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Tisztelt Olvasó! 

 

A Perkátai Értéktár hetedik kötete az els� 
kötethez hasonlóan a falu határába viszi az olva-
sót. Akkor a régmúlt tanyákat, most pedig a saj-
nos szintén régmúlt birtokokat, jelesül Kisperkátát 
ismerhetjük meg. A földeket birtokló, hagyomá-
nyos magyar réteget ismerhetjük meg perkátai 
vonatkozásban, a legnagyobb tulajdonos Gy�ry 
családtól, most a Paukovicsokon át, a tanyákat 
felépít�, majd azokat elhagyó parasztokig. Közel 
két évszázad magyar falu- és gazdaságtörténete 
is bemutatható rajtuk, fél Magyarország és Perká-
ta török utáni, XVIII. századi újratelepítését�l, a 
XIX. századi földosztás utáni átalakult birtokszer-
kezeten keresztül, egészen a XX. században 
létrejött tanyákig, illetve a Paukovics családon 
keresztül Trianon hatásait is láthatjuk. 

Természetesen Perkátán a Gy�ryek vol-
tak másfélszáz évig a legnagyobb birtokosok, az 
� gazdálkodásuk és épületeik adtak mintát a töb-
bi nagyobb földbirtokosnak is, de a ma már elfe-
ledett kisebb kastélyok, kúriák, Illyés Gyulát idéz-
ve puszták is Perkáta megbecsült alközpontjai 
voltak. Több évtizeden keresztül a mai Perkáta 
két településb�l állt különböz� okok, els�sorban 
adózási szempontok miatt, és csak 1926-ban 
egyesült újra Perkáta néven. De Kisperkáta nem 
a ma ezen a néven ismert részen feküdt csak, 
hiszen a két település határát jelentette a Gy�ry- 
kastély is. Kisperkáta akkor is, azóta is remény, a 
lehet�ségek, az álmok területe volt, hiszen a ma-
iaknak a volt téesztelepet, a titokzatos és lerom-
bolt kastélyt jelentette, de mellette az állattelepe-
ket, a tavat és a forrást. Kívánjuk, hogy Perkáta 
határában lev� nagyobb birtokok közül ismerjék 
meg jobban Kisperkátát és azt a családot, amely 
leginkább ismertté tette ezt a gyönyör� területet. 

                  Somogyi Balázs polgármester 
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Kisperkáta 
 

Perkátát a község ura, Gorup Ferenc, aki 
veszprémi nagyprépost és székesfehérvári �ska-
nonok volt, 1653-ban a jezsuiták gy�ri rendházá-
nak adományozta. A rendház 1697 körül létrehozta 
a Kisperkáta majorságot, ahonnan a helyi intéz� 
képviselte a földesúri jogokat és az � irányítása 
alatt folyt a gazdálkodás a f�úri birtokon. 

A következ� 121 évben a jezsuiták birto-
kolták Perkátát. Az 1710-es évekig párhuzamosan 
török és jezsuita irányítás alatt volt. A pápai rende-
let 1774-ben törölte el a jezsuita rendet, és vagyo-
nukat az állam vette át. 

Perkáta, Mária Terézia h�ségadománya-
ként, 1775-ben került IV. Gy�ry Ferenc tulajdoná-
ba. Az uradalom, Kisperkáta központtal alakította 
ki gazdaságát. Az 1776-os felmérés szerint 
Kisperkátának 72 f� lakosa volt. A téglaéget�nél 
20 f�, a vízimalomnál 15 f�, Selymespusztán 18 f�, 
és a két vendégfogadóban 19 f�. 

Az 1800-as évek elején a majorság több 
gazdasági egységre oszlott, melyek fokozatosan 
különültek el egymástól. Ezek a majorok a téli jó-
szágállásokból alakultak ki, az állattenyésztés 
központjai voltak. Kisperkáta /Küls� major/ és a 
Bels� major mellett a Vastaghalmi, a Selymes 
/finomgyapjas merinói juhokat tartottak/, kés�bb 
Barátlakás és Bárányjárás /ürümajor a birkatartás-
ra utal/. 

Az 1800-as évek elején V. Gy�ry Ferenc 
a templom és a kastély építésének befejezése 
után Kisperkáta majorban is nagyarányú fejleszté-
sekbe kezdett. A grófi család társadalmi helyzeté-
nek és reprezentációs igényeinek is megfelel� 
vendégházat /kúriát/ épített, vagy átalakított, és 
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megépített egy gyönyör�, 15 kat.hold nagyságú 
angolkertet, ami leért a „Kisperkáti” tóig. 

Az 1840-es években Kisperkátán még nem 
volt iskolaépület, egy cselédházban tanították az 
iskoláskorú 30 tanulót. A tanítót a földesúr fizette.  

Az 1800-as évek közepén Kisperkáta lako-
sainak többsége még idénymunkás, állandó lakos 
csak 13 f� volt. Ahogy folyamatosan történt a 
nagybirtok és a jobbágyi földek elkülönítése, úgy a 
lakosok száma is fokozatosan emelkedett.� A la-
kosság 1869-ben Kisperkátán 671 f� volt, és a 
század végéig növekedett. Az 1892-es adat szerint 
már 917 f� volt a lakosok száma, és 90 gyermek 
járt iskolába.  

A gazdasági fejl�dés az 1800-as évek má-
sodik felében Kisperkátán volt a legszembet�n�bb. 
Általában a technikai felszerelésben járt az élen a 
nagybirtok. Ebben az id�szakban a juhtenyésztés 
virágzott, hiszen az uradalomban 14 ezer darab 
juhot tartottak. A sertéstartás ezekben az id�kben 
kezdett kifejl�dni. 1300 darabot tenyésztettek a 
sertésekb�l Kisperkátán. Igavonásra a lovat alkal-
mazták, az uradalomban 50 darab lovat tartottak. A 
falusi gazdák a kapott legel� egy részét szántó-
földdé változtatták, az uradalom pedig szántóföld-
b�l növelte a legel�k területét. Kisperkátán b�sé-
ges szénát term� rétek voltak 1290 kat. hold terü-
leten. 

Kisperkáta 1864-ig Perkátához tartozott, 
mint a többi gazdasági egység, Küls� major néven.�
A perkátai elöljáróság már többször kérte a várme-
gyét, hogy állapítsa meg Gy�ry László nagybirto-
kos községi terheit. A megyei közgy�lés, állást 
foglalt és kimondta, hogy a birtoknagyság arányá-
ban szükséges a terhekhez hozzájárulni, melyet 
pótadó formájában vetnek ki. Kisperkáta — mint 
elkülönített puszta — pótadóját éves átalányban 
megválthatta.  
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Gy�ry László nem kívánt a nagyperkátai 
parasztsággal közös ügyekben részt venni, inkább 
saját pusztáját fejlesztette ki községi szervezetté. 
Ezután Kis- és Nagyperkáta gazdasági és politikai 
ügyei elkülönültek. 

�A polgári közigazgatás kialakítása Perkáta 
községben azt a változást eredményezte, hogy 
Kisperkáta 1864 után önálló közigazgatási egység 
lett, községi státust kapott, Nagyperkáta pedig 
nagyközségit. 

Kisperkátának az 1864-es különválása 
után lett szüksége iskolára. Az iskola pontos helye 
nem ismert. 1873-1897-ig Paulovits Alajos volt a 
tanító, majd halálát követ�en felesége Paulovitsné 
Véges Ilona lett. 1900-ban épült egy kis iskola, 
„béres iskolának” hívták az ott él�k. Itt az alsó és a 
fels� tagozat össze volt vonva, így egy teremben, 
egy tanító oktatta a diákokat. 1910-1917-ig egy 
fiatalember, Valkóczy János tanította a diákokat. � 
24 éves korában került Perkátára, Szabolcs me-
gyéb�l. Az iskolának körülbelül 60 f� tanköteles 
diákja volt akkoriban.  1917-t�l Tolnai Lajos tanítot-
ta a kisperkátai diákokat, egészen a két község 
újbóli egyesítéséig, amikor a diákok kénytelenek 
voltak Nagyperkátára menni tanulni. 

1870-ben megtörtént Kisperkátán a közsé-
gi szerkezet kialakulása, megalakult a képvisel� 
testület és az elöljáróság. A községi vezet� testület 
az uradalom alkalmazottaiból került ki. 

1882-ben gróf Gy�ry László halála után 
végrendeletileg az uradalom két részre osztódott. 
Gróf Gy�ry Teréziáé marad a kastély és parkja, a 
perkátai Bels� major, Bárányjárás major és a 
Parrag major, összesen 6434 magyar hold terület-
tel. Testvére gróf Gy�ry Mária örökölte a 
Kisperkáta központi majort, a Barátlakás majort, a 
Vastaghalom majort és a Forrás pusztát, összesen 
6234 magyar hold területtel. 
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Gróf Gy�ry Mária 1861. aug.11-én felesé-
gül ment gróf Szapáry Gézához. A gróf budapesti 
lakásába költöztek, de valószín�leg sok id�t, sok 
nyarat tölthettek szülei birtokán, Perkátán is, hisz 
itt született meg László gyermekük 1864. május 
16-án. 

 

 

 

 

 

 gróf Szapáry Géza               gróf Gy�ry Mária 

A szapári, muraszombati és széchyszigeti 
gróf Szapáry család régi magyar nemesi család. A 
család eredete az 1500-as évekig követhet� visz-
sza. A család vagyonát és tekintélyét az 1600-as 
évek közepén Szapáry Péter alapozta meg. 

 

 

 

 

 

 A család tagjai generációkon keresztül 
többségükben a politikai pályát választották. 
Szapáry Géza is politikus családba született. Az 
1848-as szabadságharcban honvédként harcolt, 
majd 1861-t�l már országgy�lési képvisel� lett. Ezt 
Zala vármegye f�ispáni széke követte, majd Fiume 
város kormányzója lett. Politikai pályafutását, ma-
gyar királyi f�udvarmesterként fejezte be. 

A�Szapáry�család�
grófi�címere
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Gyermekük, a Perkátán született gróf 
Szapáry László is apja nyomdokába lépett politiku-
si pályafutása során. Jogi doktorátust végzett, volt 
császári és királyi kamarás és országgy�lési kép-
visel�. � volt Magyarország els� londoni követe. 
Apját váltotta Fiume város kormányzói székében, 
majd a stafétabotot testvérének, gróf Szapáry Pál-
nak adta át. 

     
 

 Mivel gróf Gy�ry Lászlónak csak leány-
gyermekei születtek, az uradalom gazdálkodásá-
nak teljes felügyelete id�s korára is rá hárult. Igaz, 
hogy a gazdasági egységeket a megbízott intéz�k 
külön-külön önállóan irányították, az egységes 
szigorú felügyelet csökkenése elindította az addig 
jól szervezett uradalom repedéseit. 

 A kisperkátai uradalom gróf Szapáry Géza 
birtoklása idején még tovább szakadozott. Csak 
rontottak a helyzeten, az 1897 nyarán a megyében 
kirobbant földmunkás mozgalmak, melyek a 
kisperkátai uradalmat is érintették. A gazdasági 
egységek túlélésük érdekében az állattartásra 
koncentráltak. A munkások csoportosan hagyták el 
az uradalmat, ezért kényszer�ségb�l az uradalmat 
közben megörökl� gróf Szapáry László eleinte 
bérbe adta a földeket. 

 Legnagyobb bérl�je, Kuffler Benjamin volt, 
aki az 1900-as évek eleje óta bérelte az uradalom 
földterületeit. 837 kat. hold bérleményen termelte a 
nagyon munkaigényes cukorrépát, mely alapanya-
gául szolgált az általa, a község határában felépí-
tett szeszgyár, ipari szeszt el�állító üzemének. 

A�Perkátán�született�
gróf�Szapáry�László,�
Fiume�város�kor�

mányzója�
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 A világháború kitörése után 1915-ben gróf 
Szapáry László, az uradalom Kisperkáta birtokré-
szét eladta a Földhitelbank Részvény Társaság-
nak. Kuffler Benjamin bérleti jogviszonya megma-
radt, szerz�dése 1924. okt.1-ig volt érvényben. 

Az els� világháború rengeteg emberáldo-
zatot követelt. Ez Perkátára levetítve a következ�-
képpen alakult - 1918. március 14-ig – 
Nagyperkátáról 55, Kisperkátáról 6 ember veszítet-
te az életét, az elt�ntek száma Nagyperkátán 48, 
Kisperkátán 7. A háborúban életüket vesztett kato-
nák száma a háború végére 177-re emelkedett. 
Perkátaiak közül 19-en váltak rokkanttá, és 
Nagyperkátáról 122-en, Kisperkátáról 22-en estek 
hadifogságba. A fogságból hazatért katonák elté-
r�en nyilatkoztak az ottani állapotaikról, volt aki azt 
mondta, hogy ott jobb sorsuk volt, mint amit itthon 
találtak. 

A proletárdiktatúra az országot szellemileg 
és anyagilag is tönkre tette. Teljesen vallástalan 
szellemet terjesztettek, az államot függetlenítették 
minden vallástól, a vallást magánügynek nyilvání-
tották, a feltámadási körmenetet is betiltották, az 
állam terheib�l kikapcsoltak minden egyházi költ-
séget, az iskolákat felekezetmentessé nyilvánítot-
ták, azokból eltávolították a feszületet és kitiltották 
a vallásoktatást.� 

A proletárdiktatúra szellemében, minde-
nekel�tt az elfoglalt uradalmi birtokokat ország-
szerte termel�szövetkezetekké alakították.  

Kisperkáta aránylag nyugodtan érte meg e 
korszakot. A proletárdiktatúra alatt Nagyperkáta 
részér�l községegyesítési törekvés kezd�dött, 
Kisperkáta parasztvezet�i azonban ellenálltak 
ennek a törekvésnek. A kisperkátai ismételt tiltako-
zás sem tudta azonban megakadályozni a két 
község virtuális egyesítését, mert 1919. június 13-
án népgy�lésen kihirdette a nagyperkátai direktóri-
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um elnöke a belügyi népbiztosságnak Nagy- és 
Kisperkáta egyesítését kimondó rendeletét.  

 A proletárdiktatúrának, 1919. augusztus 1-
én bekövetkezett bukása után a községegyesítés 
feledésbe merült, ismét helyre állt a régi rend és az 
iskola katolikus jellege. 

   Az 1914-1920-ig tartó nehéz id�szaknak a 
június 4-én aláírt békediktátum vetett véget, egy új 
korszak kezd�dhetett a megcsonkított, megkese-
redett ország, és Perkáta életében. A trianoni bé-
kediktátum szövegét Kéri Ferenc plébános felol-
vasta a híveknek egy e célból tartott gyászisten-
tiszteleten. Az istentisztelet végén közösen, han-
gos zokogás közepette énekelték el a Himnuszt.      

1921-ben a szociális feszültség enyhítése 
érdekében a Horthy kormány földreform-
megvalósításba kezdett, azonban a nagybirtokos-
ok mereven elzárkóztak még a kisbérletek juttatá-
sától is. 1921 elején a kishaszonbérletre jelentke-
z�k közül 474 f� jogosultságát ismerték el, akiknek 
714 kat. hold földre lett volna szükségük. 1920-ban 
Gy�ry Teréz uradalma 150 kat. holdat felajánlott, 
de Kuffler Benjámin örökösei, csak hosszas rábe-
szélés után ajánlották meg a 150 holdat. 

Tisztázni kellett az uradalmak kegyúri ter-
heit is, illetve ki viselje a terheket, ha a nagybirtok 
megcsonkul. Gy�ry Teréz kisperkátai 4800 kat. 
holdas, és a nagyperkátai 136 kat. holdas föld 
vagyona tartotta fenn a nagyperkátai katolikus 
templomot, a plébániát, a zárdát, a kórházat, a 
leányiskolát és a kisperkátai katolikus iskolát.  

 Ellenszegült a földreformnak a Földhitel-
bank Rt. is. Az a vélemény alakult ki, hogy az há-
borús szerzemény, így azt teljes egészében igény-
be kell venni. Mivel az ingatlan bérletben volt, így a 
részvénytársaság mentességi okot sem tudott 
felhozni. A haszonbérlet 1924. október 1-jén járt le.  
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A földreform lezajlásával Kisperkáta köz-
ségi szervezete elvesztette m�ködésének létjogo-
sultságát. A nagyperkátai gazdák földjei mélyen 
benyúltak Kisperkáta határába is. Az 1926. május 
4-i vármegyei törvényhatósági közgy�lésen szüle-
tett meg az önálló községi szervezet megszünteté-
sér�l szóló határozat, és Kisperkáta Nagyperkáta 
községbe történ� közjogi beolvasztása. A község 
új neve Perkáta lett, akárcsak a kései feudalizmus 
idején. Kisperkáta egyébként megmaradt külön 
községi választókerületnek, és a közös képvisel�-
testületbe 2 tagot és 2 elöljárót küldött. Az egyik 
elöljáró a pusztán, a másik az új házhelyeken épült 
lakóházakban él�k közigazgatási teend�it végezte.  

A Horthy kormány földreformja idején, 
1926-ban a Földhitelbank Rt. eladásra kínálta 
kisperkátai tulajdonrészét. Ebb�l a földterületb�l 
földvásárlás révén jutott 540 kat.hold területhez, 
Dr. Paukovics Ern�. 

 

 

 

 

   

            Dr. Paukovics Ern� 

A Paukovicsok �sei Horvátországból 
származtak, kés�bb Baján és Baja környékén él-
tek, birtokot vásároltak és gazdálkodtak. Itt szüle-
tett Paukovics Ern� 1878-ban. Feleségével, a fü-
zesabonyi Császár Bertával az 1920-as évek ele-
jén Budapestre költöztek. Itt születtek meg gyer-
mekeik, Ida 1923-ban, Mária 1926-ban. 

Dr. Paukovics Ern� - aki annak ellenére, 
hogy jogász diplomával rendelkezett - csakis a 

�� �
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gazdálkodással foglalkozott. Földterületeket kere-
sett a gazdálkodásához éppen, amikor megtudta, 
hogy Perkátán a volt Szapáry birtokot fölparcelláz-
zák. Így kerültek Kisperkátára 1926-ban. Egy nád-
fedeles, 12 ablakos, a Gy�ry grófok idejében 
szebb kort látott vadászházba költöztek.  

Kisperkáta mindenkor jó term�, növény-
termesztésre kiválóan alkalmas földdel rendelke-
zett. Dr. Paukovics Ern�, ezeken a földeken minta-
gazdaságot szeretett volna létrehozni. Komoly 
tervekkel állt neki a gazdasági központ kiépítésé-
hez. A pusztához gépm�hely és bognárm�hely is 
tartozott. A meglev� tehénistálló mellé lóistállót 
épített. A kisperkátai birtokot modernizálta. A m�-
velhet� szántóterületet úgy növelte, hogy a hatal-
mas nádas területeket lecsapoltatta, vízelvezet� 
árkokat építtetett, bevezettette az ivóvizet a birtok-
ra és a cselédházak udvarára. Az volt a terve, 
hogy a cselédházakhoz is fürd�szobákat építtes-
sen. Ezek miatt a gazdaságban elvégzend� mun-
kák miatt tartott 20 évig a saját lakásuk, a kúria 
megépítése. 

1942 nyarán költöztek be az elkészült kúri-
ába.  

 

A család 1944-ben a háborús veszély kö-
zeledtével, Budapestre költözött, ott vészelték át a 
háborút. Dr. Paukovics Ern� a háború végén 
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azonnal visszatért Kisperkátára, hogy rendbe te-
gye a gazdaságot és a kifosztott birtokot. 

1945-ben országosan végrehajtották a 
földreformot. A nagybirtokokat államosították, a 
kisbirtokokat el�ször 100 holdban maximalizálták, 
majd pár évvel kés�bb ezt is betagosították. Erre a 
sorsra jutottak a perkátai uradalmi földek, többek 
között a Paukovics birtok is. Dr. Paukovics Ern�t 
és családját kilakoltatták az újonnan épült kúriából, 
vagyonukat (gépeket, állatokat) államosították, 
földjüket megkapta az itt Kisperkátán megalakult 
Micsurin TSzCs. A kúriát a következ� évtizedekre 
magtárnak, m�helynek és lakásnak rendezték be. 

Kisperkátán a gazdálkodás, a perkátai me-
z�gazdasági szövetkezetek egyesítése után, 
amely az 1960-as években következett be, már 
Magyar Kínai Barátság TSz néven folytatódott, 
egészen az 1980-as évek végén országosan elin-
dult privatizációs hullám beköszöntéig. A 
kisperkátai területek, a privatizáció és a kárpótlási 
licitálások során, magántulajdonba kerültek, és a 
magántulajdon-jog védelme alatt megkezd�dött a 
majorság és környezetének teljes felszámolása. 

A privatizálás óta az erd�t már másodszor 
is kivágták, a régi téglaépületeket elbontották. Még 
áll pár állattartó épület és egy vágóhíd. 

Pusztaság maradt a nagy múltú pusztából. 

    

    Bogó Anikó 
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Kisperkáta angolparkja 

Az els� katonai felmérés, mely az 1780-
as évek közepén készült, Kisperkátán csupán pár 
házat ábrázol, a tó szépen látható, bár nád is van 
b�ven. A majdani park helye még mez�, vagy 
erd�. 

A második katonai felmérés, mely az 
1800-as évek közepén készült, már teljes 
kiterjedésében mutatja Kisperkáta puszta 
gazdasági központját, és a teljes egészében 
megépült angolparkot, mely a gróf Gy�ry család 
kényelmét, és a család társadalmi helyzetének 
megfelel� kapcsolatok reprezentációs igényét volt 
hivatott kielégíteni. 

Ugyanebben az id�szakban készült 
kataszteri térképmásolaton - mely a füzet 
mellékletét képezi,- jól látható, hogy a park 
nagyobb, mint a Gy�ry kastély mögötti angolpark. 
Az angolparkokra jellemz� kanyargós, szinte 
labirintusszer� utak, szabálytalanul elrendezett 
ligetek váltják egymást. A fasor, mely az út 
mellett a vadászházig vezet, már Nagyperkáta 
határától, Selyemmajoron át, a patakon oda-
vissza átkelve végigkíséri az utat, ugyanúgy, mint 
a többi út melletti fasor a Forrás, Czikola és 
Szolgaegyháza fele. 

Az angolpark bejárata a gazdasági 
központ északi részén a vendégháznál látható. 
Innen nyugati irányba fordulva két, közel kör 
alakú díszkertet találunk, ahonnan az utak több 
ágon is elindulnak, folyton kanyarogva, délnyugati 
irányba a nádas tó felé. A park keleti oldalán 
látható a konyhakert, és alatta a tó partjáig pedig 
lenyúlik egy gyümölcsöskert. A tó partja 
közelében kis ligetek találhatók, ahonnan az út 
hosszan nyugati irányba indul, majd egy ligetnél 
visszafordulva egy félszigeten hosszan benyúlik a 
tóba. Igen hangulatos lehetett, lejt�s-dimbes-
dombos terület is emelhette a szépségét. 
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Ami még a térképen felt�n�, hogy milyen 
gondosan megtervezett árokrendszerek vezették 
el a park és a körülötte lev� földterületek fölös 
vizeit a közeli Nádas tóba. 

Gróf Gy�ry László halála után a park 
állapota egyre romlott, a park zsugorodott. Az 
örökösök, Szapáry Géza és fia Szapáry László 
nem gazdálkodtak a területen. Kisperkáta 
birtokuk évtizedeken keresztül bérbe volt adva, 
majd a tulajdonjogot is eladták. A kert további 
élete hanyatlás, az 1900-as évek elején készült 
térkép már csak a felét mutatja az egykori 
nagyságának. 

1926-ban újabb fejezet kezd�dik, 
Paukovich Ern� vásárolja meg Kisperkáta egy 
részét. Az egykori park északkeleti részén új 
kúriát épít, és megújítja a park északi részét. 
Államosítás után a kerttel senki se tör�dött, 
egészen addig, amíg valaki el nem jutott a 
tarvágásig. Jó pár év múlva a kertet újra tarra 
vágták, a még felújítható épületet szétdöntötték. 
Jelenleg a kert már holdbéli tájra emlékeztet, 
esély sincs a környék rendbetételére. 

Kíváncsi lennék, hogy mindenki, aki ebben részt 
vett, tisztában volt-e vele, hogy mit csinált? 

Tudom én, hogy a mai világunkban igen nehéz 
bármit is elérni. Hadd játsszak mégis egy 
gondolattal. A kerül�út építésnél feltártak egy 
ismeretlen Árpádkori falut, templommal, 
temet�vel. Konzerválva, a tó, a park és a kúria 
helyreállítása után olyan idegenforgalmi 
látványossága lett volna a falunak, melyre aligha 
lesz alkalma még egyszer.  A park és a kúria 
adott volt. Ha nem is azonnal, hanem 
lépésekben, lett volna ennek jöv�je, most már 
nincs. 

    Dr.Baráth Károly 
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A Paukovics család története 
 

 Interjú Paukovics Máriával 
     (részlet) 

 
Lejegyezte Somogyi Anna és Lászlóné Szabó Edit 

2015. esztend�ben 
 

A Császár család, az anyai ág Egerb�l 
származik, míg az apa felmen�i - senkviczi 
Paukovics család - Horvátországból.   

A család az 1500-as évek második feléig 
követhet� vissza. Akkor az �s, a török harcban 
kapott kitüntet� figyelmet. Magyarországon nemesi 
címet 1684-t�l viseltek. I. Lipót császár 
adománylevele igazolja a család nemesi címét.  

A senkviczi el�név onnan származik, hogy 
az el�dök – Pozsony vármegyei kisközségben - 
Nagysenkviczen kaptak birtokot, s oda telepedtek 
le. A birtokkal együtt nemesi címet is kaptak. 

Az 1700-as években a család egyik fele a 
felvidéken maradt, míg a másik fele - Mária néni 
családja - Bajára, valamint Baja környékére 
költözött. Ide került Dornel Franciska, a bajor 
származású dédnagymama. Az � gyermeke 
senkviczi Paukovics Ottó, aki feleségül vette 
Oltványi Idát. Kettejük házasságából született az 
édesapa, Paukovics Ern�. 

A család Baján telepedett le, majd a 
környéken vásároltak birtokokat, így Óbecsén is.  
Mária néni szülei Óbecsén ismerkedtek meg. 

A szül�k az 1920-as évek elején mentek 
Budapestre. Itt születtek meg a gyermekeik: 
Paukovics Ida 1923-ban, húga Paukovics Mária 
pedig 1925-ben. 

Az apa,- aki annak ellenére, hogy jogász 
diplomával rendelkezett - csakis a gazdálkodással 
foglalkozott. Földterületeket keresett a 
gazdálkodásához éppen, amikor megtudta, hogy 
Perkátán a Szapáry birtokot fölparcellázzák.  
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Édesanya, füzesabonyi   Édesapa,Paukovics Ern� 
Császár Berta                 a Monarchia tisztjeként 
(1896-1990)                     (1878-1967)  
 
 

 
     Édesanya, a két gyermekkel 

 
Így kerültek Kisperkátára 1926-ban, ahol 

Paukovics Ern� 540 hold földterületet vásárolt. Egy 
nádfedeles, 12 ablakos, Mária néni számára „a 
világ legszebb házába” költöztek, a Gy�ry család, 
valamikor szebb napokat látott vadászházába. 

Gy�ry László halála után 1882-ben 
örökösödés révén került lánya, Gy�ry Mária, és 
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annak férje Szapáry Géza, majd halála után fia 
Szapáry László tulajdonába, az akkor még virágzó 
majorság, melyet a következ� negyven évben 
fokozatosan elhanyagoltak. 

Ekkorra már nyoma sem volt, a Gy�ry 
család majd 100 éve épített hatalmas, szépen 
berendezett angolparkjának. A park tava 
elmocsarasodott, a park nagy területét elfoglalta az 
erd�, csak az „L” alakban épített vadászház körül 
maradt meg a szépen megépített park töredéke.  

 
 

 
A nádfedeles vadászház 1926-ban 

 
 „A ház el�tt volt egy óriási nagy 

mogyorófa, és egy piros level�, piros gyümölcs� 
szilvafa, amire én kicsi koromban nagyon sokszor 
felmásztam, és az ágak között ücsörögtem.” 

A pusztához gépész és bognárm�hely, 
valamint tehénistálló tartozott. Kés�bb lóistállóval 
is kib�vült.  Az édesapa komoly tervekkel állt neki 
a kúria megépítéséhez, és a gazdasági terület 
kiépítéséhez. Mária néni édesapja mintagazda 
volt. A kisperkátai birtokot modernizálta, ami abban 
az id�ben kit�nt. A nádast lecsapoltatta, a vizet 
bevezette a birtokra. A gazdasághoz tartozott egy 
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jégverem is, amit egy kisebb tó, felvágott jegével 
töltötték fel.  

A puszta jó term�, növénytermesztésre 
kiváló földdel rendelkezett. A feketeföldben 
gyönyör� burgonya termett. 

 
 

 
1935. iker lovak a pusztában 

             Sakter (fehér) és Péter (fekete) 
 
 
 

 
    Családi kirándulás alkalmával 
   (cséplés után, a szalmakazalnál) 
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              A boldog gyermekkor 
 

      
Lédi kutyával és a kis bárányokkal 

 
 „Kisebb bárány szomorú a mama után…” - 
mondta Iduska, aki nagyon szerette a   
báránykákat. 
 

  
              
               Az els�áldozó Mária és Idus 
 

Paukovics Ern�, a családf�, majd 20 évig 
építette a kúriát. Azért vett ennyi id�t igénybe, mert 
els�dleges fontosságúnak a gazdaságot tartotta, 
annak munkásait és utána következett a ház. Célja 
volt, hogy a munkáslakásokban fürd�szobákat 
építsen.  
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A kúria elosztása a következ� volt: a 
középen lév� folyosó els� felében hall, nappali, és 
abból nyílt az ebédl�. A folyosó két részre osztotta 
a házat, amelynek egyik felében a szalon, 
könyvtárszoba, és 2 hálószoba volt. A másik 
felében 3 vendégszoba 1 fürd�szobával, 2 
személyzeti szoba, szintén fürd�szobával, valamint 
a konyha és a spájz. A padlásfeljáró, valamint a 
pincelejáró egy helyiségb�l nyílt. 

 
 

     
        A Paukovics család 
 
 

     
    Apa a lányaival az 1930-as években   
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                  Gimnáziumi évek 
 

Mária néni és a testvére, Idus Budán a 
Sas-hegyen, a Sion-zárdában tanultak, ahova 14 
évesen kerültek. (1939) Német és francia nyelvet 
is tanítottak nekik. Zongorázni is megtanultak. 4 
gimnazista év után a líceumban folytatták a 
tanulmányaikat. 

 
 

    
A Sion-zárda 1940-ben 

 

 
Nyári vakáció 

������
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         Édesanya a lányaival 

 
 
Az osztálytársainkkal (5. évfolyam) 
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  Költözés 
 

1942 nyarán költöztek be a kúriába.  
„Emlékszem, hogy édesapám, és édesanyám nem 
voltak otthon, Budapestre mentek, s mi Idussal, 
úgy gondoltuk, hogy átköltözünk, hogy mire drága 
jó szüleink hazajönnek, meglepjük �ket…” 
 

       
A kúria, a beköltözés után 

 
1942 karácsonyán volt el�ször P. Horváth 

Ferenc által celebrált szentmise Kisperkátán. A 
Paukovics család sokat segített az ünnep 
megszervezésében.  
 

 
   Az utolsó önfeledt, boldog nyár  
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„1943 januárjában lettem 18 éves.  Ez az 
év volt az utolsó békeév. Emlékszem, hogy 
szívesen járt hozzánk egy-két kedves család, és 
nem felejtem azt sem, hogy nyár volt, ültünk kint a 
teraszon, s az én édesanyám fagylaltot csinált egy 
kis fagyigéppel, és mi azzal kínáltuk a vendégeket. 
Aztán az �sz meg a tél már nem volt olyan jó…” 

 
1944-ben már ködbe veszett a szép, 

nyugodt élet. A háború veszedelmet hozott az 
országra. 

„Édesapám úgy döntött, hogy elvisz minket 
az unokabátyjához. Így 1944. októberben az 
édesanyánkkal együtt Budapestre mentünk. 
Ernesztin néni fiának, Schlagetter Leónak a háza 
Budán volt, a Feneketlen tónál. Ennek a háznak 
rettent� nagy pincéje volt, és ide menekültünk a 
ház minden lakójával, és sok más menekültekkel 
együtt. A pince közfalai ki lettek szedve, a 
lakásokból idehozták a fotelokat, székeket, és mint 
a vonaton, sorba rakták azokat. Ott ültünk éjjel, 
nappal, sok-sok emberrel összezsúfolva, nagy 
félelemmel a bombázások közepette.” 

 
 

         
              Schlagetter Leó 
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Leó korábban, tíz éven át Mexikóban élt, 
utakat és vasutat épített; elismert szakember volt. 
Emlékek szerint kimért, távolságtartó ember volt.  

Paukovics Ern� ekkor még Kisperkátán 
tartózkodott 1944. decemberig.  

A család az ostrom ideje alatt Budán, az 
óvóhelyen talált menedéket sok-sok emberrel 
együtt. 1945 tavaszán, az ostrom elmúltával, a 
lányok munkát találtak egy fonóüzemben. Az 
édesapa pedig, hogy minél el�bb hazajusson, – 
két ismer�sével együtt – gyalog indult 
Kisperkátára, a birtokra. Harmadnapra értek haza. 
Amint a vonatközlekedés beindult, az édesanya a 
vonattet�n utazva, több ízben is hazautazott. Dr. 
Császár Fedor, anyai nagybácsi – aki a Rókus 
Kórházban volt orvos - ellátogatott Kisperkátára, 
hogy segítségére legyen a családnak. � bíztatta a 
szül�ket, hogy lányaikat hozzák haza. Otthon 
próbált a család lábra állni. Kisperkátán 2-3 
munkáscsalád maradt. A többi család ekkorra már 
beköltözött a faluba. 

Az édesapa a megmaradt egyetlen ló, és 
két tehén segítségével iparkodott a gazdaságát 
rendezni. Az otthon rendbehozatalában pedig az 
adonyi Gévai Mári néni segített. 

A történelem viharában szertefoszlott 
minden szép álom. 1946-ban az akkori rendszer 
100 holdra lecsökkentette a család birtokát. 

 
 

 
A kifosztott kúria a háború után  
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       A család 1946-ban a kifosztott kúria el�tt 
 

A szépen felépített kúria mindössze pár 
évig volt a család otthona, mert 1950-ben végleg el 
kellett jönniük onnan. 1956-ban költöztek a 
perkátai Arany János utcába, addig jóemberek 
adtak nekik szállást.  

„1950. október 15-én kellett elhagynunk a 
házunkat, akkor költöztünk az egykori 
földszomszédunkhoz, Sip�cz József bácsihoz. � 
felajánlotta az egyik szobáját. Onnan jártunk a 
Cikolai Állami Gazdaság Kertészetébe dolgozni, 
mindaddig, amíg egy akkori rendelet folytán egyik 
napról a másikra a munkahelyünket elveszítettük. 
Sip�cz Józsi bácsiéknál kb. másfél-két évig 
laktunk, amíg el nem kellett hagyniuk a tanyájukat. 
Ekkor kerültünk Gubicza Gerg� bácsiékhoz, sajnos 
ott sem maradhattunk sokáig (kb. 2 évet). 
Berntholner L�rinc bácsi, a volt kertészünk adott 
nekünk helyet. A hátsó szobát kaptuk meg t�le, 
aminek másfél évig voltunk lakói.” 

Sajnos 10 éven át kellett nélkülözniük, 
nem kaptak munkát. A kézügyességüknek 
köszönhet�en otthon kötöttek szép kis holmikat, s 
azzal keresték a kenyerüket. 

 „Drága jó anyukám nagyon szépen 
horgolt, s mi vele együtt horgoltuk a kis virágokat, 
gallérokat, cip�cskéket. Ezeket megvették t�lünk a 
falusiak, ezzel kerestünk egy kis pénzt. Sajnos 
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dolgozni nem mehettünk sehova. Az édesanyánk 
német nyelvet tanított otthon.” 
 

„Az utolsó állomásunkat Vizi Mári néni 
figyelmességének köszönhettük. Az Arany János 
utcai házat sokáig bérelte a család (14 évig). 
Édesapám még 10 évig élt itt. Majd Aranka, azaz 
„Puszi” néném megvette a családnak, mondván: 
addig nem tud nyugodtan meghalni, míg nincs a 
fejünk felett fedél. Nagy boldogság volt, amikor a 
saját házunkba költözhettünk.” 
 

              
Sok hányattatás után, az Arany János utcai 
házban 
 

1962-ben Mária néni állást kapott 
Szabadegyházán adminisztrátorként, aztán 
fordítóként, kés�bb tervtárosként és 
könyvtárosként. Kit�n�en tudott franciául és 
németül. 1989-ben ment nyugdíjba.    
 Hosszú éveken át sok barátjával tartotta a 
kapcsolatot. Napjainkban is szeretettel veszik körül 
a jó ismer�sei és barátai. 
 
 
A teljes interjú, és a család története elolvasható a 
Könyvtár Helytörténeti Gy�jteményében. 
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