előtt összekulcsolva, kissé remegő fejjel és fantasztikus ízes
tájszólással csak mesél, mesél és mesél. 
 
A tájszólása leginkább most tűnt csak fel, miközben
visszahallgattam a felvételeket. Ma már ezt észre sem
veszem, minden szavát érteni szoktam, pedig vannak roppant
érdekes helyi szavai. Régen, még tini koromban kifejezetten
cikinek tartottam, hogy ha "parasztosan" beszéltek és mindig
szóltam, hogy "jaaaaj, hát mama, ezt nem így mondják
helyesen, hanem úgy.....". Pedig hát ez milyen butaság. Ma
már tudom. 
 
Ma már tudom értékelni azt a kincset, amit mama egy
személyben testesít meg. A múltat, a gyökereinket, ami
meghatároz minket a jelenben. Élvezze ki mindenki még a
szülőket, nagyszülőket ameddig csak lehet, értékelje és
szeresse őket! Hallgassunk meg minden történetet akár
százszor is, készüljön mind több közös kép, videó, ezek
később még nagyon sokat fognak jelenteni. 
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Amikor egy falu múltját szeretnénk megismerni, sokféle
lehetőségünk van. Egyrészt az ott élőket kell felkeresni, másrészt
múzeumokban, levéltárakban, könyvtárakban érdemes búvárkodni.
Lássuk, mit rejtenek a könyvtárak!
 
Vegyük először a  legelső magyar nyelven megjelent betűrendes
helységnévtárt, Vályi András: Magyar országnak leírása… c. könyvét!
1799-ben jelent meg 3. kötete, ebben falunk neve még mint Porog
olvasható. „Elegyes [vegyes, magyar és] horvát falu Somogy
Vármegyében, földes Ura Gróf Festetits, és több Uraságok, lakosai
katolikusok, és másfélék, fekszik Csurgónak szomszédságában,
mellynek filiája, határja jól termő, tulajdonságai szépek, első
osztálybéli.”-írja a neves földrajztudós.  
 
50 évvel később, 1851-ben jelentette meg Fényes Elek statisztikus
Magyarország geográfiai szótárát, „melyben minden város, falu és
puszta betűrendben leíratik”, ebben már Porrog néven szerepel, és
mint „…magyar falu Somogy vármegyében. Utolsó posta N.-Kanisa.
430 ágostai, 130 kath. lakossal, szőlőhegygyel, erdővel. Földes urai
Festetics és Hochreiter családok.” 
 
A következő leírás nem sokkal későbbi. 1864-ben Pesty Frigyes
történész kérdőíveket küldött ki minden magyar településre.
(Hatalmas, az egész Magyarországra kiterjedő adattára kéziratban
maradt, Somogy vármegye helynévtára pl. csak 2001-ben jelent meg
nyomtatásban!) Paál József jegyző, Kováts György bíró és Kránitz
Mihály esküdt jelentése már nem első osztályú termőföldről szól:
„Porrog: Hajdan is csak ezen nevet viselte. Közbirtokosok birják
[birtokolják]:gróf Festetics György, Hochreiter Ambrus és Török
Miklós a földes urai. Porrognak keletkezte bizonytalan. Határa
általában gödrös sovány agyag, nagysága 2384 hold… Ezen község
határa természetinél fogva buzát rozsot és kukoriczát silányon neveli,
a gyümölcsnek pedig kedves hazája, a bor termése is a
közönségesnél jobb. Szántóföldjeinek nevezete: Kertek allai,
Temetői, Békus gödri, Asszony erdei, Egri, Nagysárkány gödri,
Hosszu, Gólaháti, Laki, Vajasi, Öreghegy allai, Gubasi dűlők. A
szőlőhegynek felső része Új, az alsó része pedig Öreg hegynek
neveztetik.”

 
Ha statisztikai adatokat keresünk, a későbbi időkben
az egész országra vonatkozó adattárat nem találunk,
csak megyei kiadványokat, mint pl. a Vármegyei
mindenttudó. (Kaposvár, 1926. , szerk. Szilágyi János):
Porrog: Lakossága 670 lélek. Országgyűlési
képviselőt választók száma 265. Körjegyzői székhely.
Területe 2237 hold, uradalmi terület 911 hold.
Postahivatala van, távirda és telefon Csurgón. 
 
Tóth Ferenc: Somogy földje és népe c. járási
monográfiájában (1928) a szikár adatokon túl már
szinte hangulatos leírást is olvashatunk falunkról: „
Szép topolya-fasoros [topolya=nyárfa. Emlékszik még
valaki a nyárfasorra?] út köti Porrogszentkirály
települést szomszédjához, a körjegyzői székhelyhez,
Porroghoz. Porrog szintén soros település, házai is
olyanok [mint Szentkirályé], szigorúan betartják a
félbalra fordulást. Festetics Tasziló hercegnek van itt
birtoka. Állatállomány: szarvasmarha 379, ló 199,
sertés 380 db, juh nincs. Lakosságából földműves
400, iparos 72, szellemi foglalkozású 2, napszámos és
nyugdíjas 198, kereskedő egy sem.”

Amir  l a könyvek mesélnekő
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A falu történetér  lő

Asztalos: Bakon István. 
                     (Később a család Bakonyira magyarosított….)
Ács: Baj József
Borbély és fodrász: Bogár József
Cipész és csizmadia: Gerencsér János és Pál József.
Hentes és mészáros: özv. Tóth Sándorné
Kádár: Galácz József
Kovács: Győrfi Lajos

Egy 1948-ban kiadott, Kuthy Ferenc által szerkesztett
könyvecskében (Képek Csurgó és környéke
múltjából …Csurgói kis-kalauz) a földesurak, birtokos
családok felsorolása után ismerteti az akkori
iparosokat. Őket a most élő porrogiak még biztosan
ismerhették:

A legbővebb leírás, és a település történetének ismertetése a
Magyarország vármegyéi és városai c. könyvsorozat Somogy
vármegye c. kötetéből való, 1914-ből, minden további közlés ezt veszi
alapul, ezért ezt szó szerint közöljük:  
„Porrog. Csurgóhoz közel fekvő magyar kisközség, körjegyzőséggel.
Házainak száma 125, lakosaié 675, a kik leginkább evangélikusok.
Postája helyben van, távírója és vasúti állomása Csurgó. Csak a XVI.
századbeli adólajstromokban van róla adatunk. 1536-ban Lakkal
együtt írták össze s ekkor Laky Lázár özvegye, Kaczor János, Török
Ferencz, Bagody Ferencz özvegye, Horváth Lukács, Huszár Kálmán
fiai, Septey István, Laky János és Farkas Mihály voltak a földesurai.
1550-ben Török Ferencz és György, Huszár János és Laky ázár
özvegye bírták. Az 1552-54. évi török hadjáratok alatt elpusztult és
1565-66-ban mindössze 1 házat találtak benne a török adószedők,
1571-ben pedig 6 házat. 1598-99-ben Batthyány György volt a
földesura, 1626-27-ben pedig a Hollósy család. 1700-1702 táján
a Saicz családé volt. 1715-ben is csak 3 háztartást írtak benne össze.
1726-ban és 1733-ban Malik Ferencz, 1767-ben Bezerédj Károly
özvegye, szül. Bogyay Judit és Kelcz Ignáczné, szül. Preszek Mária,
birtokában találjuk. 1773-ban Malik László és Kelcz Ignácz, 1776-ban
Malik László, továbbá a Póka, a Hochreiter, a Kanisay és Simonovics
családok voltak itt birtokosok. A XIX. század első felében Hochreiter
Ambrus, Török Pál és gróf Festetics György voltak a földesurai és
jelenleg herczeg Festetics Tassilónak van itt nagyobb birtoka. 1878-
ban a fél falu leégett. A községhez tartozik Ikló-puszta. A mai Porrog
szomszédságában feküdt a középkorban Lak helység, mely már az
1332-37. évi pápai tizedjegyzékben előfordul. 1550-ben még megvolt,
de kevéssel azután elpusztult.”
 
Ezt a leírást egészítik ki Andrássy Antal és Szili Ferenc adatai (A
barcsi és nagyatádi járás községtörténeti lexikona, 1983). Eszerint
1848-ban a jobbágyfelszabadításkor 28 jobbágy-, 1 zsellérháztartás, 25
negyed jobbágytelek, két zsellértelek szabadult fel. 1870-ben 88
házban 673 fő lakott. 1877-ben a körjegyzőség székhelye lett. 1878-ban
a község nagy része leégett. 1900-ban 717 fő, 1910-ben 672, 1941-ben
629 fő volt. „A felszabadulás előtt Porrogon az 1 kat. hold alatti,
szántóföldek nélküli birtokok száma 37 volt, (össz. 18 kat. h.). Az
ugyanakkora, de szántófölddel is bíró gazdaságok száma 48 (össz. 33
kat. h.), az 1-5 kat. hold területű gazdaságok száma 146 volt. A
felszabadulás előtt a községben 8 iparos és 3 kereskedő működött. A
község 1945 április elsején szabadult fel.”
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 A közelmúltról már olyan sok könyv tudósít, hogy
felsorolni is sok lenne. Az alábbiakból szemezgetve
próbáljuk felidézni a fontosabb eseményeket.  Az
ötvenes évekről Novák István: Ítélet nélkül, ártatlanul
(Gyékényes, 2014) című könyvében olvashatunk, mely
bőven idéz Bakoss Tibor (a festő unokája)
Szombathelyen megjelent művéből: Diktatúra Vas
megyében. Porrogról az Árkus-tanyára kitelepítettek
névsora: Bakoss Tibor volt honvéd hadnagy, dr. Schmidt
Jenő ügyvéd, Schmidt Jenőné. Szántó László: Az 1956-os
forradalom Somogyban (Kaposvár, 1995) c.
dokumentumgyűjteménye közli az 1956. október 29-én
megalakult Porrog Községi Nemzeti Bizottság tagjainak
névsorát is: Kránicz János elnök, Kardos István, Kővári
János, Ritecz Sándor.  
 
Az 1980-as évek békésebb időszakának krónikája a
Csurgó és környéke kalendáriumának két kötete. Itt
olvashatjuk Papp Imre földrajzi nevek mondáiról szóló
gyűjtését, melyben a porrogi Banya-tóka és Bodonos-
kút is szerepel. (Előbbihez jártak az öregasszonyok
mosni, a kútba pedig az ellopott harangot rejtették, mely
minden karácsony éjjel megszólal a mélyben.) A 90-es
években a CEBA kiadó Somogy megye kézikönyvének
több kiadásában (1998, 1999, 2004) olvashatunk
ismertetést Porrogról.
 
Végül fontos megemlíteni  dr. Kránicz János: Bakoss
Tibor festőművész élete és munkássága (2010) c. saját
kiadású munkáját, mely emléket állít falunk híres
művészének.
 
A levéltárak polcai sok helytörténeti érdekességet
őriznek. Az iratok kutatása, feldolgozása nagy
szakértelmet és sok-sok időt igénylő feladat. A megjelent
forráskiadványok közül –mivel a szőlőhegy a mai falu
életének is fontos része – itt egy 1764. augusztus 31-én
kelt hegytörvényből idézünk, mai helyesírással.
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Porrogi högy
 
„A Kelcz Ignác földes úr által a porrogi szőlőhegy számára Nagy
Attakon [Atádon] 1764. augusztus 31-én kiadott artikulusokról
készített és Domaniczky Ferenc, Somogy vármegyei alszolgabíró által
1817. december 9-én, Csurgón hitelesített másolata”. 
 
Az okirat 34 pontban szabályozza a szőlőhegy életét. Eszerint minden
esztendőben egy hegymestert, hegybírót és 12 esküdtet kell
választani, valamint két hajdút, „hogy a nyakassak engedelmességre
kényszeríttessenek", és a káromkodókra, verekedőkre, lopókra, de
legfőképp azokra, kik ünnepnapokon dolgozni merészlenek,
ügyeljenek. Aki ezeket a hiteles személyeket rágalmazni, pocskolni,
hazudtolni merészeli, büntetést kap. De ha ezen személyek
hivataluknak nem tesznek eleget, „a földesuraktól kemény
büntetésüket várhatják.”  
 
A 13. pont szerint sokan, amint a hegyre felmennek, Istenről és
(emberi) mivoltukról megfeledkezve az itallal barmok gyanánt
terhelik a gyomrukat, és így a bor által „eszükön kívül lévén”
verekednek, két forint büntetést kapnak, s ha a semmirekellőknek
pénze nincs, „harminc pálcákkal eszükre téríttessenek”.   
 
A 28. pont rendelkezik arról, hogy vasárnapokon, hogy a szent
napot mindenki illő áhítatossággal megülhesse,  a hegyre felmenni
semmiképp nem szabad, de ha történetesen egy vidéki atyafia
látogatóba jönne, a gazda küldje fel emberét a hegyre, és házához
hozatva mértékletesen fogyasszák el – egyébként aki ezen a napon
részegeskedik, négy forint büntetést kap. Ugyanígy büntetik  azt, akit
káromkodáson vagy istenkáromláson kapnak, s ha az illetőnek pénze
nincs, negyven botütést kap.  
 
És „mivel az utasok és a szőlőhegyen fel s alá csavargók a szőlők és
más egyéb gyümölcsök mértéktelen leszaggatásával s loppal való
elvitelével” nem kevés kárt okoznak, a hegymester az ilyet négy
forintra büntesse. Ugyanennyi a büntetése annak, aki –ha a gazda
nem bír a tolvajjal, és segítségért kiált – hallja és nem segít, de
ráadásul még 20 botütés jár neki.
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ott 1978-ig iskola működött: előbb az evangélikus egyházi, majd
1948 után állami. Biztosan vannak, akik emlékeznek még
Németh István, Buncsák Gusztáv, Győr Sándorné, Pauza
Istvánné, Szabó József, Tamás Mária és Őri József tanítókra.

 
Bakonyi Ferencné Kiss Ibolya 1961-ben kezdett tanítani
Porrogon. A somogybükkösdi tagiskolából helyezték ide. Abban
az évben ment nyugdíjba a szentkirályi iskolából Nagy Béla
igazgató-tanító. Amíg a szolgálati lakást tatarozták, a porrogi
tanítólakást lefoglalta utódja, Őri József, ezért az új
tanítónő néhány hónapig éppen ott lakott, ahol most vendégház
készül (Tóth Katica néni, a későbbi kocsmáros nagymamája volt
a főbérlő.) Abban az időben élénk mozgalmi és közösségi élet
volt a faluban: népes KISZ-szervezet, Vöröskeresztes csoport,
kézimunka kör működött. A tanítás egyetlen tanteremben folyt,
az egész alsó tagozat itt tanult, akkoriban 45-50 fő. Barátságos,
világos, tágas helyiség volt ez, délre is és keletre is két-két
ablakkal. Az ajtóhoz közel egy hatalmas vaskályha adta a
meleget, ezt szénnel és fával fűtötték. A villanyt abban az időben
vezették be a faluba, az iskolába is, de volt olyan ház, ahol még
lámpával világítottak. A padok fából voltak, egybeépítve az
ülőkével (nem lehetett döntögetni a széket), a tintatartónak
kerek lyuk szolgált, abba állították bele, hogy ki ne boruljon.
Merthogy akkor még mártogatós tollal írtak, nem golyóstollal,
ez akkor még nagyon drága holmi volt. 
 
Hogy hogyan tudott négy osztályt egyszerre tanítani? Három
osztály kapott önálló feladatokat - ezt csendes órának is hívták a
diákok - egy osztállyal közvetlenül foglalkozott a tanító - ez volt a
hangos óra. Felezett órák is voltak: az óra első részében pl.
matematika, a második részében nyelvtan tanulás folyt. Az
ének-, a rajz és a tornaóra közös volt, mindenkinek egyszerre. Az
órarend központi utasítás szerint állt össze, ezt egy vaskos
könyvben minden iskola megkapta. Tehát a szakfelügyelő, ha
látogatni jött, ebből tudta, hogy pl. a 36. héten csütörtökön a 2.
óra matematika lesz. Mint ahogy az ország minden összevont
osztályokkal működő iskolájában matematika órának kellett
lennie. Persze ezt nem volt könnyű betartani, voltak
elmaradások: nagy havazások idején Szentpálról, Gardosból
nem jöttek, alig volt az iskolában gyerek, nem lehetett tovább
haladni a tananyaggal.
 

Ahol most az óvoda van,

1970-től bővült az iskola: Gável Lajosné Erzsi néni jött tanítani,
vele a porrogszentkirályi alsó tagozatosok – ettől kezdve lett a
szentkirályi iskola csak a felsősöké. Porrogon a
megnövekedett létszám miatt délelőtt és délután is kellett
tanítani, hetente váltott a csoport. Az 1. és 3. osztály és a 2.-4.
osztály tanult együtt. Ez a párosítás azért volt így, hogy a
kisdiákot egy nevelő tanítsa folyamatosan a négy év alatt. 
 
A felszerelés egyszerű volt, de az akkori követelményeknek
megfelelő. A tanterem előterében fogasok voltak. A kályha
mellett háromlábú állványon mosdótál, felette víztartály, ezt a
takarítónő töltötte fel minden reggel a kútból húzott vízzel. A
katedra egy dobogón állt. A falakat a falusi kézimunka kör által
ajándékozott hímzések díszítették. Volt néprajzi gyűjtemény is,
de ez sajnos az idők folyamán elveszett.  
 
Az udvaron három nagy diófa adott árnyékot a futkosó
gyerekeknek. Szünetekben a fiúk labdáztak, a lányok ugrálóst,
sántikálóst játszottak. Az udvar végében külön épületben volt a
fiú és a lányvécé, és külön a nevelőké. Volt egy nagy pajta, ahol
a tüzelőt tárolták. Ma már nehéz elképzelni: minden nap csak 5
óra volt, utána minden gyerek hazament és otthon ebédelt.
Nem volt menza és napközi, mert minden családban volt
valaki, aki délután vigyázott a gyerekekre. 1977-ben a
gyermeklétszám csökkenése miatt Porrogszentkirályról
Gyékényesre helyezték át a felső tagozatot, Porrogról
Szentkirályra az alsó tagozatot, az iskolaépületből óvoda lett.
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A múlt megismerésének fontos dokumentumai a hírlapok, folyóiratok is.
A Csurgói Városi Könyvtár online adatbázisában (info.csurgo.hu) több
tízezer, 1945 után megjelent, Csurgóval és a környező településekkel
foglalkozó cikk található. Munkatársuk segítségével (köszönet Vadász
Zsófiának) áll itt néhány hír a Somogyi Néplap/Hírlapból:

Nyolcvan családból hatvannyolc
megértette, hogy a nagyüzemi
gazdálkodásé a jövő: megalakult a
Napsugár Tsz. Az avatóünnepségen
Dögei Imre földművelődési miniszter
mondott beszédet. Az avatóünnepség
vidám táncos mulatsággal zárult.

Mi újság?
1959

1960 A porrogi Napsugár Tsz sokkal
kevesebbet oszt a zárszámadáskor, mint
azt remélték. „Ha otthon ülnek a tagok,
kevesebb a munkaegység” –mondja
Szablics István, a tsz párttitkára a
Somogyi  Néplap riporterének. A tsz-
tagok pedig azt állítják: a kommunisták-
nak sokkal következetesebben kellett
volna harcolniuk a szövetkezet
megerősítéséért.1961 Minden dolgos kézre szükség van
Porrogon is a tsz-ben, mert nagyon
feltorlódtak a tennivalók. Sokan előbbre
valónak tartják a háztájiban való
munkálkodást, pedig a nagyobb
jövedelem a közösből származik. A 100
hold kukoricából mindössze tízet
kapáltak meg.1963 A porrogi malomhoz gabonatárolót
építettek, így 36 vagon termést
raktározhatnak egyszerre. Sűrített
levegő juttatja el a gabonát a hat méter
magas tartályokba. A malom
teljesítménye óránként 17,5 mázsa.1964 A porrogi KISZ-szervezet 20 tagú,
többségében gimnazista színjátszó
csoportja Kránicz István  vezetésével
Otto Fischer: Kimenő c. két felvonásos
darabját mutatta be.1965 Négyezer forintért vásárolt könyvet a
porrogi községi tanács a helyi könyvtár
számára.

1965 Gyümölcstermelői szakkör alakult Porrogon és
Porrogszentkirályon. Kéthetente hívnak meg előadókat
Keszthelyről, Balatonboglárról, hogy a növényvédelem
hatékonyabb legyen. Előző évben Porrogon 12 vagon
gyümölcsöt adtak át a gazdák a felvásárlóknak. A termés
nagy részét csak alacsonyabb osztályúként értékesíthették,
mert nem fordítottak kellő gondot a növényvédelemre.

1981 Nehéz utánpótlást kapni a molnár szakmában – mondja
Bodó Rezső malomvezető. Jeszek Zoltán itt kezdett tanulni,
most főmolnár. Ez évben három környékbeli fiatal, Orsós
Tibi, Balogh Gyuri és Ruskó Anti iratkozott be a
székesfehérvári iskolába, reménység szerint jó molnár lesz
belőlük.

1977 Óvodává alakítja át a községi tanács a megszűnt általános
iskola épületét Porrogon.

1982 Jól fizet a málna, naponta öt tehergépkocsival szállítanak el
Porrog, Porrogszentkirály, Somogybükkösd és Csurgó
községekből a zalaegerszegi hűtőházba a jó minőségű
gurulós málnából1983 28 vagon hámozott almát szállítottak el Porrog és
Porrogszentkirály falukból ezen az őszön.1991 Csurgón kiállítás nyílik Bakoss Tibor műveiből: a debreceni
Déry Múzeum adta kölcsön 40 akvarelljét.  Megnyitotta dr.
Végvári Lajos debreceni művészettörténész, a festő barátja.1993 Megújul a négy falu gyermekeit befogadó óvoda Porrogon.
A tetőfelújítás és az éves fenntartási költség 3,7 millió
forintba kerül.2009 A porrogi asszonyok már sokadszor nyerték el az első díjat a
csurgói Őszi Fesztivál főzőversenyén.2013 Díszpolgárrá avatta szülőfaluja Kránicz János nemzetközi
hírű ortopéd sebész professzort.
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Öreganyám mesélte
A falu régen Lak község vót, ott messze, itt meg vót valahun a
temető.  Itt egyszer találtak is, mikor vezették a vizet ’68-ba - azt
hiszem - itt találtak egy kisgyerek sarkantyú csizmának a patkóját. 
Akkor meg egy nagy vörös hajat, piros szalagpántlika, azonmód
megvót. 
 
A Laki mezei dombon, azon fent vót a templom is és azt mondták,
hogy Pünkösd napján tele vót a templom, akkor törtek rájuk a
törökök és akkor ment tönkre az egész falu, sokan elpusztultak. De
még téglák most is vannak azon a helen, ahol a templom vót.
Ahogyan szántanak, kerülnek elő onnan. Szoktak hordani a faluba is
onnét téglát, de Porrogon a legtöbb falusi ház az a porrogi tégla
színben készült. Ott égették a téglát, itt a faluvégen monogrammos
téglákat is készítettek.  Nekünk is van DI vagy Dömötör István vagy
Dervalics János. Amikor régi kemencénket elbontottunk, abba meg
KI tégla vót. Én csak mondom, hogy az Kránicz János, de az is lehet,
hogy Kardos István. 
 
Vót a faluban egy vágóhíd is, ott vágtak marhákat havonta legalább
egyszer. Vót egy Mészáros, aki ezt feldolgozta aztán árúták a faluban,
meg környékbeliek elhordták a húsokat. Jégverem vót az óvodáná, a
régi iskoláná, nyáron abba hütötték a kocsmárosok az italokat,
húsokat meg a faluba is hordták sokszor a halott alá, me itthon vót
főravatalozva. Töröktókára ki vótak röndölve lovaskocsisok, arra a
friss szómát töttek, akkor itt úgy befagyott a tóka, osztán elhozták a
jeget a jégverembe. 

Nagy uradalmi kastély vót még a faluban, Gyuráékkal szemben vót,
Tamás Feriék háza se vót még,  meg a Dorigyura ház se vót meg, meg
a Turi Csabaék háza is még mind a kastélykert vót. Egy Rátky meg
egy Hochreiter család kastélya vót ez. Csak hallomásbú tudom, de
hogy az asszon vagy az ember vót Rátky vagy a Hochreiter, azt nem
tudom.  Kint van a síremlékük a temetőben és egyszer egy sírköves
járt itt a porrogi temetőben és az mondta nekem, hogy "tudja
angyalom, ez olyan drága márvány, tengerentúli, hogy Porrogon
nincs annyi pénz, amennyiért ezt most meg lehetne venni.  Hogy igaz
vót vagy sem, nem tudom nekem ezt mondta. 
 

Márványa van annak a Guidonak, az hadapród vót,
fiatalon meghalt. Hát azt mondták, hogy gyakorlat
közben lütték agyon.  De azt is mondták, hogy itt
udvarolt egy porrogi lánnak, parasztlánnak a Tímár
Jancsi öreganyjának, Kránicz Katalin vót.
Állítólag szép lán vót és nagyon tiltották üket, hát
ugye nem lehetett egy báró gyereknek
parasztlánnak udvaróni, meg minden és mondták
azt is, hogy a lán miatt lett végül öngyilkos.
 
A Rátky-Hochreiter család gyermeke vót a Guido,
gazdag bárók vótak, nagy erdeik vótak és ahol
laktunk lán koromban nagyapámékná, avval
szemben vót ez a nagy kastély. Lakószoba körülbelül
nyóc vót benne, két nagy nappali vót, ahonnan
nyíltak a szobák meg egy óriási nagy terasz vót,
ahova lovaskocsiva be lehetett állni a kastély előtt,
szépen ki vót téglázva az már akkor.
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Öreganyám mesélte
Van egy olyan szájhagyomány, amit hát ezt már csak én is úgy az
öregektü hallottam, mert nagyanyám mesélte, hogy ilyen csavargós
vót a bárónő. Elment Bécsbe, minden pénzt elkártyázott, azt a végin
saját magát tötte be. Akkó táviratozott az urának, hogy menjen váltsa
ki. Akkó a báró felajánlotta öregapámnak, mert ezek elég jómódúak
vótak, vögye mög Gyura bácsi a szomszédba a területemet,  eladó a
kastély. Hát az én nagyanyám meg -mikor régen bútorra nem adtak
pénzt, vót egy sublót meg valami, a háttusó szobába meg nem is vót 
bútor - osztán mondta neki: Hát bolond vagy te Gyura! Hogyan
vennéd meg a kastélyt, hiszen még ebben sincs rendes bútorunk, mit
teszel te a 10 szobás kastélyba? Hát akkó végül nem vötték meg,
hanem azt a nagy területet a végin elosztották és több gazdája lett.
Több parcellát jelöltek ki és a kastély is végül megsemmisült.

Apró sima cserép vót rajta, amin keresztül a végin már beázott, mert
senki se gondozta aztán, beszakadott és összedűt.  Pedig egykor
gazdagok vótak sok jószáguk is vót, még megvan a gödör, ahol
hajtották ki az állatokat. Tamás Feriékná is  egy nagy mélyedés van,
mert amúgy az egész nagy kert sima egyenes – dombos, de sima
egyenes vót - csak a két helyen, ahol a jószágok jártak le a szeszfőzde
hátához, ott van két nagy árok.  Ezt a részt meg még mindig
Bárókertnek mondják, ahol van a szeszfőzde. Egyik fele a marhák
mentek, másik felől a lovak és szinte úgy kivágták a fődterületet,
hogy  egy hajlat van bent, még mindég meglátszik.
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Pozovics (ma vőfély): Gyótár József
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19-20.századfordulón
Figyeld meg mennyi esze vót a parasztnak! Azt mondják
buta paraszt pedig önellátó vót. Mindent meg termeltek
itthun,  boltban nem szabadott venni más, mint petróleumot,
sót meg esetleg egy kis cukrot, de azt is csak egy kis csúcsos
acskós csomagban. Levágták a disznót karácsonra, azt fő
füstölték, a puháját lesütötték kemencében, zsírba eltették,
az maradt nyárra. Nem vót hipó, meg méreg, meg mosópor,
meg mosógép. Még a ruhákat is, a lent megtermelték saját
magiknak, meg megszőtték, fonták. Először fonták, aztán
megszőtték, utána főszabták. A lepedőt, az abroszt, a
törölközőt, a férfi ingeket, konyharuhát ezt mindent itthon
megállítottak. Úgyhogy egy pár tarka ruhát - ha vettek, meg
dibet ruhákat a zsidóktú. Az olyan drága vót, azt
Csehországbú hozták be a zsidók, a dibet kendőt, kasmír
kendőt, meg szoknyát. De azt mindenki, a lányának legalább
megvette. Az enyém is még a dédmamámé vót. 

Így éltek a

Aztán úgy vót az ellátás, hogy nyáron mögötték a lesütött
húst aratáskor, mert nem vót idő főzni. Meg csirkét, tyúkot
vágtak, kacsákat hízlaltak azt vágtak, disznótorig mindég
kihúzták frissen és egészségesen. Vót, hogy szüretre is vágtak
már egy disznót, meg télen. A tojást meg úgy tárolták el, hogy
a kamrába nagy hambárba vót a búza, amit hordtak le
malomba őretni.  Az mindég hideg vót. Maga a kamra meg az
a több mázsa búza mindég hideg vót és abba belenyomták a
tojást. Ez meg olyan hidegen tartotta, mint hogyha hűtőbe lett
volna. Minden vasárnapra vágtak baromfit. Ruhákat meg
pálóták hamus luggal. Vót egy fa nagy dézsa, alul mentek a
férfiaknak a ruhái, az alsónadrág meg az ing is, vászonból vót,
hegyibe ment törölköző, abrosz, szalvéta esetleg ágyiruha, de
csak a fehér ruhák jöhettek. Ez olyan 200 literes körül szokott
lenni, ez megszokott telleni, mert egy évbe kétszer pálotak.
Ezek tetejére egy jó 4 ujjnyi hamut szitáltak. 
 
 
Kint nagy üstbe forraták hozzá a vizet és öntötték rá erre a
hamura. Eztet naponta háromszor is meg köllött csináni, meg
éjjelre bent kellett hagyni. Másnapra vitték a patakra
mosni. Egátóták a patakot nagypallókka és ott kellett mosni.
Hozzá köllött csapni a nagy pallókhoz a ruhát, lapétóva mög
köllött nyomkodni, amíg a lúgos víz ki nem ment belűle. De
ennek igen finom szaga vót, amikor megszáradott. Főleg ha
űssze ki vót fagyva, szép fehérek vótak. Akkor nem vót vasaló,
nem vasaltak, hanem mángoltak. Szappant is mindég
házilag főztek úgyhogy boltba se kellett venni. Szalámit sem
lehetett venni boltba, hanem csak nagyvásárkor, meg
városba. Porrogi hegyen lejöttek a kanizsai hentesek gyékény
csumás cekkerbe hozták a szalámit. Adták tojásért, pénzért
- ki mit tudott adni és maximum így öttek szalámit. De nem is
vót szükség rá. Vót a sok szalonna, füstölt sonka, hús és nem
hiányzott, mint a mostani világban, hogy semmi sincs a
háznál. Önellátó vótak. Így éltek a porrogi parasztok.

porrogi 
parasztok
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Úgy szoktam, hogy öt tojás sárgába
beleteszek egy jó kalán zsírt, akkor meg 13
kalán a cukor, azt ki kő keverni a zsírra
meg a tojássárgájával. Ha jól ki van keverve,
akkor az 5 tojásfehérjét fő kő verni habnak,
belekeverni 1 sütőport, 15 kalán liszt, egy
citrom leve és héja reszelve, ízlés szerint. A
fehérjébe  belekeverjük a kikevert sárgáját.
Kizsírozott, lisztezett közepes tepszübe
megsütjük. 
 
Ha kisült, akkor a tetejére cukros diót kell
szórni. Főleg az a lényeg, a dióba is szokok
kicsit reszelni citromnak a héját, meg a
tésztába is reszelek, meg még csavarok is
bele. Miután kihűlt a tészta, karikós
pogácsaszaggatóval hold alakokat
szaggatunk. Az első lesz csak teljes karika,
utána már mindég adja magát a hold alak,
erre-arra ódalkost, amerre adódik.

Kossuth kifliPaprikás pogácsa - szürethez

 
Ugyanez a recept van a dióshoz is, mint a paprikás pogácsához, csak nyilván a
dióshó cukrot és diót kő tenni, nem pedig a sót és a pirospaprikát. De a
dióssat is lehet sóssan, ha éppen olyan férfiak vannak, hogy nem szeretik az
édeset, akkor külön szoktak asszonyok részére édeset. Először megcsinálják
a sósat a férfiaknak, majd ugyanazt a tésztát édesítjük az asszonyoknak. Ez így
van, ahogy kell csinálni a diós pogácsát, csuppán, mint a paprikást, minden
úgy megy.

Diós pogácsa

 
Na hát a pogácsát azt úgy szoktam, hogy hát
körülbelül olyan másfél kiló lisztet egy
szüretre - attól függ ugye, hogy hány
személy van - abba egy kefirt teszek, egy kis
tejfölt, meg egy jó két kalánra való zsírt.
Ezt összegyúrom sóval őrölt
pirospaprikával, meg én nem sütőport
hanem egy élesztőt szokok belezsurmolni
és attól szebb, tágabb a tészta, mint a
sütőportúl. Ebből a másfél kiló lisztből
körülbelül 6 pogácsát szoktam csinálni. (A
legyúrt tésztát hat felé osztjuk) Karikósra ki
köll nyújtani egy hövekujjnyi vastagra, aztán
meg kő kockázni egy késsel a tetejét. És
akkor megsütöm. Ha nem sül meg úgy,
hogy jónak látom, akkor megfordítom a
tepsibe a lapokat. Négy fér bele egyszerre a
nagy gáztepszűbe, meg a kettő kicsibe.
Szüretkor kokass pörkött szok lenni még
mellé. Akkor régen még volt, hogy fánkot is
sütöttek szüretre.
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Ha túrós a rétes akkor tejföllel, zsírral
vagy étolajjal megöntözni és a túrót
meggyesen vagy sima édessen vagy sóssan -
ki hogyan szereti - meg lehet tölteni. Két
ódarrú főhajtva kő elhajtani (a rétest,
abrosszal leterített asztalon kell nyújtani,
abroszt belisztezni nyújtás előtt és a
tetszőleges töltetlék berakása után jobbról
és balról az abrosz felemelésével lehet
szépen összetekerni, felhajtani a rétest.)
úgy, hogy ne érjen a töltelék két oldarú
össze.
 
Középen, ahol elhagytuk, el kő vágni
hosszába, majd karikósra, konty alakúra
össze kő hajtani és akkor fedővel vagy
tányérral elvágni. (A kapott hosszú töltött
rétest, csiga alakban el kell kezdeni
feltekerni, ha 1-2 tekerés után megfelelő
méretűnek találjuk, akkor egy tompa
tárggyal (fedő, tányér) el kell vágni a végét.
A fedővel való vágás nem csak vág, hanem
egyben kicsit össze is nyomja a rétes végét,
hogy ne folyjon ki a töltetlék.) 
 
Ezután úgy kő a kiolajozott tepszübe rakni,
hogy a vágott fele mindég élére menjen. Az
első sor a tepszü élére, a többi is, hogy
mindig az előző sorra menjen. Ha tele a
tepszü, akkor meg kő kenni étolajjal, hogy
ne ragadjanak össze. Ha frissen van rögtön
sütve, akkor szebb, de a fagyasztóba is
tárolható és később süthető.

 
Akkor jöhet a porrogi kontyos rétes
receptje. Karikós rétesnek mondták régen,
már csak egy darab úta mondjuk kontyos
rétesnek. Az úgy készül, hogy én nagyobb
családra másfél kiló lisztet szokok. Egy kiló
Tüskeszentpéteri finomliszt, fél kiló
rétesliszt. Ehhez a másfél kiló liszthez
szoktunk ütni két tojást, 3 kalán étolajat,
egy kis sót. Télen inkább langyos esöncös
(ecetes) vízzel, nyáron sima esences vízzel
összedolgozzuk. Abba (az esöncös vízbe) egy
kis sót teszünk, két kalán ecetet meg 9 deci
- 1 liter vizet - liszttű függ - és ezt addig kell
dagasztani amíg kézrű leválik meg az edény
oldala tiszta nem marad. És akkor
kiszijétjuk (simára „gyúrjuk”). 
 
Ebből a kapott tésztábú négy cipót szokok
csinálni, de ezt asztal szerint kell elosztani,
kinél mekkora asztalra van ez húzva. Én 4
cipót csinálok ebből, mert nagy az asztalom.
Miután szétosztottuk 4 felé, finomra meg kő
szijétani, majd kicsit meglapítom és akkor
vagy meg kő olajozni vagy megkő lisztezni a
tetejét és egy fél órát pihentetni. Ezután
lehet csak húzni, nyójtani. Ha kinyójtottuk
a rétest, a széleit le kell szedni és
megtölteni.

Porrogi kontyos rétes
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Kukoris
Kálomista perecnek is
híjják, jeles és ünnep
napokon sütték. Ehhez 1
kg lisztet, 2 kk sót, 2 ek
cukorral, egy kis tejben
felfuttatott 3 dkg élesztőt
és fél Rama-t összegyú-
runk, kicsit keményebb
tésztát kapjunk. Eztán ke-
lesztjük jó órát. Ha  meg-
kelt, 4 felé osztjuk és kiszi-
jétjuk őket.Eztán letakarva
megen pihen a tészta, úgy
fél órát.

Régen kemencében sütték, de akkó nem csak 1
kg lisztbű. Vót, hogy több család összeát
kukorist sütni. Lakodalmakban százat is
süttünk. Nem csak a vacsorához, hanem
minden családnak és a zenésznek egy egészet
hazaadtunk.  Ha megen megkelt a tésztánk,
akkó kisodorjuk jó két hövekunnyi (hüvelyk
ujjnyi) vastagra. Két-két sodrást osztán
összetekerünk, nem kő szorosan  fonyni, a két

végit pedig e kő dugni, hogy karikós alakú
legyen a fonat és a végin lévő összeillesztés
ne lássék. Két kukorést kapunk a 4 cipóbú,
amik megen egy picit, így összetekerve is
pihennek. Akkor sütés előtt meg kő kennyi
tojással és lisztözött tepszűbe megsütni.
Hogy meddig, azt a rem diktálja, de jó fél óra
kő neki. Frissen és több nap múva is finom
foszlós a kalács. Lehet több cukorra is, akkó
édesebb, de így is szokták, húsokhó. 12



 
A sütésnél a tetejét megszoktuk kenni
étolajjal, meg tejföllel megöntözni. A sütési
időt meg hát a rem diktálja vagy a kemence.
Régen lakodalmakba kemencében szoktuk
sütni 6-7 tepszü rétest egyszerre, kinek
mekkora vót a kemencéje. Ha megsült a rétes
vellával alá szoktam nyúlni és úgy egyesével
kiszedni.

A túró töltelékhez a túró a tojássárgájával van
kikeverve. Attó függ, hogy mennyi a túró, annyi
sárgája kell bele, azt má a gazdasszony maga
eldönti. A mostani tejfölök ugye olyan sűrűjek,
azt úgy szoktuk, hogy a tojásfehérjét habosra
felverjük simán és azt a tejföllel kikeverjük és
azzal van megöntözze a tészta. De hát, néha
lusták vagyunk, akkor csak tejet öntsünk bele
és azzal hígítsuk fel a tejfölt. De hivatalosan a
tojásfehérjével kellene. Régen ez nem köllött, a
házi tejföl az nem ilyen sűrű kemény vót, azzal
csak szabadon öntöztük a rétestésztát megtöltés
előtt. (Bármilyen tölteléket teszünk a rétesbe,
olajjal és a higított tejföllel mindig kicsit
locsoljuk meg a tésztát, ettől lesz szaftos és nem
száraz a végeredmény!)

 
A káposztássat is ugyanígy kell, csak meg kell
sütni a káposztát előtte. Ezt a legtöbben
szeretik, főleg férfiak. A mákosat meg a diósat
ugyanezzel a tésztával szoktuk, de nem tökkel
mind a hivatalos, hanem az almát rá reszelem a
kinyújtott tésztára és utána szórom rá a mákot,
hogy a mák ne ragadjon rá arra a száraz
tésztára, hanem az alma közé essen és akkor
tágabb levegősebb, szebb a rétes. Minálunk a
család jobban szereti az almássan, mint a
tökösen. A túrósba lehet meggyet tenni vagy
lekvárt csepegtetni bele vagy van, aki mazsolát
tesz a túrósba. Én egy csöpp fahéjat töszök a
diósba, a mákosba meg vaníliás cukrot szoktam. 

 
Újév napján lencsét vagy borsót szoktak főzni,
akkor nem volt szabad baromfit önnyi mer
hátrafölé kikaparja a szöröncsét, csak
disznóhúst, mer az előre túr, az orrával az
beturgya a szöröncsét. 
 
Akkor szoktunk karácsonkor kocsonnyát
főzni legtöbbször azt, majdnem minden
háznál vót. 
 
Hétköznap szoktunk főzni hát mácsikot
sokat. Kifőtt tésztának mondik, de mink
mácsiknak mondtuk faluhelen. Több
változatban: túrós, diós, krumplis legtöbb az,
mindenki szerette majdnem. Akkó prószát
süttünk, tojáslevest, krumpligulyást,
babgulyást vagy sima tejfölös borsót, sima
borsó levest. Savanyó répa is vót, finom a
kerékrépa savanyétva - majdnem jobb mint a
káposzta, akkor meg a káposzta levest, azt meg
mindég füstőt hússal. Eggyik vasárnap
savanyú valami volt, abbó még maradt
másnapra is. Aztán a legtöbbet rétest jobban a
húsleveshő, fánkot jobban a savanyóhó főzték.
Patkót, kukorist akkor, mikor már nagyobb
volt a család vagy két család összeállt és úgy
süttek kukorist meg patkót. Rétest aztat
majdnem minden háznál csináltak főleg
ünnepekkor, vagy ha paszítot vittek akkó.

Ha
gyo

má
ny

os 
éte

lek

A paszít az a komatál. Nagy fejvékába összepakoltak körösztöléskor -
a barátokat hívták meg komának - és elosztották, hogy hány koma
volt és minden hétvégén vitte az egy egész tyúkot nyersen vagy
pirítva vagy tőtve. Akkor rántott húst, pecsenyét, aki nem tudott
cukros süteményt sütni az rétest vagy fánkot vitt, akkor meg egy
pint bort. A pint az másfél liter. Ezt köllött vinni. Aztán utóbb már az
én időmben is például tortát vittünk a rétes hölött. Még
Szentkirályra is úgy vittük el kézbe a paszítot. Má a ti időtökbe nem
vittek paszítot, akkor inkább ajándékot vettek a komák.

Paszít

13



Húsvét az 1930-60-as években
Húsvétkor meg előtte nap a kukorist vagy patkót megsütötték, rétest akkor nem, mert nem volt rá idő,
mert Szentkirályra jártunk át a templomba vagy éppen a fánkot, amikor már hazaértünk a templomból.
 

Népviselet
A húsvét kertbe meg mindég összemöntek a szülők vagy gyerekek ott sicceztünk. A
sicc az úgy vót, hogy összeát egy fiú meg egy lán párba, hosszi sorba állt öt-hat pár,
egy kiállt és azt kiabálta, hogy sicc a leghátusó pár és akkor futni köllött egyiknek
erre másiknak arra, akit elért az az egy személy aki mondta hogy sicc, akkor az állt
össze azzal a másikka akit megfogott. Aki meg egyedű maradt az újbul kezdte, az
kiáltotta, hogy sicc. Így lehetett udvaróni. Akkor már nézték a szülők - Na ez jobban
fut az után - vagy nem akart a lán a fiú után vagy a fiú a lán után futni. Vagy nem
akarta elérni, mer ilyen is vót. Ha nem érte el a siccelő egyiket sem, akkor újból
maradt a pár egybe, de az utósók átak legelőre.
 
A húsvét kert az ott vót, a Juci nénje, Fliszár Juci nénjének a kertje, régen az még
Tamáséké volt, ott van egy kút és ott egy nagy üres tér vót, ott nem vót gyümücsfa,
mindenki oda szokott menni. Körűbelül a falu közepe is vót, meg a legkevesebb fa vót
bent. Olyan helyré lehetett mönni, ahol üres tér volt. Ezt húsvét délután, meg
másnaptyán játszottuk.

14



Né
pha

gyo
má

ny
ok 

190
1 ó

ta

Még elmesélem, amikor a harangot hozták Porrogra, azt
hiszem azt még senkinek nem meséltem Amikor 1901-
ben készült ez a harangláb - mesélték nekem, hogy úgy
hozták a harangot és attól fogva volt búcsú Porrogon,
azelőtt nem volt. Úgy hozták a harangot hogy lovaskocsi
fő volt ződ ággal díszítve, és mellette magyar ruhában
jártak a lányok meg a leventék. Fő vótak öltözve abba
díszruhába és úgy kísérték fő végig a falun. A lovak is ki
voltak pántlikálva, díszítve. Volt egy harangozó, a Bába
Csicsa bácsi, ez hivatalosan Horváth István vót, de még
most a dédunokája is Bába Csicsa vót nekünk. Azé vót a
neve Bába Csicsa bácsi, mer a felesége vót a bábaasszon,
nagyon híres, Viki néni vót. Régen az is vót a divat, hogy
az összes rokonságot összehívták búcsúra, akkor
mérgelődtek a háziasszonok, "a rosseb ezt a Bába Csicsa
bácsit, hogy mikor kitalálta a porrogi búcsút" Másik
falukban már régebben volt, a Bükksi búcsú hírös vót, de
Porrogon csak eztán vót.
 
Vót ám ringis meg sok sátor, örűtek a búcsúnak. Akkor
úgy volt a búcsú, hogy ződággal ekerteltük a
kovácsműhely előtt, le vót cüjekölve drót és ződág volt
bele fűzve, este pedig gázlámpával világítottak. Még nem
vót villany, de az én koromban már volt gázlámpa, és azt
akasztották fel, ott vót bent egy eperfa a kovácsműhely
előtt és arra rá akasztották a gáz lámpát hosszi drótra.
Akkor vidékről is eljöhettek a lánok meg a fiúk bálba.
 
Akkó még lán koromban vót egy cimbalom a faluba, azt
mindég megszoktuk kérni, hogy egy-egy vasárnap vagy
valamikor, de csak délután cimbalmozzon nekünk, hogy
táncolni tudjunk. Mesztics dobosnak hívták, de Kardos
János volt a hivatalos neve, de annyi Kardos vót, hogy így
ő vót a Mesztics dobos Jancsi bácsi.

Búcsú
A harang érkezése

1941.Varga Irén 2 éves

Vármos Jánosné
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A porrogi evangélikus gyülekezet a Porrogszentkirályi
Evangélikus Egyházközség legjelentősebb leány-
gyülekezete. A porrogszentkirályi gyülekezettel mind a
Türelmi Rendelet (1781) előtt, mind az után a porrogi
evangélikusok sorsa, történelme szorosan
összefonódott. Az itt élő evangélikusok lélekszáma
általában kevéssel maradt a szomszédos
porrogszentkirályi hívek lélekszáma alatt, sőt,
esetenként meg is haladta azt. 1783-ban együtt váltak
anyagyülekezetté. Porrogon sem iskola, sem templom
nem volt, ezért Porrogról a tanköteles diákok is
Porrogszentkirályra jártak iskolába 1890-ig. Akkor
építettek külön iskolát a Tallián Dénes földbirtokos
által adományozott telken. Első tanítójuk Haidt Pál volt
1890 és 1910 között. Síremléke ma is a porrogi
temetőben áll. Utóda Németh István, a későbbi
igazgató-tanító lett, aki hosszú évtizedeken át (1910-
1940) oktatta a porrogi gyerekeket. Az iskola
tanulóinak száma a század első harmadában még száz
körül mozgott, 1940-re viszont alig érte el az ötvenet.
Mivel tehát Porrogon nem volt templom, a porrogi
hívek minden vasárnap tömött sorokban igyekeztek
istentiszteletre, Porrogszentkirályra, ahol a
templomban külön helyük volt. 
 
A rendszerváltás után remény nyílt arra, hogy az
államosított porrogi iskola (ami jelenleg óvodaként
működik) után kárpótlást kap a gyülekezet. A várt
kárpótlási összegből egy imaházat szeretett volna a
gyülekezet építeni. Abban az időben Szekeres Elemér
idős csurgói lelkész helyettesként látta el a lelkészi
szolgálatot a gyülekezetünkben. Ő nem merte
felvállalni az építkezés többlet feladatait, ezért a
település akkori vezetőségét bízta meg a presbitérium
az építkezés lebonyolításával. 1992-ben új lelkész került
a gyülekezet élére, Sikter János személyében. 1993-ban
úgy döntött a presbitérium, hogy a magunk kezébe
vesszük az imaház, vagy kis templom építésének az
ügyét. 

Három mérnök 4 tervet készített, melyek közül
Krizsán András budapesti mérnök úr tervét találta a
legjobbnak a gyülekezet közgyűlése. Három
kivitelező árajánlata közül Czippán László inkei
vállalkozó költségvetését fogadtuk el. 1994
áprilisában kész tervvel, költségvetéssel mentünk
Budapestre, arra a kormánybizottsági ülésre, ahol
pozitívan döntöttek a porrogi, porrogszentkirályi
kártalanításról. Még ’94 őszén megcsináltuk az
épület alapját a harangláb mögötti kissé elhanyagolt
területen, amit az önkormányzat bocsátott a
rendelkezésünkre díjmentesen. 1995. május 6-án
került sor az épület ünnepélyes alapkő-letételére. Az
Alapkő-okirat aláírói: Csók István felügyelő, Lakatos
János gondnok, Smidéliusz Zoltán esperes, Sikter
János lelkész és Horváth Zsolt polgármester. 
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Az építkezés mintegy másfél évig tartott. 1995 augusztusa végén a munkák során egy sajnálatos
baleset történt, aminek következtében az egyik kőműves mester életét vesztette. Ez a tragédia közel
fél évvel visszavetette az építkezést. Mindezek ellenére 1996 nyár végére elkészült az épület, amit
már nem is imaháznak neveztünk, hanem az előtte álló harangtoronnyal egybe épülve kis
templomként láthatunk. Az építkezést sok-sok imádság kísérte a gyülekezeti tagok részéről, de
kétkezi munkával, sőt anyagi hozzájárulással is sokan segítették a munkánkat. Meg kell említenem,
hogy porrogi katolikus testvérekre is lehetett mindenben számítani az építkezés során. 
 
A templom felszentelésére 1996. szeptember 22-én került sor Dr. Harmati Béla püspök úr
szolgálatával. Azelőtt havonta egyszer tartottunk istentiszteletet Porrogon a kultúrházban, ettől a
naptól azonban minden vasárnap és ünnepnap van istentisztelet vagy szentmise. A porrogiak nagy
örömmel vették birtokukba az új, mintegy 120 férőhelyes, templomukat. Az épület környékét
parkosítottuk, így szép színfoltja lett ennek a kicsi településnek. ’97-ben egy kimondottan templomi
használatra gyártott elektromos orgonát vásároltunk, amit a mai napig is használunk az
istentiszteleteinken. A tízedik és a huszadik évfordulóra szépen felújíttattuk a templomot, a második
felújításra új bejárati ajtó készült. 2017. októbere végén a reformáció 500. évfordulójára egy
emléktáblát avattunk a templom falán, mely a hívek által hiányolt Luther-rózsát ábrázolja. A
kezdetben látható 30-40 fős gyülekezet sajnos szép lassan elfogyott. Sokan meghaltak az elmúlt 23 év
alatt, a fiatalabbak pedig csak nagyritkán jönnek alkalmainkra, pedig ez a templom az övék is. Bízunk
benne, hogy Isten Szent Lelke egyre többeket megérint, megszólít és sokak számára újból fontos lesz
Isten ügye, Isten háza itt Porrogon is.

„A porrogi evangélikusság vágya
beteljesedni látszik, megépülhet az imaház.

Kell ehhez   seink hagyatéka, a maiak
áldozata és utódaink hite.”

Részlet az Alapkő-okiratból

ő

Sikter János
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20. évforduló

Az épülő templom

Lakatos János
gondnok és
Smidéliusz Zoltán
esperes

Tímár Jánosné
presbiter

Sikter János 
lelkész Krizsán András

mérnök
iter

Czippán László
vállalkkozó
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Tájház születik
A XXI. század rohanó és modern világában kevésbé fókuszálunk az
elődeink által ránk hagyott értékekre. Már gyermekkoromban
találkoztam ezzel a gondolattal, aminek mélységét csak a későbbiekben
értettem meg igazán. Életünk részét képezték mindig is a hagyományok,
az elődeink által fontosnak tartott értékek megőrzése. Ennek első
lépéseként játékos módon elkezdtünk néptáncolni , amin keresztül
nemcsak több tájegység hagyományos néptáncaival, hanem a hozzá
tartozó népzenék világával, népi játékokkal és régi szokásokkal is
megismerkedtünk. Ezen keresztül életem részévé váltak a hagyományok,
amiken keresztül megismerhettük elődeink értékteremtő,
hagyományokat tisztelő munkásságát. A Hagyományok és a népi értékek
szempontjából kulcsfontosságú az idősebb korosztály által megőrzött
értékek átmentése.

„ Aki múltat becsül, jöv  t épít ”ő

Ritecz József háza több éve tulajdonomba került és az elmúlt évek alatt
folyamatosan foglalkoztatott a gondolat, hogy hogyan lehetne ezt a Népi
értékeket őrző, helyi védelem alatt álló értékes épületet a gyermekeink, a
jövő nemzedékei részére megőrizni. Isten segítségével az első adódó
lehetőséget megragadva a múlt év végén elkezdtük ennek a körülbelül
150 éves épületnek a felújítását. Első lépésként a munkálatokat megelőzve
több műemlékvédelmi szakmérnök és szakértő bevonásával elkészítettük
az ingatlan értékleltárját, az építéstörténeti feltárását és a felújítási tervét.
A kihívásokkal és feladatokkal teli elmúlt 10 hónapban felkészült építési
szakemberek segítették az épület értékeinek a megőrzése mellett a
felújítási munkálatokat.

A tervezés időszakában a romok előtt állva, amikor megálmodtuk hogyan
fog kinézni a szépen felújított és restaurált épület azon is
elgondolkodtunk, hogy hogyan tudnánk méltóképpen hasznosítani ezt a
másfél évszázados múlttal rendelkező régi épületet. Ekkor született meg
az a gondolat a családban, hogy ez a régi épület ne csak önmagába
hirdesse elődeink ránk hagyott értékét, hanem legyen a régi népi értékek
gyűjtőháza, legyen egy tájház. A gondolat megszületett, a felújításra
összpontosítottunk, nem gondoltuk az elején, hogy még számtalan
meglepetésben lesz részünk.  Az épület elkészültével elkezdtük gyűjteni a
faluban fellelhető régi tárgyakat, történeteket. Sok munka nagy
felfedezések jellemezték a gyűjtés időszakát és voltak pillanatok, amikor
bele tudtuk érezni magunkat egy-egy élettörténetbe visszapörgettük az
időt egy-egy emlék vagy történet erejéig. 

A gyűjtött anyagokon keresztül sokat tanultunk
a régiek hétköznapjairól, a munkájukról és
bepillantottunk az ünnepnapokba is. Az
előttünk járók egyszerűbb eszközökkel, szorgos
munkával számtalan értéket teremtettek és
hagytak ránk, aminek egy kis részét reméljük,
hogy a Porrogi tájházban meg tudjuk menteni a
jövő nemzedékeinek. 
 
Legyen ez a hely a generációk találkozási pontja
a hagyományok háza és a helyi értékek
Múzeuma .

Ürmösi László 
és családja

„Ápold a múltat,   rizd a
jelent, Nézz a jöv  be"

Ő

ő

Por���� Táj�áz
1911/2019

Ürmösi Attila rajza, 2019
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„Az én nyelvem a ti nyelvetek”
Csurgó Somogyország délnyugati részén található ezeréves
település. A Magyar Néprajzi Lexikon szerint Belső- Somogyban
„a 18. sz. végétől a protestáns lakosság kulturális központjává
iskolája révén Csurgó vált.” A gimnázium névadó tanára
Csokonai Vitéz Mihály az 1798. szeptember 29-i keltezésű Mihály
napi álom című versének hátoldalára ötvennél több somogyi
tájszót jegyzett le  Nagybajomban, nyolc hónappal Csurgóra
kerülése előtt.[1] Egy évre rá, amikor tanárként megírta és
diákjaival előadatta a Karnyónét, a darabban említést tesz
Garáblás Mártonról. A költő e családnevet korábban nem
adhatta volna. Az Új Magyar Tájszótár a gereblye szó garábla
változatát egyedül Csökölyből jegyzi fel, éppen abból a faluból,
ahol időzött.
 
A somogyi nyelvjárás feltárása Király Lajos érdeme,
összegezésében 2005-ben látott napvilágot a Somogy- zalai
nyelvatlasz.[2] Évtizedek kutatómunkája nyomán jutott arra a
következtetésre, hogy „Somogyban az özés vonala régen
megközelítette a Balatont, napjainkban a megye északi harmada
már az ë-ző, s ez a határvonal is évről évre délebbre húzódik.”[3]
Ennek nyomán kap értelmet, igazolódik a csurgói alma mater
legnagyobb diákja, Baksay
Sándor vallomása anyanyelvünkről:„Az én nyelvem a ti
nyelvetek… Egy egész külön faj, mely Csurgó- Berzence-
Zákánytól le Eszékig a Dráva balpartján minden idegen néppel
való érintkezéstől s elegyüléstől magát szigorúan megoltalmazva
él; melynek árpádkori szójárásán és szokásain legfeljebb ha a
reformatio változtatott valamit: tizennyolc esztendeig nem
ismertem idegen szót, még magyart sem, csak a tiedet, más
életet, csak a tiedet, más traditiókat, csak a tiedet. Némának
kellene lennem, ha a te nyelvedet nem beszélném.”[4] Ebből a
tizennyolcból nyolcat, 1839-től 1847-ig a református gimnázium
diákjaként Csurgón töltött nagyanyjánál.

27 évvel ezelőtt, 1987 februárjától kezdett
összeállni az alábbi a tájszó gyűjtemény
az itt leélt évtizedekre alapozottan az
ősök, az itteni falvak dolgos emberei
gondolkodása ízes beszéde felidézési
szándékával. Ösztönzést a gimnázium
egykori tanárai is adtak. Dr. Écsy Ö.
István a Magyar Nyelvőrben tette közzé
tanulmányait, Dr. Nyíri Antal Szenna
nyelvjárását kutatta.[5] Baksay Sándor
igazolására nagy haszonnal forgathattam
a 2000-ben kiadott kórógyi szótárt.[6]
Mivel kizárólag az általam hallott és
valamilyen mértékig használt szavak és
szólások kerültek be a gyűjteménybe,
ezek az összevetést, pontosítást, és a
sokszor kínkeserves eredet feltárást
segítették.

Csurgó környékének nyelvjárása Dr. Horváth József tollából

[1] Szilágyi Ferenc: Csokonai dunántúli tájszógyűjtése. Budapest, 1974
[2] Király Lajos: Somogy-zalai byelvatlasz. Budapest, 2005
[3] Király Lajos: A mai magyar nyelvjárások. In: A magyar nyelv könyve.
Budapest, 1995. 526.p.
[4] Kéky Lajos: Baksay Sándor. Budapest, 1917. 18. p.
[5] Dr. Nyíri Antal: A zselicségi Szenna és vidéke magyar nyelvjárása.
Csurgói Könyvtár XIII.nKaposvár, 1939
[6] Penavin Olga: Szlavóniai (kórógyi) szótár. Budapest, 2000
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„Az én nyelvem a ti nyelvetek”
Apai nagyanyámtól még gyerekkoromban halottam a „lájéké”
szót, de éppen Csokonai egyik Somogyban írt versében
találkoztam ismét vele. Édesanyám anyai nagyanyámat idézve
intett bennünket: Üszéngöt ne hagyj! Ennek is csak évtizedek
múltán ébredtem a jelentésére Kákicsi Kiss Géza híres
ormánsági szótárában.[7]  A török hódítás óta a vidék vegyes
lakosságú. Döntő szempont lehet, hogy egy közösség kitől tanult
meg magyarul. Porrog, Porrogszentkirály, Iharosberény, Surd
evangélikus vend lakossága 1720 körül telepedett le. Hamar
elmagyarosodtak. Ebben a lelkipásztoroknak nagy szerepük volt.
Az 1830-as esperességi gyűlésen intették a szülőket, hogy
gyermekeiket „vandalus nyelven tanítani meg ne merészeljék.”
Az „ö”-zést gyengítette a horvát hatás. A köznyelvi „nem” szóban
ma is nyílt e hangot ejtenek azokban a közösségekben,
amelyekben még néhány évtizeddel ezelőtt is a mindennapi
érintkezésben használták a horvátot. Ilyen a szomszédos
Berzence, a kissé távolabbi Bolhó és Babócsa. A már korábban
elmagyarosodott Zákány, Őrtilos, Belezna községekben már nem
érzékelhező a hatás. Az uradalmas Somogyba a cselédség a
nyugat-dunántúli nyelvjárási régióból érkezett. Mivel helyüket
többször változtatták, szülőföldjük nyelvét őrizték meg. E
sokszínűség mellett, a földművelő lakosság ragaszkodásának,
szorgalmának köszönhetően megőrződött a Baksay által is
megcsodált ízes, rendkívül kifejező, gazdag népi nyelv.
 
A szókészlet ma is őriz középkori, archaikusnak mondható
hatásokat. A szomszédos Porrogszentkirályon idősebbek ma is
szenkeráliaknak vallják magukat. Szentáról a rokonok gyimicsöt
kértek. Gyékényes a helyiek és a szomszéd települések
szóhasználatával Gyikönös.  A szólások között febukkan a
boszorkány, a bába.

A vidék a dél- dunántúli nyelvjárási
régióhoz, a dél- somogy
nyelvjáráscsoporthoz tartozik.
Jellegzetességének felsorolására itt nincs
lehetőség. Az ö-zés, az í,ú rövidülése, a
szótagzáró l kiesésésének hangsúlyzása
azonban megkerülhetetlen. A supedli,
sámedli, hokedli szavakban meglevő
toldalék más nyevjárásokban ismeretlen,
mint ahogyan az ittennék, ottannék,
osztánnék, majdannék határozószók
toldalékolt alakja is.   A terjedelmi
korlátok miatt a magyarázatokat
drasztikusan le kellett faragni. A
legszínesebb, mondatba foglalt
kifejezések elhagyása a leginkább fájó. A
szólásokat „nyelvünk virágait” amelyek
nagyrészt ma is élnek, külön
kigyűjtöttem. A szószedetet
megkurtítottam, de a beszédünket ma is
szemléletessé, elevenné tevő, a testi-lelki
állapot minden rezdülésére válaszoló
szavakat meghagytam.

Csurgó környékének nyelvjárása Dr. Horváth József tollából

[7] Kiss Géza: Ormányság. Budapest, 1986.
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Szólások, szóláshasonlatok, közmondások
Attam a szarnak egy pofont. Hiába dolgoztam.
Aki sokat cserégeti a lovát, a végén maga huzi a kocsiját. A
partnerét gyakran váltogató ember a végén egyedül marad.
Aminek nem mestöre, mögölő gyilkosa. A kontárkodó, hozzá
nem értő ember beavatkozására mondták.
Azér, mer bőr az egér, pocakos a patkány, szopd ki a liktyát. A
„miért?” kérdésre válaszoltak vele, akkor, ha feleslegesnek
találták a kérdést, vagy nem akartak válaszolni rá.
Az idő mulik, a böcsület mög fogy.
Az Isten nem ver botta.
Bábád seggibe órod. Tüsszentéskor mondták.  
Benne van a kehe. A kötekedésre hajlamos emberre mondták.  
Beszél tónát, boronát. (A bejárta Tolnát, Baranyát  analógiájára)
Össze- vissza beszél. 
Bokszcsizma kő, toronyóra kő! A telhetetlen, a valós
lehetőségeinél többet akaró emberre mondták
Bolond likbu bolond szél fuj. A felelőtlen, nem meggondoltan
beszélő, gyakran nagyszájú emberre mondták.
Büdös neki a munka. Nem akar dolgozni.
Ha cigánygyerökök potyognak is az égbü. Minden
körülmények között, minden akadály ellenére is.
Csollánra pisát – Nincs jó kedve.
Csönd, rönd, figyelöm, aki rossz lösz, mögveröm.
Dicsért epörnek nem köll kosár. Úgyis elfogy.
Ebugatás nem hallik az égig.
Egyik fülem bal, a másik nem hall. Ha valaki nem akar
meghallani valamit.
Everlek, mint a kétfenekü dobot.
Enyomta a buzgóság. Elaludt.
Essőt, rongyos szűrt nem kő kérnyi. Csapadékos a vidék.
E vagyok neszűve. Sok gondom van, elegem van 
Fejbe nyü, mint a káposzta.
Fekete karácson, fejér húsvét ritkán hoz jót.
A fösfénytü szakad, de a torkostu nëm.
Fükörmére lépök. Elkapom, felelősségre vonom.
Fülem mellett a gazba. A „hol van” kérdésre válaszolták.

Majd én főszabadíttalak- Jól elverlek
(lehet, hogy a jobbágykorra utal).
Foga van a télnek.
Fojcsd mög Isten, ne kinozd.
Tüsszentésre mondták (bizalmas).
Gyerökök, gyerökök, mikó lösztök
embörök!
Gyüttök, lösztök, hoztok, ösztök! A nem
várt vendégre mondták, akinek a kedvéért
nem csináltak felhajtást.
Hátra kötöm a sarkadat. Tréfás
figyelmeztetés.
Há való eresztés? Ki ő? Honnan való?
Ismeretlenre mondták.
Hosszabb a nap a kóbászná.
Hunnan fuj a szél? Mi az oka?
Huzza a lóbőrt. Alszik, horkol.
Isten nem ver botta
Avva is csak egyet fordul a gyászkocsi.
Ő is ember.
Ird föl a kéménybe koromma! Ha nem
találják megörökítésre érdemesnek.
Jézus nevében! Ha valamilyen
komolyabb munkához láttak vagy útnak
indultak.
Jobb messzirü szeretnyi, mint közerü
gyülőnyi.
Jobb száz irigy, mint egy szánakozó.
Jó ing van rajta. Jó kedve van.
Kaptad, mint a szamár a fület.
Két banya vitte rudon. – A „hol?”
kérdésre válaszoltak vele, ha valamit nem
találnak.
Ki fia borgya?  Kinek a gyereke?
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Ki millent szakaszt, ollant szagol. Többnyire rossz döntés után
mondják. Maga választotta.
Ki minek nem mestöre, mögölő gyilkosa.  A hozzá nem értő,
meggondolatlanul valaminek a megjavításához, elkészítéséhez
fogó emberre mondták.
Kinek Isten a baráttya, könnyen üdvözül.
Kinek a szekerét tolom? Nem tudja, kinek az érdekét
képviselem, kinek segítek ezzel.
Ki vót érted bocskorba? Annak mondják, aki hívatlanul,
váratlanul érkezik meg.
Ollan vagy, mint a kocsiba az ötödik kerék. Felesleges.
A kódis má a hetedik faluba jár. A későn kelőt ezzel
ébresztették.
A kordé ekerüli a szamarat. A valós lehetőségeket meghaladó
igény, költekezés.
A koszos malac dönti föl a válút, v. rágja ki a zsákot. Sokszor a
szegényebb sorsú, ügyetlenebb mutatja többnek magát.
A könyér majd hazahoz.
Könnyebb egy ajtót betönnyi, mint százat kinyitanyi.
Köpty egyet, üjj rá, ha magas, sikáld el. Tréfás válasz arra a
kérdésre, hová üljek?
Kötény alatt sok mindönt el löhet takarnyi – nem kell
kibeszélni mindent.
A kutyája se sánta. Semmi gondja.
Küccsön könyér visszajár.
Lovat ad alája. Dicséri, önbizalmát növeli.
Lössz, ha nem vót, verébszarba vérontás. Akkor mondják, ha
nagy elszántsággal vágnak neki nem biztosan sikerülő dolognak.
Lusta, mind a főd.
Madarat löhetne fogatnyi vele. Örül, felélénkült.
Madár látta könyér. Sokszor már megszáradt kenyér. A
mezőről hozták vissza, általában gyereknek kínálták,
kedveskedtek vele. 
Csik, zsiros a mácsik, könnyen lecsuszik.
Messzürü gyütt embör, azt mond, amit akar. A közösség nem
vette jó néven, ha az éppen odakerült ember adott tanácsot.
Hónap után, mög azután, csütörtökön ebéd után
Kíváncsiskodónak, ha nem akartak válaszolni a
„mikor?”kérdésre. Vagy: soha naptyán vaskeddön.

Kalán se esik le csördülés nékü.
Kipofásodott, mint a kölökgólya vagy
mint a kanászbalta.
Mind jó, ami az ümögben van, de még
jobb, ami az ijegben van. A virrasztók
mondták. 
Möglátnyi möl tejbü lösz túró.  Ha
valaminek a kimenetele még nem látszik
biztosnak.
A vak is azt mongya, majd mögláttyuk. 
Mögtaláta a zsák a fóttyát.  Az
egymáshoz illő emberekre, párra
mondják.
Mög van vetve az ágya. Jókat evett, lehet
inni rá.
Nem gyutott neki kendörfőd. A
szomorkodó emberre mondták. 
Nem kér önnyi. Használata nem kerül
semmibe. 
Nem kő mondanyi, verd mög Isten.
Néz mint a csik.  Néz mint a vasvella.
Szúrós szemmel, mérgesen néz.
Nincs olan szekér, amire nem löhetne
tönnyi egy vellával. A félig jóllakott
embert tovább kínálják.
Ollan mint az ökörhugyozás. Nem
egyenes.
Ólik asszon mind egyforma. paradoxon
Ordit, mint a sebös valagu kódis. 
Az öndicséret büdös.
Pakó Sári, meszelés! Valamire
készülődés esetén.
Parazsat a hasadra.  Panaszkodik, de
nincs oka rá (elsősorban vagyon,
gazdagság esetén).
Ráüt a Laci a hátára. Ellustult. Lehet,
hogy László naphoz vezethető vissza.
Június 27-én általában meleg van.
Rossz fűre lépött. Nincs jó kedve.
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Sállik a gyomra.  Inni szeretne.
Sok szómájik van. Gazdagok. A kertben levő szalmakazal
nagyságán le lehetett mérni a gazda vagyoni állapotát.
Sorba mögy, mint Szentpálon a bíróválasztás. A közeli
Porrogszentpál kicsiny falu. Élete folyamán aránylag sok ember
mondhatta magát bírónak.
Még a söprü is parancsol.
Száraz fára dörög. Ha lombhullás és rügyfakadás között
villámlik és dörög az ég – rendkívüli időjárás – nem jelent jót.
Szarbu aranyat nem löhet csinányi. Értéktelen dologból nem
lehet jó tárgyat készíteni.
Szarnak, kárnak nincs gazdája. A rosszat nehezen vállalják el
az emberek.
Szél a tél, szar a hó.
Szömérmös kódisnak üres a tarisznyája. Gyakran mondták az
ételt elfogadni vonakodó embernek. A szömösnek áll a világ
kiegészítő párja.
Tanujj tinó, ökör lösz belüled. Rosszallólag a tanulni,
kiemelkedni akaró emberre mondták.
Tartóztam az ördögnek egy utta.  Értelmetlen dolgot végeztem,
hiába mentem el. 
Többet kiván a szöme, mint a szája.  A telhetetlen, torkos
emberre mondták. 
Többet ér a sok sógor, mint a sok koma.
Többet ér egy vak lóná.  A kisebb értékű tárgyakra mondták,
amelyeket meg kell becsülni.
Töddide, töddoda embör. Önállóságra képtelen, elképzelés
nélküli, befolyásolható ember.
Ujság a hasamba, betegség a pokóba. Ha valaki valamilyen
újdonságot eszik.
Uj szita szögön lóg. Az új szerszámot, ruhát kímélték.
Urtu, bolontu e kő néznyi, mindönt föl kő vönnyi. A
kiszolgáltatott, vagy a vitatkozásba belefáradt ember mondta.
Utnak, szónak sosincs vége, mönnyünk haza mindnyájan.
Véget vetnek a megúnt társalgásnak.

Mögötte a vakcsibét. Arra a vőlegényre
mondták, akit a lányos háznál szívesen
láttak, meg akartak fogni. 
Viszked a tenyere. Legszívesebben ütne.
Mögy mint a veszödelöm. Gyorsan
megy.
Valagára ver. Gyorsan, nagyvonalúan
elintéz.
Vőm nem fijam, mönyem nem lányom.
Vőnek, menynek lenni általában az
alkalmazkodás kényszerét jelentette.
Vörös Gyura valaga.  A „Mi lösz a
vacsora?” kérdésre mondták tréfásan,
főleg a gyerekeknek. 
Zabba mönnek a lovak. Az elbóbiskoló
kocsist ébresztették vele

24



1 Jákó ház
2 Firis-köz
3 Főszög
4 Perdóci-köz
5 Kert-allai-árok
6 Aszög
7 Kocsmaköz
8 Poletár
9 Ágnes-lak
10 Török erdő
11 Hochreiter erdő
12 Barna-högy
13 Medvés
14 Banya-tóka
15 Delelés
16 Farkas-háskó kapu
17 Gonosza-gödör
18 Vizen-gödör
19 Bodonos-kút
20 Fliszár-kút
21 Laki-mező
22 Új-högy
23 Sárkán-gödör
24 Gardosi-árok
25 Gardos
26 Hagyárosi-erdő
27 Samu-kút
28 Öreg-högy
29 Vajas-rét
30 Téglaszíny
31 Zsidó-mező
32 Ilona-kút
33 Temetői-dűlő
34 Báró-kert
35 Görbe-út [ma hétszergörbe]
36 Vörös-högy

Iharos

Liszó

Nemespátró

Po
rro

gsz
ent

pál

Porrogszentkirály

Csurgónagymarton
Porrog felsorolt részei?
Tudod-e, hol vannak

1
2
3 4

5
67

8

9

10

11 12

13

14 1516
17 18

1920
21

22 23

2425 26
27

28 29
30

31
32

333435

36

Somogy megye földrajzi nevei. Akadémiai Kiadó, 1974.
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