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Pályázatom témájául Filó Sándor sütödéjét s ezzel párhuzamosan életének
feldolgozását választottam. Kutatásaim során több Szentgotthárd történetével foglalkozó
könyvet, tanulmányt átolvastam, de egyik sem tartalmazott tényleges információkat erről a
témáról. Méltatlanul mellőzik, hiszen amíg működött, addig a városban egy fogalom volt.
Találkozási pont volt sok család és ismerős számára, akik a gyárakba menve találkoztak
egymással. Nagymamám is sorban állt Filó bácsi és Filó néni frissen sütött kenyeréért, ma is
emlegetik kenyerük utánozhatatlan illatát.
A pályázatomat családi archívumra (iratokra, képekre), Filó Anna (Szentgotthárd,
Széll Kálmán tér 3.) visszaemlékezéseire és levéltári anyagokra alapozva készítettem el.
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Filó Sándor 1915. január 22-én Büdfalván született, ami ma Szlovéniában, Büdinc
néven található. Kisbirtokos szüleinek tizenhárom gyermeke született, akik közül tizenegyen
érték meg a felnőttkort. Édesapja vendéglős és marhakereskedő volt, édesanyja Vogel Jozefa.
Elemi iskoláit Orfaluban és a Zala megyei Szentgyörgyvölgyön végezte. Nagyon jó tanuló
volt, szorgalma – az akkor bizonyítványba látható megnevezés szerint – „ernyedhetetlennek”
bizonyult.
Birtokukat, mely közvetlenül a határ mellett, a mai Orfalu tőszomszédságában volt,
elvesztették, s magát a családot valószínűleg magyar mivoltuk miatt Magyarországra
telepítették. Ma már csak egy kút és néhány gyümölcsfa emlékeztet a hajdani kisbirtokra.
Filó Sándor az elemi iskola elvégzése után 11 éves gyerekként már szolgált a közeli osztrák
falvakban, és megtanulta a munka megbecsülését.
16 évesen sütőipari tanuló lett Ebenspanger Béla szentgotthárdi pékmesternél a mai
Hunyadi úton. 1931. február 1-től - 1933. február 1-ig volt itt pékinas. A későbbiekben, több
műhelyben is dolgozik majd, de utolsó telephelye is ez. Ezt az épületet veszi meg családjának
és műhelynek is egyben. Élete során az első és később az utolsó telephelye. 1933. február 5től péksegédként dolgozott a Szulczer pékségben 1936. október 12-ig.
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1936-tól lett önálló kisiparos, azaz pékmester. 1936-ban megvásárolta Rábakethelyen
Monek Gergely pék házát, és kiváltotta az iparengedélyét.

1937-től 1939-ig katonai szolgálatot teljesített, majd 1940-41-ig újra bevitték.
1940-ben megnősült, egy alsószölnöki kocsmáros félárva lányát, Glanz Annát vette feleségül.
Ő lett élete és munkája során álladó társa és segítője, aki 7 gyerekes anyaként panasz nélkül
tűrte a nehéz életet.
1941 körül saját jegygyűrűiket értékesítve a Monek telken új pékséget építettek téglából, ami
akkor korszerűnek számított. Már két lányuk volt, amikor 1944-ben újra behívták katonának
és Oroszországban hadifogságba esett. A fogság ideje alatt a családja nyomorgott, még a
pékségi sót is eladták, hogy legyen ennivalójuk. 1948 májusában jöhetett haza, s ezután
rövidesen ismét megnyitották a pékséget.
4

Az 1950-es években azonban megkezdődtek az iparosüldözések, mely során az összes
gotthárdi péket, köztük Filó Sándort is pénzbírsággal sújtották.
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1952-ben iparjogosítványát bevonták, a pékséget mindenestül, azaz minden eszközével,
anyagával és berendezésével közületi használatba vették, őt magát pedig a saját üzemébe
kinevezett üzemvezető alatti péksegédi munkára kötelezték.

A megalázott, kisemmizett ember kétségbeesésében - bár nem szívlelte a rendszert - még
Rákosinak is levelet írt 1953-ban egy bírság elengedéséért, hiszen 5 gyerek mellett képtelen
volt befizetni az 1400 forintot. Erről még a család sem tudott, a levél maga nincs is meg, csak
a kérvényre adott válasz. Ennek következtében a bírságot eltörölték, talán a „jól eltalált”
címnek köszönhetően.
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Egy évig bírta a beosztotti munkát saját pékségében, majd más műhely után nézett.
1953 végétől bérelte özvegy Szulczer Károlyné pékműhelyét, ahol régebben segédéveit
töltötte. Ez az épület a mai Borhotel helyén volt.
Ekkor Kethelyen lakott a már 7 fős család, ahonnan a pékmester hajnali 1-kor indult
munkába. Alig volt otthon, mert esténként a munkahelyén kellett maradnia, hogy a másnapi
kenyeret megdagassza, s hajnalban újra indult vissza, hogy nekiálljon a sütésnek. Felesége
hajnalban vitte a félkész élelmet a péknek és a segédnek, amit aztán a kemencében sütött
készre.
Folyamatosan ellenőrizték őt is és a kenyér minőségét is, de még a megyei Minőségvizsgáló
Intézet sem talált kifogásolható dolgot a kenyér minőségével kapcsolatban. Teljesen
felesleges volt ez az ellenőrzés és „mintázás”, hiszen az emberek nem vásároltak volna nála,
ha nem lett volna jó a kenyér.
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A tarthatatlan helyzet miatt lépni kellett, így Filó Sándor 1958-ban megvásárolta az
Ebenspanger házat a pékséggel együtt (a mai Hunyadi út 3. helyén).
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1962-ben tudtak beköltözni, de a műhelyt mégsem tudták használni, mivel azt a vállalat
raktárként használta. Hiába vett saját pékséget, mégis a másik telephelyen bérelt műhelyben
kellett dolgoznia. Végül 1963 végén kapott engedélyt, de a három kemence közül csak egyet
üzemeltethetett, a másik kettőt be kellett falaznia.
Ebben az időben meghatározták a süthető kenyér mennyiségét, és ha többet vagy mást sütött,
akkor megbüntették. Sorra jöttek a nehézségek, hiszen főleg húsvétkor, amikor a szenteléshez
szükséges fehér kenyérre nagy volt az igény, akkor megszegte a szabályokat. 1965-ben
büntetést kapott, mivel nem jelentette be a kenyér negyedévi mennyiségét. Egy pék feladata
elsősorban nem az, hogy jelentéseket írjon, mégis ezt kérték számon.
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1966-ban iparügyi ellenőrzés következtében a megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága
visszavonja a kemencék elfalazását. Indoklásukban az szerepel, hogy a mennyiséget
tulajdonképpen nem a kemencék száma határozza meg, hanem a péknek kiutalt hatósági
lisztmennyiség.

Munkáját napról-napra igyekeztek korlátozni, de őt nem lehetett megállítani, a gödörből is
talpra állt. 1973-ban végre tudott dagasztógépet venni, ami nagyban megkönnyítette a
munkáját.
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Néhány megbecsülésben is részesült. A KIOSZ helyi vezetőségének tagja volt, bár szemére
vetették, hogy nem látogatja a gyűléseket. Hogyan is tudta volna az egész napos munka és az
éjjeli dagasztás mellett! De a legnagyobb elismerés az volt, hogy az általa sütött kenyér
tényleg kenyér minőségűnek bizonyult. A kenyér, ami egy hétig is ehető volt, jó ízét, finom
illatát a mai napig emlegetik a városi és a falusi emberek. A másik valódi elismerés az a sok
ember, a gyári munkások, Filó néni szava szerint a „kuncsaftok”, akik a „maszek” pékségbe
mentek be mindennapi kenyerükért.
A sok munka mellett mind a hét lányukat taníttatták. Persze fiúgyerekre szükség lett
volna, akinek átadhatta volna a szakma fortélyait, folytatta volna a mesterséget, de ez a vágya
nem teljesült. Az élet fintora, hogy dédunokái többsége fiú. Filó Sándor felesége, Anna néni
feleség, anya és munkatárs is volt egyben. Nélküle a pékmester nem tudta volna vezetni az
üzletet, sőt egyik pékség sem valósult volna meg a folyamatos megpróbáltatások (orosz
fogság, államosítás, rendszeres revízió) mellett. Mindvégig dolgos, iparos emberek maradtak.
A sütés utolsó napján, nyugdíjbavonulásuk előtt mindenki, aki szerette őket és illatos
kenyerüket, elköszönt tőlük, hosszú nyugdíjas éveket kívántak nekik. Sajnos Filó Sándornak
ebből 3 év, feleségének 6 év jutott. Filó bácsi 1986 áprilisában halt meg, felesége 1989-ben.
A család őrzi a régi használati tárgyakat még ma is, érdemes lenne múzeumba elhelyezni
őket.
Szentgotthárdon élő lányuk így emlékezik:
„Az emlékeik közt kutatva újra itt éreztem őket, a kemencék melegét, a kenyér ropogós
héját, a liszteszsákokat, a dagasztógépet, aminek apám úgy örült.”

Szentgotthárd, 2012. március 22.
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