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ELŐSZÓ. 

M i d ő n ezen munkácskához fogtam, ugy érez
tem, hogy előbb múltját 's igy történelmi te
kintetben, — azután jelenjét földleirási és 
államtani helyezetét kell tárgyalnom Somo-
gyunknak. Azonban legyőzhetetlen nehézsé
gekre találtam: mert e l ő s z ö r Somogy levél
tára külömbféle viszontagságok miatt, —millyen 
nevezetesen a' Töröknek századon tul tartott, 
és minden conventeket, 's más hiteles helyeket 
megemésztett uralma, — a9 régibb időkről h i 
ányzik, és csak igen silányon létezik áz a5 

Törvénykönyv 1715. évi 86-dik czikk által 
visszanyert önállásától fogva is, mindaddig 
mig amaz nagy gr. Széchényi Ferenczet adá 
az isteni gondviselés Somogynak főispánul, k i 
nem csak az alkotmányos közigazgatási dolgok 
minden ágát rendbe 5s folyamba hozta, ha
nem a? megye leirására a' tisztviselők által 
adatokat is gyűjtetett ; de m á s o d s z o r mert 
az egyes családok eredetekről, birtokukról 



szóló irományaikat (mit ezen átalakulási kor
szakban rossz néven se lehet venni) nem örö
mest közlik. 

Hogy tehát a' sz. irás szavai szerint ,,a? mi 
e s z t e n d e i n k n e k n a p j a i h e t v e n é s z 
té n d ő " éltem pislogó mécse k i ne aludjon, 
vagy m á s n y o m o rus á g ne érjen minekelőtte 
azon kellemes igéretemet beválthatnám, mellyet 
már a' magas kormánytól is minden megyei 
főorvosnak kötelességül feladva ismérvén a5 

nagy közönség előtt *) tettem, — iin világ 
eleibe bocsátom ezen I s m e r t e t é s t földirati 
és államtani tekintetben, világosság kedvéért 
némelly helyeken a? jelesb történelmi adatokat 
sem mellőzve: tart azonban akaratom 5s köte
lességem mind magány uton, mind levéltárak
ban történelmi tekintetben tovább is nyomo
zódni. Ha még is az emiitett eszme, és rend 
szerint e'munkát én nem végezhetném, valyon 
id -e az ég vélem rokonérzésü, vagy Somogy 
eránt buzgó 5s fáradságát nem kéméiő hazafit? 
'k i e? hiányt pótolja: mint ama nagy tudós 
Kovachich György a? jeles, és több megyék le
írásában mester Szirmay' munkáját szükségesnek 
látszott hozzáadással, 's épen igy előbb föld-
irati és állami, **). azután a5 történelmi részt 

*) Pesti l^ápló 1856S Apr . 26. 
-**.) Notitia topograpica Cömitatua Zemplinienflis 1803. 

* Notitia hiBtorioa Cömitatua Zemp liniensia 1804. 



rendezve kiadta, pedig a' szerző az egész 
munkát , mint előszava mutatja már 1797-ben 
elvégezte vala. 

Somogy történelmi tekintetben már az 
első századokból fénysugarakat mutat; a' v i -
lágszertei eseményeket mellőzve, mellyek Ist-
vánffy, Engel, Feszler, Buclay, Jászay, Szalay 
stb. szerint hazánk történeteiben szőve eléggé 
ismeretesek, még a5 jeles kihalt somogyi csalá
dok, valamint az élők is figyelmünket méltán 
ébresztik, 5s a9 tevékeny embert búvárkodásra 
valóban nógatják. Igaz, hogy Dersfy, Kanizsay 
Som, Szerecsen, Marczali, Magyar, Török k i 
halt családok, ugy azok, kik Mohácsnál a'csata
téren királyukkal együtt áldozatul maradtak, 
ismeretesek; sőt az élők közül is az Eszter-
házyakat, Széchényieket, Nádasdyakat, Zichye-
ket, Orczyakat az örök enyészettől Minerva 
már megmentette. De más részről csak B? ma
gány levél — vagy köz pörtárakban hevernek 
a' Büi gróf vSöjay:eLTrepk, a' Berekfalvi Zóka, 
a' L a k i Tuz, az Ugal i gr. Ivánka, a'JFaiszij 
Perneszig a' Keresztúri, Hetesi, az Imrefi, 
Somlai, Ipóltfy, Derecskéig Dob, _ Kéri, sfcb* 
családok 5, valamint á,' sz. István 's utódai 
által alapitott sok apátságok' és conventek' em
lékezete, — bár im ezeket a5 derék Fuxhoffer, és 
a'magyar akadémia a,' mulandóság sirja setét-
ségéből kiemelni ügyekeztek,' —, ugy szinte 



sok jeles és a' haza boldogságán törekvő most 
is élő férfiakat homály borit, és emiékezetöket, 
kivált a' municipalis életet felváltott elszige
teltség ólta enyészet fenyegeti, ha i l ly nemű 
leírásokkal egyik vidék a' másikkal magát nem 
ismerteti. 

A 5 földirat fogalma alá tartozik pedig a5 

geographusok példája szerint is mind az mi 
a' rajta lakó embert anyagilag, és szellemileg 
illeti, 's ezen vezérfonalnál fogva fűztem össze, 
mit ide tartozónak Ítéltem; ha még is akár a' 
rendben akár a9 tárgyban hiányt talál az olvasó, 
légyen szives engemet az emberi művek t ö -
kélytelenségével menteni, 's jó szándékomat 
méltányolni írtam Pesten 12. Aug. 1857. 

A* Szerző. 







I. SZAKASZ. 

SOMOGY 

földirati tekintetben. 

1 § . 
N e v e , h a t á r a , f e k v é s e , t e r ü l e t e . 

Nevét, bár sokan tétováznak is e' tekintetben, — 
a' józan nyomozások összekangzása szerint ama 
máig is fenálló Somogy vár helységétől, vagy is in
kább az Árpád népe' beköltözése előtt itt már fenál-
lott, és még a' Rómaiak birtokából maradt vártól 
veszi: romjai dél-napkeletre ő. Lak felé még most 
is láthatók, 's az alattok lévő üregekben felfedezett 
kőtáblák római felírással, és a' vár térén fekvő sző
lőkben találtató Constantinus, Domitianus, Valen
tinná pénzek ezen állítást igazolják. A nép hagyo
mánykép Kiipa várnak nevezi most is, mert Kup-
pán vagy Koppan a\tar Zirind'fia, az elégedettlenek', 
és sz. István ellen zendült 's merényletéért példásan 
bűnhődött tábor' feje *) ezen Somogy megyében ve
zér (dux) lévén e' várat bírta 's lakta, és lakták 

*) Mint Ön maga sz. István panaszolja: „midőn a' polgári hábo
rúnak veszedelme szorongatna, akarván engem némelly megye, ne
vezet szerint a* Simegi, a tyám szókéból kihajtani" stb., lásd a 
Pánnonhegyi Apátságnak adott oklevélben M L 
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utánna még sok főispánok. Miért irták azonban az 
irók Comitatus Simeg, Siniigh, Schimig, Sümeg, 
Sümög, Sumich, és Seumig (Somig) á' francziák Me-
nárd után, — melly elnevezés az 1091-ben 1-sÖ 
László király által alapított monostorra is átment, 
— könnyen megfoghatjuk, ha ügyelünk, hogy ide
genek neveinkben egyik magánhangzót a' másikkal 
mikép cserélik el/> a7 nép is kimondásban, főkép 
más nyelvből fogadván el a' neveket, azokat mikép 
forgatja el a* közéletben, honnan aztán az irók is 
gyakran elfogadják azokat: igy Zselicz=Silisium; 
Széplak=Ciplag; Galambok—Kolumbak; Sanctus 
Aegidius=Sz. Egyed; Cruciatus=Kurucz ;• Ober 
Enns=Operentzia, stb. mondhatjuk, 

Tíogy a* nép áltáljában, 's ugy e' vidéken is, a' 
helységeknek, pusztáknak sokszor vallás sugalta 
nevet adott, igy: Sz, Balázs, Sz. Pál, Sz. Margit, 

I^JB^oldog-Asszonyfa, Bálványos; vagy történelmi 
adatok után választotta azt, p. o. Atala, Bélavár, 
Csatabér, Kupavár, Tatárvár, Fehéregyház, Sza
kácsi; vagy a'birtokos alapító, gyarmatosító, •— 
vagy maga a' települt nemzetség nevét vitte arra át, 
mint: Öllevölgy, Marczali, Kiliti, Lengyeltóti, Vése, 
— Magyar- Egres, Német-Lad, stb.; vagy végre 
természeti tulajdonsága, föld-fekvése szerint mondja: 
Vízvár, Földvár, Kaposvár, Szigetvár, Homok, Ho
mok-Sz. György y Csurgó, Kőröshegy, Hárságy, 
Alma-mellék, -gom; Som-Berény, Somogyvár. *) 
Es ha meggondolom, hogy ezen megyében még most 

*) Timon is csak azt mondja: Simigiensis sonat Schimigiensif?, 
unde appellatus sit? diffioílc oat vcl cohjeoturare. Incolae oius 
vocantur Schomogii, hungaricc Somogyság. 
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is a' sommás fanyar gyümölcsökkel, körtvélylyel, al
mával vadon minden vidéken teremnek, különösen 
pedig a' somogyvári határban ember-derék vastag
ságit somfák találtatnak: azon meggyőződés szár
mazik belsőmben, hogy az országnak vármegyékre 
történt felosztása előtt e' vidék S o m o g y s á g n a k 
neveztetett, és az előbbi Somogyságból Somogy Vár
megye lett; ezen állításomat világosan támogatja 

, Mátray Gábor' Széchényi Országos könyvtári őr' 
a,zon közlése, melly szerint van a' 12-dikj[századróli 
oklevélben Comitartus Somogy írva; így irja ezt 
Székely is Krónikájában: „Első hada lön szent 
Estvannac a' Gupán fejedelöm ellen, ki Somogság-
nak herczege vala stb.;" de támogatja azon nyelv
tudományi nézet is, hogy Szabó Dávid szótárában 
megvan ezen szó Szomogy=== kedvetlen iz ; és Sándor 
István szókönyvében is olvassuk: Szomogy pro So
mogy iz, Spmogyság=acerbitas, austeritas, mit illy 
értelemben szóhalmazába Bugátunk is felvett, •*)' — 
Nem is hiszem, hogy valaki Zala megyében fekvő 
Sümeg várát ezzel felcserélné, midőn a' történelem
ből világosan tudjuk/ hogy Somogy és Zala megyék 
a' Balaton által elválasztva, a' veszprémi püspökség 
a' pannonhegyi apátságnak adományozott tized he
lyett a' kortóni jószágot, ?s véle a' most is fenálló 
Sümeg várát kapta pótlékul Sz. Istvántól. 

H a t á r a : Napkeletről Tolna és Baranya me
gyék, amaz mintegy nyolcz, ez pedig tíz mértföldnyi 
hosszaságban; délről a Dráva folyó viz, melly Zala 
megyétől Baranyáig övedzi> 's azon túl Veroeze; 

*) Az emiitett couvcntnek adomány levőidben mondatik : „Loeus 
i l l c — vocatus Sumich, nobiliasima urbium té r re . a 
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nyugotra: ugyan a' Dráva, 's túl rajta a' határ-őr
ségi Sz. György ezred földje, és Várasd-, 's Körös 
megye egy kis vonalban; éjszakról: Zala-, és egy 
kis darabon Veszprém vármegyék a' Balatonnal 
együtt, mellyektöl ez hosszában el is választja So-
mogyot. 

F e k v é s e : - A ' térképi hosszaságban 14—16°, 
szélességben 46—47°, sőt a' Dráva felé 45° *); a1 

Budai meridianustóí számlálva pedig 1—2°. 
Fekvésének alakja: a' térképen háromszöget 

mutat, mellynek alját a' Dráva, csúcsát Siófok, K i 
üti, Ádánd, Hidvég, — Veszprém és Tolna közé 
benyúlva — teszik. 

T e r ü l e t e : Szoros felmérés szerint 114 • 
mértföld. A királyi subsidium alkalmával birtok 
szerint lévén az kivetve 1,531,600, máskor 1,396, 

4 460 ^jjpíiiasználható földet vallottak be a' birtoko
sok, melly nézetek a' Dráva kiöntése, a7 balaton-
melléki mocsárok, 's több vízállások nagyobb vagy 
kisebb kiszáradásukhoz, lefolyásukhoz képest való
ban különbözők. — Siófoktól a' Dráva felé délnyu-
gotra leghosszabb, mintegy 15 mértföld; szélessége 
pedig Baranya megyétől tekintve a' Balatonig 5—6; 
Tolna megye szélétől Zalának Kanisa felé 10—12 
mértfóldet teszen. — Körületét főkép a' Dráva egye
netlen folyása, keringése miatt csak közelítve lehet 
48—50 mértföldre tenni, 

Megjegyzésre méltó, hogy határai az idők so
rán át változtak: így tudjuk, hogy 1696. évben az 
ország palatínusa herczeg Eszterházi Pál, az illető 
megyék' országgyűlési követeik1 hozzájárulásával, 

*) Vállas egyetemi Világismerctc. 
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ítélettel végezte be Baranya és Tolna megyékkel 
Somogyot illető azon határkérdést, mellyröl szóló 
Decretumot ismerni érdekes. *) 

f A ' legújabb politikai rendezéskor is elesett töle 
Selle, 's másik szélén Siófok, mellynek helysége 
ugyan Veszprémben feküdt, de szántóföldje, legelője, 
szőlője Somogyhoz tartozott, 's a' közterheket, adót, 
elöfogatozást ide szolgáltatta. 

2. §. 

N é p e s s é g e . 

A tudós Szennovics 1817-ben 168,602-ötmond, 
's közelit a' 2-dik József császár összeírásához, meŰy 
165,964-et mutat. 

Tudjuk, milly nehéz az illy összeírásban tö
kélyre jutnunk, 's nem csuda ha ezen számok kü
lönböznek azoktól, mellyeket a* megyés püspökök' 
Schematismusaikban olvasunk — tekintetbe sem vé
vén azon kis külömbséget, mellyet némellykorazévi 
járvány-betegségek okoznak. 

*) Quantum itaque differentias inter Somogiensem et Bárányén -
sem attinet, ubi ex memorato libro eruere licuit, pro meta relictus 

}est fluvius Praesidium Szigetvár circumfluens, ae se cum fluvio Sz. 
öa l iens i supra pagum Okorágh, ita ut quid infra praedictum flu-
vium Sziget-váriensem meridiem versus a pago Sz. László et Ke-
reszt-ur ihclusive reperitur, id pro parte Comitatus Baranyensis 
manebit. — 

Praesidium nihilominus, et Civitas respectu onerum publico-
rum-(salvo iure Dioecesani Comitatus Baranyensis respectu terri-
torii eiusdem loci in eodem Comitatu habiti) pro Comitatu Simeg-
lriensi reservatur etc. 

Dá tum in Libera Regiaque Civitate Posoniensi die 15-a Mártii 
Anni Domini 1696. 
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A r mostani kormány alatt a' nemesek is a* többi 
lakosokkal, az ugy nevezett köznéppel összeiratva 
az általános népesség 1852-ikröl 226,950 összes 
számot ád, a7 mint a7 következő rovatok mutatják: 
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sőt 1856-ról is hiteles uton ezen összeget kaptam, 
mellyben az előbbi nyáron dühöngött choleíá talán 
még is valamelly külömbséget okozott. 

A' szomszéd tartományokból beköltözőiteket, 
és bé nem keblezetteket, kiknek számuk hiteles 
kútfő szerint 20 ezerét meghalad, a' fent kimutatott 
összegbe nem foglaltam, valamint azokat is közön-
bösöknek tekintettem, kik békeblezett szülőktől itt 
származtak, de most mintegy 3,000-en megyén 
sőt a' honon kivül vannak, mint tanulók, mesterem
berek, vagy katonák. 

A népesség tömöttségre nézve középszerű: esik 
l ü m. fre. 1990 és % 4 . A két első rovat összehason
lításából kitetszik, hogy a' férfi fölülhaladja a'áö-
összeget 554-el, mi a' statistikusok' észrevétele sze
rént ritka eset, mintha t u d n á a' t e r m é s z e t , 
hogy a' ka tona i , és pap i n ö t l e n s é g e t te
kintve az egynötartást (monogámia) mikép kelljen 
egyensúlyban tartani. 

Ha'ez emiitett legújabb összeírást amaz előbbi 
kettővel (mellyek szerinti kis külömbséget számba 
sem igen lehet vennünk) Összevetjük: ugy a' népe
sedés jeles szaporuságot mutat, — mert igy negyven 
évek alatt csak nem negyed-íésznyivél növekedett; 
azonban meg kell emiitnem, hogy ezen idő közben 
több puszjták lettek gyarmatokká,' 7s rajtok részint 
Veszprém megyéből, részint Císeh- és Morva-oísááig-
ból származott nép települt meg, illyen p. o. &is-
Somodor, Gradács, Kis Bőszén, Ííémet-Szomajom, Mi-
ke, Böhönye 's még többek is. Több anyakönyvek
ben az évenként szülötteket a' halottakkal össze
vetve találtam évekre, mellyekten á7 halottak száma 
fölülmulta a7 szüléitekét, — azonban tiz évenként 
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arányt vonva még is 100 egyénre évenként 1—2 
szaporuság jön. 

Egyébaránt szigorú tökélylyel van e' ezen népe
sedési szám is adva? nem tudom; kivált olly me
gyében, hol számtalan puszták, 's majorok vannak 
magányosan, könnyen hibák csúsznak be: óhajtható 
lenne hogy az egyházi rendeletek' és a' tisztviselők' 
utján tett összeírások egybehasonlittatnának! De 
most már, miolta a' püspök-megyei Sckematismus-
ból a' protestánsok, kihagyatnak, innen &em lehet 
sikert várni, 's talán csak a' magas kormány által 
már czélba vett szigorú összeírás fog logbizonyosabb 
eredményt szülni, — mit aztán a' ki tudni vágy, az 
egyes irók adataival összevethet. — 

A' birtok- és hivatal - képesség, a' törvény 
előtti egyenlőség hazánkban is életbe lépvén, tudom 
hogy a' népesedést hideg számolással kisérve ezen 
általánosan emiitettek elegendők lennének; de 
megbocsásson az olvasó, ha a' jeles Szirmay' példá
jára a' most élő nemeseket, ha * nem egyénileg, de 
legalább családi nevöknél fogva feljegyzem. 
Ádám 
Adorján 
Áigner 
Antal 
Ányos 
Appel 
Árky 
Árvay 

Babits 
Babos 
Babócsay 

Bartalos 
Baka v. Somo

gyi 
Bakó 
Balássy 
Balogh 
Baternay 
Barla-Szabó 
Barcza 
Barits 
Batthyány gr. 
Bátor 

Báán 
Bávány 
Bárdogsy 
Bácsmegyei 
Budjács 
Bebök 
Belusics 
Bene 
Bencze 
Benedek 
Bersenyi 
Bereczk 
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Bereczfy | Csete Fekets 
Berke í Czindery Ferentzy 
Bertalan ! Czirer 

i 
Festetits gr. 

Bessenye ! Czompó Flyók 
Bezerédy 1 Csonka Fodor 
Biró ! Csorba Fonyó 
Bittó ! Csuzy Forgách gr. 
Bodó l Fülöp 
Bodonyi Dants Fechtig b. 
Bodrogi Daxner Fehérpataki 
Bogyay ; Dely Ferliutsich 
Boncz | Dezső v. Horváth 
Bor ; Domanitzky Frantsits 
Borsos \ Dombay 
Boronkay Dombrády Gáál 
Boross • Dönjötörfy Gáspár 
Bosnyák Dongó Galovits 
Botka Döry , Gergye 
Bögri ; Druckcbevics Gludovátz 
Böröndy j Darnay Gombos 
Bubla Dedinszky ' Gombócz 
Bujanovics Gödör 

Egri l Gömbös 
Csaby ErÖss i Gyenes 
Csapó Eszterházy hg. ; Györy 
Csapody Elek Györfy 
Cseke Eperjessy Gángol 
Csepelyi » \ 

Hagén Csepel \ Fakó Hagén 
Cséby Farkas Hagyárosy 
Csépán •: Fazokasy Hajdú 
Cséplő | Fejes Háry 
Cséry Fekete Hatos 

Som, Váriti. Umt. 2 
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Hegyi Kása 
Hegyessy Kazay 
Hencsey Keglevich 
Hentz Kelemen 
Herbay Kerkapolyi 
Hermán Kercsmár 
Hertelendy Király 
Hodászy Kiss 
Hodossy Kónya 
Hochreiter Kovács 
Holics Kovács 
Hollosy Kozma 
Horváth Kölgyesi 
Hunyady gr. Körmendy 
Huszár Körösy 
Hunkár Kövér 

Kövesy 
Jakab Krizsán 
Jani Kubinyi 
Jankovics Kultsár 
Jeszenszky Kund 
Igmándy Kvassay 
Illés Kajdocsy 
Inkey Kovácsics 
Juhász Krajner 
Iwsits 

Laky 
Kácskovics Lakics 
Kan László 
Kapotsfy Lázár 
Katona Lénárd 
Kákosi Léhner 
Káldos Lippay 

Lubits 
Luka 
Lukács 
Lukácsi 
Lábos 
Lendvay 
Licsek 
Lunkányi 

Madarász 
Majthényi 
Makay 
Maráczy 
Maróthy 
Markos 
Márkus 
Marton 
Megyessi 
Mérey 
Mersich 
Mészáros 
Mezey 
Mezritzky 
Mocsy 
Moltíár 
Mozgay 
Muray 
Melsiczky 
Michna 
Mohos 
Mosel 
Nagy 
Vári Nagy 
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Náray 
Nedeczky 
Nemes 
Németh 
Niczky gr. 
Noszlopy 
Nóvák 
Nyárády 
Nyikos 
Nyul 

Odor 
Ollé 
Orczy b. 
Országh 
Qsváld 

Pados 
Paiss 
Pál 
Pálfy 
Pandúr 
Pap v. Kovács 
Pap Pászthory 
Pataky 
Patzolay, 
Péry 
Petheö 
Póka f» 
Polgár 
Pongrátz 
Pongrátz b. 
Posgay 

Putheány b. 
Pyrker 

Rajkovics 
Ráksi 
Rimanotzy 
Roboz 
Roits 
Raposa 
Rosty 

Salamon 
SárkÖzy 
Schmidegg gr. 
Sebe 
Sebesi 
Seper 
Siklósi 
Simon 
Sina b. 
Siskovics 
Smodics 
Somogyi 
Somssich 
Somssich gr. 
Stantsics 
Stephaits 
Stettner 
Szabady 
Szabó 
Szakái 
Szakmáry 
Szalay 

Széchényi gr. 
Szegedy 
Szegedy 
Szent Miklósy 
Szita 
Szokolay , 
Sztíry 
Szüts 
Svastits 
Saly 
Sááry 
Skerletz 
Strázsay 
Szigethy 
Szily 

Taba 
Takács 
Tallián 
Tárnok 
Thassy 
Thulmon 
Thury 
Tolnay 
Tompa 
Tóth 
Töltény 
Török 
Tráknyák 
Turkovics 

Udvardy 
Uj 

2* 
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Ugróczi 
Ungváry 
Vajda 
Vanek 
Varga 
Varjas 
Vasdényey 
Vaskay 
Váczy 
Vecsey 
Vég 
Udvarnoky 

Umszonszt 
Veress 
Véssey 
Viasz 
Virágk 
Vissák 
Vita 
Viza 
Vörös 
Vörösmarty 
Vastag 
Viczay gr. 

Wickenburggr. 
Vizer 
Vizsolyi 
Záboszky 
Zámbó 
Zánthó 
Zex 
Zichy 
Zichy gr. 
Zombat 
Zsohár 

i Zily. 

3. §. 
A d ó z á s a 's k ö l t s é g e . 

A' forradalom előtt, — midőn kát a' nemesek 
adómentesek voltak — a' hadi és királyi adó nevet 
ismertük: 1840-ik évben a' hadi adó volt 95,710 ft, 
26 kr., a' házi adó 95,244 ft. 9- kr., 1846-ik évben 
hadi adó 95,721 ft. 5 % kr. házi adó 79,608 ft. 
40 kr. és igy összes adó 175,329 és 190,962 közt, 
de soha feljebb nem volt. Most midőn á l t a l á n o s 
a' teher, 's i gy az adó, — 's midőn korunk sok 
mulasztottat mozgásba hoz, és sok költséget igényel, 
az adóösszeg 500,000-et meghalad. 

*) Ezen családokból az 1846-iki tiszt-választáskor 37Ü0 SZHVU-
zat-képes egyen volt, ide nem értvén a* püspök, az apátságok 
káptalanok képviselőjit 's a' plcbanusokat: ugyan is al szavazat
képessági tárgy mint országos kérdés sajtó utján is, nevezetesen 
Horváth püspök munkájában megvitatva Somogyban ugy fejlett 
ki , hogy minden felszentelt pap — söt a' református prédiká
torok is, végre még (ha jó i emlékezem) a' honoratiorok is sza
vazattal bírtak, a* nélkül, hogy a' törvényszerüleg kihirdetett 

, nemesek lajstromába iktatva lettek volna. 
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Egyenes adó. 

Föld- Személy
kereseti 

I i 

Ház 1 Jöve-
osztályi^! delmi-

| 

Pótlék
adó 

Összesen 

e z ü s t p é n z b e n 

Összesen 

339,«13 73,105 13,400 41,461 118;034 505,613 

Ezenkívül van még a' közvetett (indirect Steuer) 
adó, mellyet öröködési, jogirati dijkép, ngyan a' 
dohány egyedáruság, az élelem fogyasztás](hus, bor) 
után fizet a' népség. 

A' megye kormányzására, 's a' közbátorság fen-
tarsására évenkénti költségek. 

Ügy-kezelési költségek Börtön, rabok 
élelmezése Csendörökrei 

Közigazga
tási 

Törvényke
zési a' felilgyelö 

egyénekrei 
k ö l t s é g e k 

költségek 

H a t ó s á g o k 

a' felilgyelö 
egyénekrei 

k ö l t s é g e k 

e z ü s t p é n z b e n 

1 59,900 26,500 40,800 j 11,800 

Ide járul még az Úrbéri Törvényszék fizetése 
mintegy 12—14 ezer, 's hasonlóul a' közigazgatási, 
és törvénykezési egyének napi dija. 
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Megyei Fő

nökség 

Fonók : 
Szalay Niko-
dem, Helytar

tósági 
Tanácsos. 
Titoknok: 

Theodorovioh 
Károly. 

Biztosok: 
Dr. Hoflakker 
Antal, Feren-
czy János, Sku-

büts Gyula. 
Fő-orvos: 
Dr. Wehle 
Ferdinánd. 

S z o l g a b í r ó i H i v a t a l o k 

Kaposvári já
rás 

Szolgabíró: 
Csorba Edv. 

Segéd: 
Skossa Sándor 

Tollnok ; 
Bogyay Gyula 

írnokok: 
Kleer Albert, 
Posch Mihály 

Orvos: 
Dr.Marton V. 

Igali járás 

Szolgabirő: 
Balaskó Imre 

Segéd: 
Brestyenszky 

Albert 
Tollnok: 
Gőzsi 

írnokok: 
Somogyi Sán
dor/, Strinovies 

Leonhardr 

Lanzó László 
Orvos: 

Dr. Pap Jósef 

Karádi járos 

Szolgabíró: 
Kari Ignácz 

Segéd: 
Isoó György 

Toll f) okok: 
Bakó Farkas 
FodorKároly 

Irnnkok : 
Grubanovits 
Pál, Viola J. 
Bandi István 

Orvos: 
Dr. Paczkó 

György 

Marczali 
járás 

Szolgabirő: 
Kaab Istv. 

Segédek: 
Farkas B.7 

Stokker A. 
Tollnokoh: 

Kovács F., 
Bauer K. 
írnokok : 

Posder F., 
Haadl Á. 

Szánthó J. 
Orvos: 

Dr. Pfeffer 
Mihály 

N.-Atádi 
járás 

Szolgabirő: 
Farkas Ist. 

Segpd: 
Vutskits 
István 

Tollnokok, 
Kern János ; 

Nyers Laj 
írnokok: 

Csaader F 
Kisfaludi 

János 
Orvos: 

Dr. Visy 
Pál 

Csurgói já
rás *) v. Ihá 
ros Serényi 

Szolgabirő 
Hermán Ist 

Segéd: 
Babos 
János 

Tollnok: 
Ruszicska 

János 
írnokok: 

WeiszSamú 
Szöröcsön 

Ádám 
Orvos: 

Dr. Tölté-
nyi János 

Szigetvári 
járás 

Szolgabirő: 
Ország L. 

Seg'd: 
Forintos 
György 

Tollnokok : 
Hada Ant-
Za varos P, 

írnokok: 
Pumpert 
István, 

Mosony J. 
Orvos : 

Dr.Eozgoni 
Gábor 

Ugyan minden járásban van Adószedő, Ellenőr, Officialis és Segéd, 
*) Későbbi rendelet szerint Ih.-Berény lenne a* járási székbely, — de a* helyiség szűke miatt most is Csurgó. 



T ö r v é n y s z é k i h i v a t a l . 

Elnök: 

Hochreiter Ambrus 
Orsz. törvsz. Tanácsos: 

Chernél Elek 
Törvényszéki Taná

csos'* 
Karvasy Sándor, 

Nagy Imre, 
Szeitz Tade 

Meritsnig Pál 

Állam- Ügyészi 
Potyondy Ferencz, 
Kisfaludy Sándor, 

Vilecz Antal 
Törvsz. Segédek: 

Borsytzky Antal, 
Pyrger János, 
Büky Miklós, 
Szalay Antal 

Porkoláb (Setíennet* 
per): 

Péntek Keresztély 

Van a1 Megyében: & 
cs. k. katonai rend
őrségnek 3 csapat

parancsnoksága 
(©etibarmette), . 

és egy kincstári 
biztosság; mind

kettőnek kormány
zó-hivatala Kapos

várott. 

Ide járul még az Úrbéri Törvényszék Bernáth^József elnöksége alatt. 
Mind ezen hivatal-osztályok két-fejü sas cs. királyi pecséttel élnek — miólta felsőbb ren

delet következtében azon elöbbeni megyei pecsét, mellyet Somogy vármegye Ulászló királytól 
1498-ban nyert vala, félretétetni parancsoltatott; melly azonban mint ezüstbe metszve, ugy ép 
és bű rajzolatban az oklevéllel együtt a' levéltárban van letéve. 
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4. §. 

Népesség fiú és íiyclvkül&iubség szerint. 

Az előbb adott képletből kitetszik már, hogy 
különbféle fajú nép lakja Somogyunkat: itt bőveb
ben leirni e' tárgyat érdekesnek vélem. Lakik tehát 
e' megyében legtöbb magyar, 's mintegy tizannyival 
haladja a' németek számát, továbbá vannak azon 
népfajok,, mellyeket a' feljebb adott képlet tót név 
alá foglal, de én, lia talán a' szerbeket a' szlávok-
kai ugyan azon egynek vélem is, — a' croatokat vagy 
mint Somogyban és Szálában mondják krobotokat 
megkülömbözteteni; végre vannak itt zsidók vagy 
héberek és czigányok is. K 1 két utolsó faj többitől 
elvált népességet, helységet itt sem alkot: amazok 
csak nem minden legkisebb faluban is találkoznak, 
's a' földmivelést még igen ritka kedvelvén mint fa-
lu-korcsma-árenclása, mészáros', aprólék-bolti-árus, 
galandot, czémát, keszkenőket, férfi-sapkát, 's meL 
lettök pálinkát, borsot, kámfort, némellykor ezukrot 
és kávét, mindezt a' helység szükségéhez eszélyesen 
kiszámolva tartanak, némellyik a' sóárulást bérli a' 
kincstártól, másik hamu készítéssel az erdőn, vagy 
— összeszedessél a1 falukon, 's ismét másik nyáron 
ált füredi, róicsi vizszállitással, vagy a' nyers bő
rök vásárlásával, sanyaruan keresik kenyeröket, 's 
vannak kik üveg árulással, ablak bemetszéssel fog
lalkoznak. Dc vannak Szüban, Toponáratt, Kapos
várott, Vidon, Csurgón, N.-Atádon. Szigetvárott, 
Marczaliban, Lengyeltóti vidékén tehetős gyapjú-, 
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gabona-, gubacs-kereskedök, *) tulajdon ház — sőt 
szőlő- és szántóföld-birtokosok; végre legújabb ko
runkban némellyek jószágbérléssel foglalkoznak, és 
szorgalmatosságukat, ügyességöket bebizonyítva igen 
gyarapodnak, sőt vannak ügyes orvosok, kik na
gyobb családoknál is alkalmaztatnak. — Magyarul 
mind tudnak, de, mint mindenütt, ugy itt is, kivált 
egymás között a' romlott német nyelven beszélnek. 

A' czigányok igen kis számmal, leginkább ud
varosainkban mint Kaposvárott, Kétlielyen zenészek, 
vagy ló adás-vevéssel foglalkoznak egyik vásárról 
másikra. Rendes lakással is birnak, bár az több
nyire a* helység végén jut nékiek : az illyenek kö
zül a' fiatalok reá kezdik magokat adni esizmadia-
ságra, szabóságra és kőmivességre. Egészen külön 
válnak ezektől azok, kik oláh vagy horvát czigá-
nyoknak neveztetnek Somogyban, 's kik tjeiben nyár
ban vászon ponyvával bevonott kocsijokon hordják 
ide 's oda minden vagyonaikat, és sok puczér gyer
mekeiket; vándorol többnyire több illy tele kocsi, 
's ha megtelepednek is valamelly helység alatt, vagy 
erdöszélen, ott soká nem maradnak, honnan a' fa
luba kovács-munkát, rézedény igazitást keresni, 's 
erőszakosan koldulni bemennek, gyermekeik pedig 
6—8 éves korúak is meztelen az utast, legyen az 
kocsin vagy gyalog — adományért, krajczárórt több 
száz lépésnyire is kisérik. Herczeg Eszterházy szé
lesen terjedő zseliczi erdeiben, marczadói pusztán 
van azonban néhány illyen család, 's putriban lakik, 
és ember-emlékezettől fogva állandóan ittlakva tek-

*) A ' cs. k. kincstár dohány-kereskedés legújabb szabályozása 
előtt ezek birták a* sok nyereséget hajtott dohány-kereskedést. 
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növájók, és hamuégetők. Sejdíteni lehet, hogy 
mind egy népfaj, csakhogy a' magas kormánynak 
gondoskodása, nevezetesen 2-ik József cs. kegyes 
intézkedése által a' helységekben telepedettek a* pol-
gárisodásban haladtak. Históriai adatok szerint 
Erdélyből, Oláhországból költöztek Magyarországra, 
hol Zsigmond király alatt saját kormányzót is *) 
vajda név alatt kaptak 's tovább is birtak, mig csa-
pongásaik, dulásaik és a' zendülésben részvétük ál
tal azt el nem vesztették, 's most szorosan a* .helyi
ségi tisztviselők alatt vannak. 

A' magyarok mint számmal túlnyomók, ugy 
nemzetségi typusokat is legjobban megtartják, és a' 
beköltözött németeket, épen ugy mint az Árpád ide
jében e' földön lakott tótokat is magokéhoz sajá
títják, (assimilálják): az alsó vidéken Lábodon, Ist-
vándiban, Kálmántsán^ Visontán, ösökölben, Csur
gón, Bolháson, N.-Déden, Segesden, — ugy a' Ba
laton táján, Vörsön, Kereszturban, Kéthelyen, 's fel
jebb Sió-Fok felé Köröshegyen, Kilitiben, Ádándon, 
— ugyan a' megye közepén Szilban, Büssüben, G-el: 

lén, Atalában, 'stb. bár a' német telepitvényekkel 
érintésben voltak, eredetiségöket mind testi alkotás, 
mind nyelv, mind szokás- és öltözetre nézve meg
tartották. Azonban kevés, de még is vannak hely
ségek p. o. Szulok — babocsai, most atádi járás
ban — Hárságy, Böszénfa zseliczben, Döröcske, 
Ecsény, Bonnya az igali járásban, mellyek németi 
honból hozott több sajátságaikat még szembetünökép 
bírják, de a' magyar nyelvet értik, beszélik. Szint-

*) Mihályt. 
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ugy a' Szigetvárott, 's vidékén lakó szerbek, hiba-
san ráczok, ugy Lengyeltóti és Buzsák, Táska tá
ján lakozó tótok vagy sokeczek családjaikkal 
ugyan eredeti nyelvükön beszélnek, de oskolai ok
tatásuk és predikátziójuk magyar: én emlékezem, 
hogy még Taranyban horvát nyelven volt predi-
kátzió, 's egy plebanus buzgósága által az egész 
nép meg magyarosodott. 

Innen országszerte méltán magyar megyének 
tartják Somogyot, 's a' mostani magas kormány is 
hivatalos nyelvnek a' köznép körében ezt meghagy
ta, és a1 helységekkel a* tisztviselök[magyar nyelven 
közlekednek, — ugy a' törvényszék is minden mű
ködéseiben kizárólag a7 magyar nyelvet használja. 

5. §. 

A' l a k o s o k i v s t a 1 k o t á s ». 

Mind a' mellett is, hogy emberek mindnyájan 
Isten képére vagyunk teremtve, még is a' köztudat 
is mondja, de egy kis lélektani ügyelet, főkép pedig 
a' tudósok oktatása meggyőz bennünket arról, hogy 
nem csak minden egyén 's minden család, hanem 
egész népfaj is bir sajátságos különbséggel, és mi
nél inkább magára szorítkozik egyik v, másik vált-
vány (varietas) a* párosodásban, a' nemzésben: annyi
val inkább megtartja különségességét (specialitás), 
mint ezt épen a' legközelebbi §-ban emiitett zsidók 
és czigányok példája mutatja. — Messze 's körün
kön tul vinne a' természettudósokkal a' boncz-
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vagy kaponya-tan (cranioscopia) elméleteit, néze
teit ide zsákmányolni, 's épen felesleg, söt talán le
hetetlen lenne lélektanilag népünk szellemi hajlan
dóságát, tehetségét fejtegetni; de anyagilag a' test 
külső alakja szerint szabad légyen még is megyénk1 

lakosait leírni. Maga a' magyar faj is két fö sa
ját alakot mutat: a' balaton-mellékiek, Jőkép Siófok 
felé a' férfiak, erös csontalkotásu, tele, gömbölyeg 
képű, húsos, izmos, barna-gesztenye hajú, ugy az 
asszonyok is vállas, melyes egyének; a' Babócsa já
rásiak inkább szőke, vörösbe ált-menö szintiek, 's 
csontosak is ugyan, de gyengébb izom-rendszerüek. 
Már Kaposvár vidékén (nem értem magát ezen m. 
várost, hol német, horvát, magyar vegyület van az ide 
származott tudományos, és hivatalos renditeken kí
vül) Szennában, Bajomban, Csoknyában, Hetesen, 
Sz. Benedeken bár nyelvök tiszta magyar, de test
alkotásuk amazokétól különböző, gyenge, szük me-

J#jí, izomban szegény. 
/ A' szláv faj is más képet mutat Lengyeltóti, Bu-
I zsák táján, mint Szigetvár körül, és a1 Dráva vi-
1 dékeri: amazok elaprósodott erélyesség nélküliek, 
1 midőn e* kettő szálas erös, minden bajjal, akadály -
1 lyal, — millyeneket a7 Dráva kiöntése okozni szó
ikéit — küzdeni, és sanyarú életmód mellett is dol-

• Igozni képes. 
A' németek, a' mint ez vagy amaz német tarto-

mánybeli gyarmatok,' ugy külömböznek, — ha ki
vált a' magyarokkal még nem sógorosodtak, eredeti 
tulajdonságaikra nézve. így az ecsenyiek, bon-
nyaiak, a' zselicziek lassúk, hosszú, vékony, láb
szárnak, szük melyüek, — midőn a7 mikeiek, szul-
kiak, zömökök, erősök és éberek. A' mocsoládiak 
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köttseiek a' szomszéd magyar sógorságot és életmó
dot szeretik, 's külsejök is annyira honosult, hogy 
németet hennök nem sejtünk, ha szólunk is velők • 
mert mint magyarul beszélnek, ugy nagyobb részipt 
nevöketis magyarosítják, p. o. Magosligeti, Kovács. 
Szabó 's a' i 

A ' zsidó és czigány, mintha polgári viszonyaik 
között még nyomást, 's némü megvettetést érezve 
önmagokhozi vonszódásra kisztetve lennének, (a' 
vallási szabályokon kivül is) — házasságot csak 
önfelekezetökben, 's nemzetségökben keresnek, és 
igy az eredeti typiist a' közéletben is észrevehető-
kép viselik. 

Mindazonáltal nem lehet tagadni, hogy a' lak
föld tulajdonsága, a' szorgalom, 7s igy a' jólét, vagy 
sanyaruság fő tényező lakosaink említett physikai 
fejlődésében: midőn a7 m u n k á s fáradságának dús 
sikerét látja, gondoskodva ugyan, de nem emésztő 
aggodalommal— 's jó buza kenyérrel, szalonnával, 
hússal élhet: akkor mint a' férj télre takar, ugy el
lenben nőjét, főkép ha terhes, kimerítő munkától 
kéméli, hogy ez méhében egészséges gyümölcsöt 
táplálhasson, 's idejében szerencsésen szülvén gyer
mekét emlőjével 10—12 *" hónapig szoptathassa, 's 
aztán is gyermek korában, melly további egészsé
gének kútfeje, táplálhassa, és igy jól alkotott, eré
lyes polgárt nevelhessen a' honnak; midőn ellenben 
nagy szorgalmat 's feszitett eroveli munkát igénylő , 
sárga - vörösös agyag vagyjj poszhomok hálátlan 
marad, és hajdina, kukoricza, kolomp ér pótolják a ' 
jó tápláló búzakenyeret: ekkor és illy körülmények 
között a' leányok is korán nehéz munkára szorítva 
— a* nők kisdedéik , táplálásától, ápolásától el-
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vonva, — természetes, hogy a' nép gyenge 's a' 
nemzedék satnyul, főkép ha némellykor épen a' 
házi segitség-keresésből is kora házasság, éretlen 
párosodás e' hajt neveli, mi a' kormánytól, a' tör
vényhozástól, orvoslásért esdeklik! Valóban a' fér
finak 22—24, a' leánynak pedig 18—20 éves koráig 
törvénynyel megtiltandó a* házasság. Most ugyan 
közvétve palliativ eszköz lön ezen baj ellen azon 
kormányi rendelet, hogy bár nősültek is azon ifjak, 
kik az évsor szerint (20—24) katona-állitás alá es
nek, — de ezen körülmény őket kötelességöktöl fel 
nem menti, és az ifjú mátkája karjai, vagy a' talán 
már fiatal apa, nője 's gyermeke köréből is fegyver
viselés alá soroztatik: t i . ezen körülmény miatt 
tartózkodnak az ifjak 18—19—20 éves korukban 
házosodni, és inkább megvárják a1 22—24 éves 
kort, midőn már sorshúzás alá nem esnek, 's e' fon
tos lépést nyugodtan tehetik, és igy az éretlenek' 
összekelése némiképen gátoltatik. 

6. §. 
P h y s i k a i c l i m á j a (hajlaga). 

Mig az alább előszámlálandó vigek, mocsárok 
nem [rendeztettek, az álló büdös tavak árkolások 
által nem szárítattak, a* rengeteg erdők vágott üt 
(alléé) nélkül a' lég folyást gátolták: addig ország-
szferte tudva volt, hogy Somogyban, főkép a'Dráva 
vidékén, a' marczali járás bozótos részein, valamint 
a' Kapós berke mentében a' nép egészségtelen. 
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1809-dik évben V halandóság ország-kormányzási 
befolyást, 's orvosi segítséget, Protomedicus Schraud*) 
felügyelése alatt több jeles orvosok küldetve az ak
kori somogy-megyei orvosokkal egyetemben, — 
méltán igénylett (főkép az akkori nevezetes hadjárat 
által előidézett typhus miatt): igy figyelmeztetnék ön-, 
magok a' földesurak a' cultura által igért nyeresé
gen kivül e' tekintetben is. — Az olta az erdőkön 
magány és közerővel világos vonalak vágattak, bir
tokrészek, — mellyek csak nádalást adtak, vagy 
róka- és farkas-tanyák voltak — szorgalom által 
zöld virányokká váltak, kapa és eke utána'legszebb 
gazdasági veteményeket buján termik, 's azolta pa
nasz Somogy megyére e' tekintetben sem lehet; sőt 
az egészségügye, alkalmas orvosi egyének kezé
ben lévén — kik a' közhivatalt viselőkön kivül is 
elegendő számmal még eddig magány családoktól, 
uradalmaktól évenkint állandó dijjal ellátva és a' 
közönségnek nyugalmára működnek. — Ha pedig 
a'földes urak' a' jobbágyok iránti patriarchális gon
doskodásának megszakadása, felbomlása után, a' 
kormány ezt községi orvosokkal pótolja, méltán le
het reményleni, hogy a' tisztviselőségtör a' kormá
nyi rendeletek, és a' sziv' sugallata által élénkült 
ügyelet a' legkisebb faluba 's pusztába elhatván, — 
a' köznép is egészséges, és általánosan szólva jó 
termetű marad, — mint ezt főkép katonai ujoncz-
állitáskor nagyobb részről tapasztalni lehet: mert 
csak néhány helység még az, melly szőlő mivelö lévén, 
lakosai iszákosak, 's az ifjakat korán házasságra 

*) Itt maga is megbetegedett, és Kis-Martonig utazván megbalt, 
hol emlékét berezeg Eszterházy Miklós sírkővel becsülte meg. 
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kelni engedték, és igy még a' mostani fajzat korcs, 
mig a íniveltség 's törvény majd itt is orvoslást hoz! 

Szelek e s ő z é s , l é g m é r s é k l e t . 

A } természettudomány' búvárkodásai után két
ségen kivül van, hogy az erdők, — 's növényekkel 
gazdag hegyek is a' mocsárokkal együtt a' lég mi
voltára az esö-járásra befolyással vannak: Somo-
gyunk mint feljebb mondottam ujabb időkben sok 
irtásokat tett, sok árkokat ásott; mindazáltal közé
pen áll az igen erdős és vizenyős vagy kopár vidé
kek között. Innen jön részint, hogy esőzése de szá
razsága is nem rendkivüli, 's igy a' növény élet majd 
soha sem felette buja. de nem is felette és általá
nosan silány. 

Szelek nap-nyugot déliek WS főkép JApril és 
Öctoberben leggyakoriabbak, — de a' Balaton men
tén az éjszaki szelek uralkodnak, ugy hogy a' ku-
koricza. kapások és még a' szénágyüjtök is sokszor 
rövid szűröket felöltve dolgoznak. Az esték még a' 
legnagyobb nyárban, — főkép a1 forró július és 
augustusban általánosan, különösen a' lecsapolt la-
pályokon érezhetökép hűvösek: mire a* népet több 
ízben körlevclekkeí keíle oktatni, hogy öltönyével 
napsuhanáskor magát meghütés, mint a' vérhas, 's a' 
csak nem honos láz ' szülő-oka ellen izzadt 
testét takarva — őrizkedjék. 

'Szélvészre, orkánra (3Ű3inbI)ofe) csak egyre em-
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lékezem, melly toronytetőket lehányt, az erős csak 
nem uj fazséndelyes 20—30 öl hosszú birka-akol' 
fedelét Sárdon, Jutában szét szórta, 7s egész erdőket 
tövestől kitépve az, andocsi, mikéi, böhönyei hatá
ron leterített. 

Esőzése gyakran hirtelen, ugy hogy a7 zápor 
félbeszakasztja a' mezei munkát, 's 1—2 óra múlva 
ismét kitisztulván még a' széna forgatást 7s gyűjtést 
is tovább folytathatja a' szorgalmas nép. Igy hir
telen zuhanó patakok, kivált a' Zseliczben, 's az 
igaíi járásban kiáradnak, és a' rosszul készült le nem 
furt deszkákból, vagy hasogatott gömbölyű fákból 
készült hidakat megrontják, míg csak az illető 
helység-bírája azokat helyre nem igazítja. 

Jégverés gyakran fordul elő, ugy hogy ezen 
csapás ellen hosszú póznákat szalmával betekerve 
láthatni, némelly határ mezein, mint jég-háritó, és 
igy mentő eszközt, — minek haszna azonban még 
kétes. *) 

Meleg nyárban szárazságkor igen gazdag har
matok élesztik a' növény-országot, 7s hideg télben 
ködös éjjeleken törékeny jegessé válnak aJ fák'ágai. 

Hó többnyire minden télen sok van, ugy hogy 
a' nép épület- 's tüzelő-fát szán-uttal szokott horda
ni, 's a' felsőbb rendűek is téli utazásokra szánat 
tartanak: különösen sok hó volt 1827—1830 — 
1836—1850-ben, annyira, hogy ölnyi mélységre is 
kellett a7 havat hányni, hogy ut készüljön, 's ha két 
utas találkozott szembe, volt szó-váltás, volt baj, mig 

*) Ri tka példa, hogy e' vidláki földműves jégverés ellen magát 
; kármentesí tené, ámbár Kaposvárat t a' triesti társaságnak i l l y ne. 

mii rendszeres megbízása létezik. 
Som* várm, ismU 3 
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egyik, lova vagy ökre szügyig, 's vállig sülyedve a' 
hóba — ki tért, mert többnyire megsülyedésnek 
vagy feldülésnek volt kitéve. 

Nem tudok ugyan olly szigorúan, mint óhajta
nék napról napra meteorologica ügyeletet adni, 's 
igy táblás parallel vonásokat tenni; azt azonban 
hosszas tapasztalásom után mondhatom, hogy hideg-
szokott legnagyobb 1—2 hétig tartani, többnyire 
januárban — 15—18—20° Reaum. közönségesen 
8—10° R. uralkodik a7 téli hónapokban. Van esz
tendő, hogy már február végén a' hó olvad, a*, föld 
fagya felenged, 7s igy a' tavaszi szántás elkezdődik; 
valamint sokszor az egész novemberben csak ke
véssé fagy, — ugy hogy az igaz telet december 
és január holnapokra tehetjük. Emlékezem, hogy 
novemberben a' somfa - virágzása 7s a' (colchicum 
autumnale) kökörcsin,— a' madarak csicsegése, a' 
csergő patakokban zöldellő növények egy hűvös 
őszi napot képzelteitek velünk; valamint ellenkező
leg october végével főkép a7 Dráva felé bokáig érő 
hó már sokszor borította el a7 földet — mi azonban 
még majd elolvadt. Egyébaránt a1 növény életnek 
ellenséges lég-mérték ezen év-részében ritka: igy 
a7 gyümölcsök meg érnek, a7 szőlő-töke october kö-
zepetáján kellemes szüretet, jó bort ád 's megérik 
a7 kukorica, sőt, ritka eseteket kivéve a7 haj
dina is. — 

Meleg júliusi és augustusi napokban 26—30° 
R. és főkép a7 homokos vidéken igen tikkasztó, — 
melly sok álló tavakat kiszárit, mig az őszi 7s ta
vaszi esőzések azokat vizzel ismét megtöltik; — de 
a' hegyes tájékokon akkoiys szél lengedez, ugy 
hogy Sz.-Balázs-Qödre felé utazni, vagy a7 Kapós-



35 

hárságyi részint bükk, részint fenyőfa ut-vágáson 
(allééban) menni gyönyörrel tölti el a' keblet, midőn 
a7 bajomi vagy visontai, csokonyai homokon a' rek
kenő meleg csak nem elfulasztja az embert. Áltál
jában pedig a' hegyek alatt mindig kisebb, a' lapá-
lyokon nagyobb télben a' hideg, nyárban a' meleg. 
Menydörgések, villámlások májustól fogva octo-
berig szoktak lenni, és sok szomorú példa van, hogy 
fa vagy gabona-kereszt alá vonulva a' munkások 
menyköütés által halnak meg. Orvos közönségesen 
távol lévén, én már népies uton javasoltam, hogy 
hirtelen gödröt ásni és* ülő helyzetben legalább mely 
vagy váll magasságig földdel betakarni az illy sze
rencsétlent tanácsos. •— Eitkán ugyan, de még is 
történik téli napokban olvasztó időjárással meny-
dörgés és menyköcsapás. *) 

Jutott még Somogynak az ég urától a' Balaton 
déli szélén á7 megye7 egész hosszában Siófoktól 
Keszthely tájáig olly osztály-rész, mellynek látása, 
főkép a7 felkelő nap élesztő sugarainál a7 keblet 
azon költői érzelemmel tölti el, mit regényességnek 
nevezünk: éjszak felé a7 Balatonon tul a7 köszálas 
Tihany temploma, a7 parton fekvő füredi épületek, 
a7 veszprémi és zalai magas varázs hegyek tűnnek 
fel; délfelé a7 Balatonon innen a7 somogyi alacso
nyabb, de még is jó formán emelkedett dombok 
tölgy- és bükk-fákkal diszeskedve, vagy szőlővel 

*) Magamon is történt, hogy Mernye és Aszaló közt az erdő-
szolén febr. 20 dikán a metiykö' épon a' két első ló előtt ugy 
csapott le, hogy azok hirtelen megfordultak, a' mellettem ült seb
orvos W.—er vérmes lévén elszédült, és magához tért ugyan, de 
fél óra múlva haza érkezésünk után Í B ; fő-nehézségéről vpanasz-
kodott, — érverése lassú volt, 's így érvágáshoz nyúltam, a' ne
ta lán bekövetkezhető ideg bántalom megelőzésére. 

3* 
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beültetve olly hosszú völgyet alkotnak, melly a' zöld 
színnel hullámzó, zuhogásával andalító Balaton vi
dékével emeli Somogy érdekességét, mellyet az utas
ban a' gólya'-, gém'- és a' sok vad-ludnak a' viz-
szélén sétálása, a' bibicznek süvöltése, a' halászma
dárnak víz feletti tündéri repkedése nevelnek. Va
lóban nem csuda, hogy már sok kebel e' vidék ma
gasztalására gyuladt fel! 's eszembe jut kcszorus 
Bercsényink szava: 

Jer! 's a' Tihany szent szirtje alá borult 
Thetiszt övedzö partok ölén tanuld 

Ön virtusodként rejtve fénylő 
V Százszoros Édenedet becsülni.*) 

Épen ezen fekvésnek tulajdonítom én e' vidé
ken a' lég-járás', és mérséklet' olly változékonysá
gát, hogy fél óra alatt menydörgés és villámlás kö
zött zápor ömlik, 's majd hamar feltisztul, — igen 
gyakran mutatkozván ama megyének más vidé
kein ritkább szép tünemény' a' szivárvány, — melly 
természettanilag elő áll, különféle zöld, vörös, kék, 
's a' többi prismaticus színekkel, mintha merészen fe
szülne ivezete két végével a' földön, 's hajlása tete
jével az égen' —mondom elö-állt ez mint a' nap su
gara, és az eső okozata, midőn a' lég-üregben a' 
nap és felhő ellenkező tájon vannak, 's a'nap sugará
nak megtörése a' szemre sajátságos módon hat, — 
mint azt az optika magyarázza. 

*) Hébe M D C C C X X V I . 
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8.'§. 

Somogy földje alkat-részeire nézve. 

Alig van e' honban megye, melly e' tekintetben 
olly különbféleséggel birna, mint ez. Erős, sárga, 
sok helyen vörös agyag van, még pedig egymástól 
távol eső vidékeken: igy Tab,Zich, Döröcske,Hárs
ágy, Sz.-Balázs, Simonfa Y több zseliczi-, geszti-, 
bogáti határokban^: Polán, Mocsolád, Kisbár, Ka-
rád hegyein '$ halmain olly kemény agyagot talá
lunk, melly a' zápor-esőt sem veszi magába, 's 
ugyan azért igen nagy viz-mosásokkal telik el, ha 
csak nagy szorgalommal, czövekelésekkel, foná
sokkal, fa-ültetésekkel nem szabályozzák a' viz-
rohamokat. Tudok példákat, hogy egész birka-nyá-
jak a7 kolompos után sorra bele hullottak vagy ugor
tak az Üly mély vizmosásba. —• Az i.ly föld erős 
munkát, őszi alá 3—4 szántást, erős boronálást, 
gurgolyázást és sok trágyát kivan. — Másutt az 
agyag homokkal van vegyítve, 's az illy telep sok 
sikerrel fizeti a' Jcözép erővel tett munkát is. Van 
homok, főkép a* p.-bajomi, csökli, fajszi, kovácsi, 
jákói, szomajomi, szuloki, homok-sz.-györgyi, ist-
vándi, bukogáti, mesztegnyei határokban, melly fölötte 
nagy szorgalmat es tapasztalással párosult fogást 
kivan: igy láthatni néha az igen ritka gabona-szá
rakat a' homokba temetve, — midőn esős esztendő
ben idejében okszerűen munkálva nem csak szép 
rozsot, hanem búzát is gazdagon terem e' silány 
föld is, — 
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A' Kapós vize mentében, ugy a' Balaton vidé
kén is vannak termékeny talajjal gazdag határok: 
főkép Kapos-Ujlaktól kezdve Puláig a' csatorna 
melléke, ugy ettől távol fekvő ádándi, berényi, ki
üti, kéthelyi mezők vetekednek bármelly fehér me
gyei jó földdel. 

A' föld felső rétegén alól sok helyen, még a' 
homok alatt is találni meszet; másutt kivált a' he
gyekben megmérhetlen mennyiségű homok-kö van, 
.— s' elég erös mint emlitém feljebb, és alkalmatos az 
ut készítéshez: illyeneket ismerek Hajmás, Cse-
rénfa, Mozsgo, Keresztúr, Hárságy, Zselicz-Kis-
falud határában. Sőt nagy figyelmet érdemel, hogy 
Sz.-Pál körül találtunk 1847-ben megyei végzésileg 
kiküldött társak több darab vöröses köveket, mel-
lyeknek további vizsgálatát a' bekövetkezett politi
kai zavar elfojtotta, — 's mellyek azonban nékem 
vörös márványnak látszottak; annyival kellemesb 
volt a' „Pester Lloyd" 1866. dec. 3-iki ivében ol
vasnom, hogy tiz évek múlva ismét illy sejtelem 
merül fel: bev Umgegenb tton Kaposvár touvbc 
btefev Sagc eiu Sagev mx rot̂ cm2)]armovftcin entbecít —• 

Meg kell még jegyeznem, hogy a' boglári és 
fonyódi hegyek kővel teljesek, és egy időben a1 pos-
ta-utra fejtették, 's hordták azokat; de a' Balaton 
felett merő fekvésök miatt nehéz hozzájok férni. 

Elméletileg is lehet e* kő rétegeket hinnünk, mit 
eddig a'közönség, 's az irók tagadtak — midőn mái-
kétségem kivül van helyezve, hogy Baranya- és 
Tolna megye felé nyúló hegyeink — épen ugy mint 
a' baranyai mecsek — ugyan Stájerországból ide 
nyúló hegy-lánczolatnak ága: 's ha igaz, miről 
már kételkednünk nem szabad, — miután mamut-
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csontokat 's tengeri állatok maradványait talált zse-
liczi birtokában b. e. Festetits Lajos, Somogyunk-
nak a', tudományosságra egyik vezér-csillaga — 
hogy többi vidékeinkkel együtt vizek (a' fehér ten
ger?) borították az ös korban e' tájokat is: ugy 
nem képtelenség azt reménylenünk, hogy hegye
inkben vagy térségi homokunk alatt még több kö
veket 's kőszent is fedezend fel az idö és szorgalom! 

Mészföld több helyeken van, mellyel falusi 
asszonyaink fehér föld név alatt szobájokat mesze
l ik ; az építéshez szükséges mész azonban Somo-
gyunkba még eddig részint Zalából, részint a' bara
nyai hozzánk szomszéd Bakóczáról 's Kámból jön. 

9. §. 

V i z e . 

Szomjúság oltására jó, 's ha még némelly he
lyeken a' csekélyre ásott kutak mocsáros szagú vi
zet adnak, — kicsiny figyelemmel és szorgalommal 
e' hiány pótolható. Több helységek, még pedig né
pesebbek p. o. Igal m.-városa •— olly gondatlanok, 
a' szokás' láncza alatt olly nebelgök, hogy lakhá-
zok ugyan magasan fekszik, de a' telek' végén 
völgyben csak pár ölnyi mélységű, téglával vagy 
kövei k i sem rakott kut rossz vizét megszenvedik, 
—?' noha emlékezem, hogy cs. k. katona tanyázó 
hély lévén, 's a' rossz vizrül panasz tétetvén, már a' 
tisztviselöség által is figyelmeztetve voltak. Lakó
sok, kik közel a' Balatonhoz laknak, nyárban a' 



40 

korsókat'hideg helyen, pinczében, kamarában tart
ják/ hogy a* viz megtisztuljon és hűvös legyen, '% 
kik azt megszokták, megelégesznek vele; óhajtható 
lenne azonban, hogy e7 könnyű módnál ne marad
nának, 's ezek is inkább jó kutakat készitnének, — 
mert csak ugyan nyárban meleg, — télben jeges hi
deg a' Balaton vize, 7s igy a' természet egyik legha
talmasabb ösztönét, a' szomjat nem oltja ugy, mint 
a7 jó kut-viz. A' birtokosabb földes uraknál gazdag
sági épületeik, udvarházaik körül vannak számos 
szivárványos kutak, 7s a* községek e7 példa után 
okulhatnának. A' Dráva vidékiek is a' hason nevü 
sebes folyóból isznak: melly szokás hasonlóul az 
idővel haladó értelmiségtől jobbulást vár, — főkép 
mivel csak ugyan nem lehet tagadni, hogy a* golyva 
(struma) a' részint igen hideg, részint hó lével, és 
igy szénszavval igen terhelt viznek tulajdonithatja 
e7 vidéken honosságát. 

Egyébaránt a' hegyes részekben, szőlők között 
vannak e7 megye minden részeiben a7 természet7 

kebléből kifolyó források, főkép pedig, hol hajdan 
a7 törökök tartózkodtak, p. o. Csurgón, Kapos
várott, Koppánban, mesterséggel készült, kővel 
kirakott fórrásokat ismerünk, mellyek bőven adnak 
egészséges vizet. 
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10. §. 

T é r ü l e t - h a j l á s , 

Ez a' földismereti eszme szerint, 's igy a' viz
eset is három felé megyén, mit nem csak azért kell 
emiitnem, mert még tudós irók is hibásan adják elő,, 
hanem főkép azért, hogy a' vizek, folyók menetelét 
e7 természetes oknál fogva világosabban értsük, és 
kisebb, nagyobb csatorna ásásokra okszerüleg hasz
nálhassuk. — Egyik eset az, mellyet a7 Kapós min
den mellékes folyocskával, — Korpádtól fogva a' 
Zselicz szélről Szenna, Sz.-Balázs, Mosdós, felöl 
,ebbe folyván—követ, és az igali járás Tolna megye 
felé eső része minden vizeível együtt ezen hajlás 
után délre a7 Sárvízbe, Vázzal a7 Dunába siet; — 
a7 másik, melly N.-Bajomtól, Sárd, Kis-Bajom, 
Szabás, Mike, N.-Korpád stb. felé a7 Rinyával, 
Almással a7 Drávába ömlik; — a' harmadik, melly 
szerint Bajomon, innen Mesztegnye felé, EböhÖnyei, 
szakácsi, ebiaki 7s több e7 vidéki, —• ugy szinte a7 

balaton-melléki vizek végig még a7 hegyesebb he
lyekről mint p. o. Tóthgyugy, Tur, Karád, Endröd, 
Szamárdi felöl jövök is a7 Balatonba folynak. 

Átaljában pedig az egész megye felső színe 
vagy területe hullám forma dombos: mert valamint 
valóságos sikság megyénkben, — kivévén a7 Dráva 
völgyöt, N.-Bajom és Sárd környékét, — alig van: 
ugy a' Dráva szinén 100 öllel fölül emelkedett hegy 
sincs. — 



42 \ 

2. §. 
F o l y ó v i z e i . 

Dráva, melly Tyrolbán vévén eredetét Karin-
thián, Stájeren keresztül, mint Zala 's Baranya, ugy 
Somogyunk szélét is mossa, 's a* croata és szláv 
földtől elválasztja: folyása felette sebes, és partjai 
megyénkben homokos lévén, szüntelen új új szaka
dásokat okoz: számtalan kerületeket alakít, 's igy 
medrét változtatván a' part melléki lakosok földjeit 
is hol innen, hol tul a' Dráván helyezi, és káros viz-
áradásoknak szülője. 

Folyama szerint hajózható, noha még eddig 
rajta csak összefurt szálfákon (talpaknak mondják) 
történt épületfáknak, deszkáknak, zsendelyeknek 
szállítása, mellyek "Vízváron, Barcson Tamásiban, 
's több közeli rakhelyekben kereskedés-ágául is 
szolgálnak. 

Ut, mellyen a' parton hajót visszahúzni le
hetne felfelé, most tudtomra nincö, valamint lefelé is 
kereskedési czikket, gabonát rajta nem szállítnak. 

Volt 1801-ben és azon szavak szerint kétség
kívül már sokkal előbb is, melly eket ama ritka kéz
iratban, már 1739-ben 30. máj. választmányilag 
Lengyel Gáspár elnöklete alatt veszprémi kanonok 
Szent Imrei, Grvary Gábor,' Csányi Ferencz vá
lasztmányi tagok által megvizsgálva, — olvastam: 
„Flumen navim patiens magnae utilitatisestinbeílo: 
nam facili negotio quid-quidvelissecundoamneEsse-
kum hinc Petrovaradinum et Belgradum provehas" — 
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volt olly gyalogút készítve Somogy megyében,mellyen 
emberek húzhatták a' hajót (©te^eíttege), de ez az 
áradások miatt elpusztult, és a' partok vízbe szaka
doztak, nézvén elibe egy jövendő szabályozásnak!! 
Igen ha ezen szabályozás, — mellyre nézve bár sok 
királyi biztosságok és megyéi küldöttségek voltak, 
azonban még eddig — kivévén néhány részletes át
metszést — kevés sikert szültek — létre jöhetne, 
mint azt a' mult 1855-ki évben a' magas kormány 
ügyelet alá vette újra, s' hizottmányt nevezett ki, 
melly annak megvizsgálása után v a l y o n a ' D r á v a 
L e g r á d és E s z é k k ö z t h a j ó k á z h a t ó - e ? 
jelentését benyujtá, és e' jelentés a' Dráva e' részé
nek hajózható állapotba helyezését igen csekély 
pénzerövel is lehetőnek lenni állítja: „a'szabályo
zási munkálatok egy év alatt befejeztethetnének:" 
ugy és ezek szerint bizonyosan alkalmatossá tétetnék 
a' kérdésben lévő folyóviz bátor hajózásra, és igy 
Stájer, Carniolia' 's Tyrol tartományokkali közleke
dés szabadabbá tétetvén, mind egyes földbirtoko
sainkra, mind az államra kiszámithatlan haszon há-
romlana, mint ez századát előre élt József császár, 
egyik kedveseszméje volt. *) 

M u r a : ez is kis darabon, t. i . Kakonyától 
fogva Legrádig — hol a1 Drávába szakad — me
gyénk földjén foly, 's rajta a' stájerek kereske
dést űznek. 

°) $te (Scf;{parntaí;ung bcr ©v<m, imb befonbetf bic @vt;oltiuto bet • 
£reppefmcöC itm bíe §'aí;rt emfttatfö ju aiefyett, fínb eíir üorjfiflíi<$et ©c* 
Oettflanb; ba auf btefem ghtflc auö ©tcycrmart imb (Sfeáfe auf bor ÍOíuu 
fogat üíclcá $Brcmityoí§ unb ©ifmwcrf Qtfottyt roírb, ttnb aud; aúfwáitö, 
rcenn mait tyfcrattf etmaő ü.erwenbetc, cin ntytityv S8ertcl;r mit iprobuttcit 
jcrgcjlcKt mccbcít fömtfo 6 . 36 ©cr&efl>9fo|totten 6r . f. f. SWafeftdt. 
ácutfófonb 1785. 
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K a n i z s a folyója, — a' croatok kanisniczának 
nevezik; hajdan a' Kanisai család virágzásakor ne
vezetes volt: ered Zala megyében, és Kakonyánál 
a' Drávába szakad. 

Ormánd: a' Kanisa vizével kezdetben egynek 
látszik, azonban folyását változtatva eseste is külön
bözik, mert a' Balatonba végződik. — Mig az ujabb 
időkben a' felébredt szorgalom által az érdeklett 
birtokosok, főkép' a' felejthetlen Somssich Pongrácz 
vezetése alatt árkok, csatornák nem vágattak, — 
nagy mocsárt okozott, — melly Hidvégig, vagy régi 
névvel Hidky-ig nyúlt: most már 1825—30 között 
magány költségen szabályoztatván a' simonyi, den-
csi, csákányi, 's több itt fekvő határokon, és magán 
a7 különben részint Zalában fekvő ormándi pusztán 
a' leggazdagabb réteknek, 7s termő földeknek örül
het a5 gazda; itt emlitést érdemel azon malom, melly 
Khern mérnök terve 7s ügyelete alatt épitetett, és 
6—8—1200 mérő gabonát hoz évenkint. 

E i n y a : N.-Bajomi, F.- ésA.-Seggesd 7s N . -
Atád sok apróbb vizeiből, nagyobbodó folyócskák-
ból Lábodnál válik szembetűnő nagygyá, honnan 
Csokonya felé megy, 7s onnan Babócsa felé fordul
ván ^élesen elterül, 's.mocsárt okoz; azonban egy 
helyen még is összeszorul; hol egy híd vezet az em
iitett régi históriai jelességü városkába, — világos 
torkolattal Péterhidánál [a7 Drávába szakad. Emlé
kezetes Istvánfi után, mert a7 babócsai ostromok 
leírásában előfordul, sőt Eunuchus török vezér Ná-
dasdy és Zrínyi által itt megszorítva csak nem egész 
seregével a7 mocsárban maradt. Ma már Hunyadi, 
Széchényi, Festetics, a7 korán kihalt Végh család 
szorgalma által müveit mezei gazdaság tűnik fel a7 
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csatornák által szabályozott, kiszárított ingoványok 
helyén. — Csukáit, rákjait régen Bécsbe hordták, 
mosfmár a' Somogyiak magok elfogyasztják. — 

A l m á s : a' zseliczi hegyekből, 's leginkább 
Alma-mellék határán ered: Szigetvárat körülveszi, 
azután a7 Gyöngyös és Okor folyóval Okorág hely
ségénél egyesülvén Baranya megyén által a' Du
nába szakad. Nevezetes a' Szoliman-Zrinyi ütkö
zete után, — dé még [arról is, hogy 1696-ban ber
ezeg Eszterházy Pál, mint magyarországi cs, k. 
helytartó által Posonyban költ Decretum ezt ren
delte Somogy és Baranya közt választó határul, 
mint feljebb emlitém. 

Feke t e v iz , Csernetz, — vagy Cserna : Czin-
dery' sz.-mihályfai 's a' kincstár' (előbb gr. Bat-
thyáni) birtokain Baranyán keresztül a' Drávába 
ömlik: az ujabb időkben nevezetes árkolási sza
bályozások történvén a' * mocsár alól sok ezer hold 
meg szabadult, és több helység menekült azon kártól, 
melly et ezen viz hirtelen áradásával okozott, — mi
ért is a' köznép • szaporu, szopora víznek is nevezi. 

K a p ó s : még időnkben is inkább egy hosszú 
járhatatlan berket mutatott, mint folyóvizet; még is 
mind a' történet— mind a' földleírásban ismeretes: 
Ered puszta Korpád határában, 7s ott mindjárt mal
mokat — bár csekélyeket hajt; Kaposfö, K.-Ujlak, 
Kaposvár malmai azonban már nagyobbak, 's ujabb 
müvek, és szitára is őrölnek. — A dicső Mária The-
resia alatt szervezte volt a' Kapós megásását 
Grieger; azonban a' kivitel soká csak egyes oszlott 
erőkre maradt, mint egyik vagy másik földesúrnak 
ereje 's akarata hozta magával. Herczeg Eszterházy 
birtokain uradalmi mérnökök, — kivált a'becsületes 
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svájczi Brechter — működése alatt szüntelea tör
téntek malom szabályozások, ásások, és mélyebb 
szárító árkok által már 1810—17 körül láttuk, fő
kép a' kaposvári határban, hogy a' rókák és farka
sok menedék helyei, - r - és a' csak télen nádalásra 
használtatott berkek, gazdag rétekké, 's majd ter
mékeny szántóföldekké változtak át. Országos kor-
mányi figyelmet ébresztett újra 1825, midőn fehér
megyében a' Sárvíz' szabályozása a' Dunáig sikerült: 
ugyan abban elöljárt gr. Zichi Ferencz' cs. k. biz
tossága alatt a* derék Beszédes mérnök, Js ennek mű
ködése által jött létre a' költséget szívesen magokra 
válalt birtokosok' javára azon szabályozás, melly 
Kapos-Mérön alól kezdődve a' kaposvári, keczeli 
malomnál egész végig Dombóvár, Csibrák, Kurd, 
Szakái, Pinczehely tolnai helységek határán ke
resztül Némedinél szakad a' Sárvízbe; és a' Kapós 

• mellékét termékeny kukoricza, repcze, kolompér 
földdé átváltoztatta. AVcsatorna olly nagy, hogy ué-
melly hónapokban esőzés idején kisebbhajót is elbírna, 
's már Halász mérnök itt az Eszterházy hg. erdejé
ből olcsón megvásárolt tűzi bükk-fátFehér-*és Vesz
prém megyékbe szállított, — melly próba azon óhaj
tást ébreszté a' kebelben, vajha ezen közlekedés 
a' dunai hajókig több barátokat nyerne: mi a'Sónak 
a' Sárvízbe s' ennek a' Dunába vezetése által So
mogy terméke 's erdeje becsét felemelné. És ím 
1855-ben már sikerült is a' páratlan Beszédes mérnök , 
által e' vidéknek, és"a* közönségnek örökségül ha
gyott térkép szerint Agárdtól a' szekszárdi határon 
át a' Sárviz csatornájának a' Dunába vitele,' és mi
dőn már a' bogyiszlói átmetszés is a7 magas kormány 
által nagy erélyességgel egyenes vonalban megtör-
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tént, 7s majd ha a' kanyarulási Dunaviz elhal (mi 
által a1 gőzhajózás utja 16 ezer ölről 3800 ölre fog 
leszállni) —'s ez által a' Duna folyama 31ábotesik: 
akkor mütani kiszámítás szerint a' Sárviz szabadon 
befoly a' Dunába, 7s ezzel együtt a' Kapós vizét, 
sőt majd a' Balatonból a' Sió által kivezetendő vizet 
is felveszi, mi által Somogynak természeti fekvése, 
közlekedése, ugy^kereskedése kiszámithatlan sokat 
nyerend. 

Igy a* Kapos-berke megásására lett költség 
gazdag kamatot hoz; emlékezem, hogy Kaposvár 
Atala, Pula határában egy illy hold föld évi hasz
nálásaért 10—15—20 frtot p. p. f zettek; közegész
ségi tekintetben pedig kiszámolhat!an a7 siker. 

K o p p a n : azon históriai nevezc'esség, melly 
Koppan helységénél foly át Tolnába, 7s ott a' Ka
pós csatornájával egyesül: alkotják ezen vizet azon 
több folyócskák, mellyek Bonnya és Acsa közt lévő 
mély völgyben összefutnak, azután Szorossad felé 
Koppan alá csergedeznek nagyobb nagyobb folyam
mal, mert e7 veszi fel egy oldalról a7 bonnyai-, 7s 
más oldalról a7 német-egresi, miklósi, s7 andocsi 
határokról jövő patakokat — több apró alig emlí
tendő vizekkel együtt. 

B e r z e n c z e : hasonló nevü m.-város mocsáros 
határán keresztül foly, és már igen rég7 hires malom 
van rajta, — siet a7 Dráva folyó-vizébe. 

Zent a malom-vize szobi határba kezdődik, 
Berzenpzén tul a7 Drávába szakad. 

S i ó : Ezen folyó választja el Somogyot Vesz
prém megyétől, közlekedés van rajta Jut és Maros 
közt csigás komp segítségével, mellyel ugyan gróf 
Széchényi család mind két megyében fekvő jószág 
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?s gazdasága érdekében sajátlagosan bír, és tart, 
melly azonban az utasoknak is elegendő kényelmes 
és pontos szolgálatot tesz. Másik derék közlekedés 
azon kid, melly Batthyáni berezeg által készítve, 's 
fentartva vám mellett V.-Hidvég és Komárom kö
pött a' közönségnek szolgalatjára áll. A' folyó-vizek 
sorában kell pedig emiitnem: mert azonkívül, hogy 
Somogy és Veszprém csúcsán Foknál (régen Fuk) 
a' balatonbóli torkolatja valóban sebes folyót képez, 
— még belé szakadnak a' somogyi, veszprémi, tol
nai térről több apró folyók, mig némedi 's a' gyánti 
puszta közt a' kapos-vizével kiegyenlített esettel 
egyesül, 's. aztán Simontornyánál a' Sárvízbe merül. 

A! hagyomány sokat tart ezen folyóról: a' 
börgát Ádánd vidékén igen hires, azt hitték, hogy 
felül a7 gyökerekből és vízi növényekből összenőtt, 
homokkal, rothadt, állat- ;s növényrészekkel egybe
tartott meglábolható, nádas alat t egyik partról a' 
másikra közlekedés volt, mellyen ellenség és zsivá
nyok észrevehetetlenül járhattak. Igaz, hogy van 
hely, hol igen keskeny a' folyó a' nagy nádas közt, 
de hogy egyik partról másikra hajó vagy csónak 
nélkül lehetne menni, — nem tudom. 

Az ujabb ddöben a' veszprémi káptalan által 
ezen folyóra költségesen épített szép - k i ü t i ma
lom csak az -embermüvek rövid hatását, 's a' dol
gok változandóságát hirdeti: mert aJ szabályozás ál
tal malom lenni megszűnt, ?s derék gazdasági 
épületté alakult. Ugyan ez leend sorsa a' hires mező-
komáromi, 's az ozorai malmoknak is, — ha csak 
mellékcsatorna ásatásával át — 's újra építéséről 
nem gondoskodnak. 
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12. §. 

T a v a . 

Azon.egyes tavakat, mellyek é' megye több vi
dékén vannak, — azonban inkább mocsáros víz
állások mint p. o. a' Nagy-Bajom, Bolhás stb. hely
ségek' határain még sok haszon vehető földet borít
nak, — itt nem említem: mert azok most is kiapad
nak nagy száraz nyárban; és a' szorgalom, árok
metszés, csapolás által főkép mivel az emiitett há
rom viz-eset arra irányul szolgálván, csak nem mint 
szigetben vagyunk most már Somogyunkban, — 
mind ezek idővel kiszáríttatván, legelöt, rétet és 
szántóföldet ígérnek; hanem leirom ama világ-szer -
te ismert tavunkat: a1 B a l a t o n t . 

Nevét blata vagy blato álló viz — illyr szóból 
vevé, alig ha hajdan olly nevezetes volt, millyenné lön 
Július Caesar hódítása után a' későbbi nemzeteknél: 
mert Pjtolomaeus, Strabo és Plinius major, vagy 
Mela meg sem emiitik azt. Származását Tubero 
után sokan vulcanicusnak, igy a' földen volt gyúlé
kony anyagok által okozott kitörések, 's hegyek el-
sülyedése, vizek felmerülése által történt változá
soknak tulajdonítják: hunc a Christi salutis huma-
nae adventu in agro Sisiensi — Simighiensi — eru-
pisse. ^ - Igazr hogy a' Zala vizéből eredetinek is 
mondják némellyek igen egyszerűen, — sőt tudják ̂  
hogy számtalan apró folyók, források szakadnak 
belé Somogyból és Zalából is;, de,ha meggondoljuk, 
hogy medréből a' partokra nagy bőségben mágnes-

Som. Várni. ismt. 4 
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vas port hány ki, mellyet mi Somogyiak is tenta-
pórzónak szoktunk használni; ha tekintjük, hogy 
főkép Tihany alatt csigái (kecske-köröm) vannak*) 
melly termékek a' belé folyó vizekben nincsenek; — 
ha ügyelünk azon hullámzó hánykódásra, mellyet a' 
legjobban készült hajó is annyira érez, hogy még a' 
nagy tengeren utazott férfiaknak is émelygést, alé-
lást, gyengébb idegzetű egyéneknek pedig valóságos 
tengeri-kórt okoz: akkor szabad lesz ezen kellemes 
fekvésű viznek a' földdel, 's az éggel sajátságos vi
szonyát sejteni. **) 

Sőt mivel a'természet-búvárok, 's közöttök a' 
derék Leunitz világosan említi, hogy az emiitett 
csigák eredetikép csak a' kaspi és fekete tenger
ben honiak: azért ha azoknak létét az Elbe és 
Themse folyóvizében ugy magyarázzák is, hogy 
azok a' hajókhoz ragadva a7 tengeren jutottak oda; 
de azt kérdem Balatonunkba, mellynek most a' ten
gerrel közvetlen semmi összeköttetése nincs, — 
honnan jöttek azok ? ? 

Meg kell vallanunk, kogy feleletünk, nagy idő, 
és emberi működések' százados sora borítván ho
mályai e' tárgyat, csak sejdités lehet! Mert ha talán 
volt is valaha a' Balaton közvetlen érintkezésben a' 
Dunával, — és a' mint fejdítem azon vonalban, mel-

*) Mytilus polymorphus, némellyek Bzerént Tychogonia Chem-
nitzii, Dreissena polymorpha, Congcria triangularis : 3ÍQCÍflauen, 
SOhtfóeín, befonberö bíe abQcrícbcncu ©deleit Joon Congvria triangularis, 
fommen l)áufo am gJtattenfee itt Ungcrct m. Unto»-CejfWtt. 

**) JULIUS Caesar idejétől fogva Lacus Volcae név alatt ismeri 
az irodalom; Turóczi azonban Palatínus tavának nevezi: Rex A n -
dreas circa lacum Palatini construxit monasterium in honorem s. 
Aníani in looo, qui diclue Tihany; — de Bonfinius e' hibát ke
rülte, én mindig lacus Balaton irja. Sfottenfee f̂ottenfee. 
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lyet a7 10. §-fusban a7 Sió-sárvíz — kapós rende
zése, és a' Dunába vezetése által korunk előidéz; de 
miért nem találták hát még eddig a' Dunában, vagy 
annak partján az említett csigákat? — K i lehet igy 
mondani, hogy azon csigák mint világos lakói a' 
tengeri viznek, nem a7 Duna folyamán jöttek a' Ba
latonba, hanem földünk neogenetica alakulásával, 
(mint egyik jeles tudósunk irja) — „ l e f o l y t a7 

„viz, k i v é v é n a' l e g m é l y e b b e n f e k v ő ré
s z e k e t , h o l m a i g l a n is megvan, k i s ebb 
„ n a g y o b b t a v a k a t k é p e z v é n . O n n é t ma
r a d h a t o t t a7 B a l a t o n , a7 F e r t ő tava" v és a7 

tengerviz maradásával ennek kérdéses lakosai is itt 
maradtak. — 

A 7 millyen kellemes nyárban e7 vidék, 7s a7 men
nyi éldeletet ád ekkor a7 Balatonon hajózni, rajta 
halászni, madarakra vadászni, épen olly borzasztó, 
bár magasztos látvány a7 zordon télben láthatárun
katmeghaladó jég térségét szemlélni: több helyeken 
egyenesen járnak rajta keresztül gyalog és terhes 
kocsikon az emberek, ámbár a7 nagy repedések (ná
dasoknak hívják) gyakran estvétöl reggelig; szár
mazva — már sok embert 7s lovat kocsistól elnyelt 
ott, hol egy nappal sőt pár órával előbb még veszély 
nélkül át lehetett menni. Csak nem egész Európában 
hires halászatok történnek illyenkor) midőn 2—3 
7s több lábnyi vastagságra is befagy a7 viz, és a7 ha
lászok lyukat vágnak 7s hálójókat vetvén 10—15—• 
20 fontos fogasokat mázsa számra húznak ki, mel-
lyek a7 bécsi 7s pesti asztalokon is igen becsesek. 

A 7 lángeszű gr. Széchényi István több jeles 
müvei között gőzhajót hozott részvények utján életre, 
melly derék honi írónk Kisfaludy nevét viseli: bú,-

4* 
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torozása a' legjobb ízléssel, 's a' grófi család nö-
kezek által készült függönyökkel, rojtokkal éke
sítve. Május elejétől fogva septemberig a' Balaton 
hosszát Füredről Keszthelyig, 's onnan Kenéséig 'a 
vissza éjjelre Füredre, — naponkint megfutja: von 
maga után mikor szükség, terhes hajót is, mellyen 
gabona, gyapjú, 's más termékekkeli kereskedés in
dult meg: állapodik Somogy megyében a' szántódi, 
boglári, fonyódi, keresztúri kikötőkben, a' zalai 
részen pedig Badacsony alatt. 

Ezen közlekedésen kivül van még átjárás Szán
tódról Tihanyba kompon, — van az ájtatos szerzet
nek őszödről Dörgitsére, 's a' Jankovich családnak 
Boglárról a7 zalai partra járó hajója, mellyen zalai 
részre gabonát, 's onnan által követ épületnek szá
lltnak: végre van a' derék hid Sz.-Gryörgynél, kez
dődvén a' szép töltés Battyántól Keszthelyre, gr. 
Festetics László költségén Khern mérnök ügyessége 
által épitve; ettől vám 's hídpénz is jár a' birtokló 
uradalomnak, de ezt örömest fizetjük, ha eszünkbe 
jut, mikép várakoztattak a' révészek, még pedig 
természetesen annál tovább, minél rosszabb, szele
sebb volt az idő! Emlékezem 1847-be nagy bizott
mány utazott le Füredről Kisfaludy gőzössel, e' hid 
alatt lebukkanva, tovább szemlélni a7 Balatont, hol 
az már csekélyebb és nádasabb: ezen mozgalom 
után, főkép legújabb időnkben, hol a' közlekedés,— 
mint a'kereskedés' egyik fő tényezője szaporodók — 
nem képtelenség reménylenünk, hogy valaha csa
torna fog vezetni Kanisáig, hol Somogyból a' vas
pályának eddig, 's innen Fiume és Pécs, 's mint 
Somogy lelkes férfiai épen most mozgatják, Fehérvár 
felé vitele czélba van véve, mint alább 15. §-ban áll. 
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13. %. 

S z ő l ő h e g y e i é s t e r m é s e . 

A' megye fekvése szerint elsőben is a' Dráva-
mellékieket említem: igy 1. L é g r á d hegy, mel
lyet Kanisa patakja és Mura folyója választ el Za
lától, Croatiától pedig a' Dráva: ezen van a' légrá-
diak szőlője, mitől tizedet adnak keszthelyi gróf 
Festetics családnak. Vannak ezen hegynek különb
féle e m e l k e d é s e i , 7s ezek közt nevezetes az, 
mellyet még most is uj hegynek, vagy a' történet
írásban Zrínyi uj hegyének hívnak, melly körül erős
ség, töltésekés sánczok még most is látszanak, 7s 
igen hihető, hogy Kanisa városán innen lévő puszta 
S á n t z erről neveztetik; — másik e m e l k e d é s 
Földvár: töltéseinek és sánczainak maradványai még 
világosabban szemlélhetök egész a' Dráváig nyúlva; 
itt Van a' Látó homok-hegy, 7s ennek szomszédjá
ban a' Sz.-Mihály hegye, melly nevét veszi Sz.-
Mihály remetétől, k i al hegy tetején építvén kápol
náját itt alamizsnából élt; itt van a7 köznépnél 
Unom - b á n o m név alatt ismeretes hegy is, 

2. Lejebb a' Dráva felé esik a' zákányi hegy, 
mellynek jó borát honunkban kellőleg még nem is
merik, noha a' vidéken nagy asztaloknál is becsben 
van, és a' stájerok jó drágán elhordják: — igen ked
ves ízü, szesz-gazdag fehér bor ez, 7s hiszem, hogy a7 

bortermesztök ország-szerte figyelmeztetve a7 talán 
létre jövendő borcsarnok utján ezt ismertetni vala
kinek (7s talán legelsőben a7 derék egyik Korizmits-
nak, k i itt gazdatiszt vala) eszébe jut. Most gr. 
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Zichy család tulajdona, mivel ez utolsó években 
veszprém püspök korában gr. Zichy Domonkos a' 
Széchényi családtól, — felét már előbb is bírván,— 
örökre megszerzetté, 

3. A böhönyei hegy, melly jó és főkép sok vö
rös bort terem, ugy hogy csak nem minden egyes 
szőlő-tulajdonos maga szükségén felül adhat el: je
lesen pedig a' földesúrnak, amaz Nesztor időt élt ma
gyar gazda b. e. Festetics Antal által épített nagy
szerű pinczéjében 10—12 ezer akója is szokott 
feküdni: â nagyobb hordók Antal, Amália, Ágoston, 
Sámuel, Dienes családi neveket viselik; eladásnak 
kedvező években a' bor' akóját előbb 4—6 fton ad
ták,'s most, midőn honunkban is nagyobb a' bor 
ára, 10—12 fton elkel az. 

4. A' kéthelyi szőlőhegy, nevezetesen Baglyas 
vidékünkön túl is esmeretes: főkép az uraság derék 
pinczéjéböl a' vörös bort — melly ar burgundival 
vetélkedik — mint nápi renden kívüli (extra) cse
mege-bort távoka is elhordják, 's méltán: mert a' 
magyar gazdasági évkönyvekben ismerete^ Appel 
tokaji, soproni, sőt rheniisi 's francz honi vesszőket 
is hordatván azokat rendszeresen ültetve, utódja 
Honnan, (későbben a* nádor József ö herczegsége 
javainak kormányzója) sőt a' mostani gazdatisztség 
által is okszerűen kezelve — valóban állandó hirt, 
's becset tapasztalásunk és meggyözedésünk szerint 
méltán igényel. 

Említést érdemelnek a' marczali, gombai, hor-
váthkuti szőlőhegyek, mellyek borkereskedők előtt 
ismeretesek, minthogy kedves izü bort adnak: van itt 
kék nyelű fehér, fügér, pandúr, vékonyhéjú, tök, ba
jor, rózsa vagy dinka, sőt fekete, karaj, 's kadarka — 
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igen jó fajú, — melly a' budai kadarkát is felül 
múlja festő részeivel; kár hogy e' fajok rendesen 
külön ültetve nincsenek, sőt más aljasbakkal, még 
az apró csóka szőlővel is vegyitvék; bora azonban 
még is első rendű e* megyeiek között. — A* Balaton 
mellékiek közt emlitést érdemelnek a' fonyódi, *) 
kishegyi, turi, öszödi, kőhegyi, köröshegyi, szamárdi 
szőlőhegyek: mert a' bornak kedvező években — 
millyenek voltak 1811, — 1822, — 1834, — 1842 
elég bőven, 's olly jó musttal fizettek, mint Vesz
prém vagy Zala jobb hegyei, és a' borok csak kö
zépszerű gond 's véle bánás által is soká el állottak, 
's még most is lehet Szántódon az uradalmi pinczé-
ben 20—30 éves borokat találni. 

Tolna megye felé fekvő hegyeink is t a' tabi, 
lullai, kis-szöllösi, s'érseghi, döröcskei, s z i l i u g y a' 
középen fekvő karádi, főkép köttsei hegyek igen jó 
bort teremnek. De különösen meg kell emiitnem a 
baranyai határ felé fekvő hegyeket: berki magas és 
szép kilátású Kata-, 's ezzel egy lánczolatban lévő k.-
kereszturi, cserénfai, fürteleki szőlőhegyeket: ezek
kel együtt jó bor a'sántosi, b,-asszonyfai, szulimáni, 
mozsgói; de méltó volna a' borkereskedési-világ tü
zetes esmeretére a' gálosi, hajmási, — hová b. e- Fe
stetics Lajos Tokajból, Sopronból, sőt olasz és fran-
czia országból is nemes fajú vesszőket plántált volt: 
ezekkel vetélkedik a5 közel fekvő Simonfa, hol de
rék Somssich Pálunk budai 's más hires hegyekről 
szerzett ültetvényekkel már Atyjától is jó karban 
át-vett szőlő-termésének becsét naponként emeli: 

*) E z , aT hozzá csak 1 mérföldnyire fekvő boglári kopaszhegygyei 
históriai nevezetesség, mert birta, 's lakta a' hires Magyar Bálint, 
's benne tanyáztak Bákóozy csapatjai is. 
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nem lehet még elhallgatni a1 sz.-jakabi, kaposvári, 
s itt főkép iváníái, szennai, dadái, szendi, sz.-bene-
deki borokat; mindezen hegyek, mint feljebb is 
emlitém, nem igen magasak, de dél-nap-nyugotnak 
fekusznek. — 

14 "§. 

A' hegyeket alkotó föld és kö 

A' föld többnyire kemény agyag, de a' földtani 
sejditésnél több azon tapasztalás, hogy mélyen a' 
hegyekben többnyire raészkö-fajai fekusznek. Azon 
hegyek azonban, mellyek a' Balaton mellett Fonyó
don felül esnek, valóban Bazaltal bövölködnek. 

Mit már feljebb 8. § emiitettéra Somogy kövé
ről, — kevés szorgalom, egyes ügyelet, V ennek 
méltánylása azonAelőítéletet, hogy Somogynak 
nincs kővé, elegendökép megczáfolja: főkép az 
1846-ik évi-febr. 3-án tartott megyei nagy gyűlés 
677 száma világos rendelete óta, midőn V fő-orvos 
évi rendszeres jelentésének 9-ik pontja *) szellémé-

*).: Arra azonban figyelmeztetni, a' ts. ns. vávmogydt 
kötétesBégémnek ismerém, Hogy nem CBak természet-tudományi, 
haneni sta^tuVgazdasigí tekintetben is. ügyelettel méltóztassanak 
lenni azon hegy-domb vonalra, melly Beez tójától Hárságy, K i s 
falud, Gálos, Sz. -Balázs, 1 Gyarmat, Hagymás, Keresztúr felé Ker-
cseligetig nyul, mert ezen határokbán, 's nem igen mélyen., van
nak, terméskövek, mellyek még ásványtani (mineralogia) tekintet
ben is alig ismeretesek, de technikai tekintetben kell emiitnem, 
hogy magány-gazdasagoknál válukat, csatornákat, ajtó szá raka t 
láttam ai&on kövekből, — névszerint Hárságyon széles" lapos kö
vekkel van az udvar ki™kva v/mellyek olly tömöttek, hogy a* fe
dél szeglet csurgása alatt hosszas idők múlva is épek maradtak 1 
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ben végzés lön: „hogy e részben kellőleg vizsgá
lódván jelentésöket, figyelve a' kövekhez való" jutha-
tás módjára is, annak idejében adják be, — kétsé
gen kivtili dolog ez., 

Azon mészkő-fajok példányai, mellyeket a' ki
küldöttek a' helyszínén ástak — főkép Grálostól 
%óra távolságra eső nagy bükk-fákkal benőtt Cse
rénfához tartozó domb-szakadásból, a' könyvtárba 
tétettek: valyon a' következett politikai zavarok 
alatt vagy után nem hányta-e azt ki az „incuria 
aetas" a' gondatlanság? nem tudom. Annyi bizo
nyos, hogy a' mostani kormány, egyénei hallomás, 
sőt hivatalos-irományok által is figyelmeztetve e' 
fontos tárgyra, — az emiitett helyen kőfejtést— 
k ő b á n y a — nyittatott, honnan a' gödre — kapos
vári vonalra, Kaposvár utc^ájára az iit-készitéshez 
szükséges köveket hordják a' helységek, és igy So
mogy megye, ha csak a' legfelsőbb rétegre elkerül
hetetlen szükségesnek nem. kívántatik a' baranyai 
márványkö, most, és majd tulajdon anyagából is ké
szíthet jó utakat, kivált ha még a' Hajmás', Kisfalud', 
Tót-Keresztur', Fonyód' 's határán lévő köveket is 
elég figyelemre és haszonra fordítja. Sőt nem hall
gatom el, hogy a' kis-bári (apáti) helységbeliek tu
lajdon, Bonnya és Karád között fekvő határukból 
hordták meg már 1848-ban a're'ájok kivetett öl-
köveket, mellyeket Baranyából kellett volna horda-
niok; mit azonban ők nem jelentettek be hivatalo-

Bzáz^ootekxe rúgna, kivál t most kereskedést, Js utakat czélba ve
vő' szellemünk idejében, — a' szegény adózó népre a' nyereség, 
ha Baronya rettentő erőt *s költséget igénylő (Mánfa, Megyefa 's 
Bükösd felöl) köve nélkül legalább az alsóbb ágyazatokra, el 
lehetnénk. — 
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san, dé én magány-uton a' dolog' bizonyos és világos 
tudomására jutottam, és tudományos tekintetben, mint 
a' jövendőségnek talán hasznos dolgot megemlítem. 

Somogy földje felszint különbféle alkotórészeire 
nézve: igy N.-Bajom, Csököl, Bukogát, Zenta, N . - . 
Korpád körül 's több más vidékeken folyó homokot 
látunk; másutt sárga, söt csak nem vöröslő agya
got *) kénytelenek a' lakosok nagy szorgalommal 
trágyázni, és fáradozással művelni; sok helyeken 
vegyes az agyag homokkal, még pedig fekete ho
mokkal, melly vegyület a' hanyag gazdát is jól ju
talmazza; fs végre vannak nagyobb kiterjedésű vi
dékek, hol a' növény 's állat-részek rothadt marad
ványa, a' televény föld buján termi nem csak a' ta
karmányt, muhart, hanem a' repczét, kölest, lóhert, 
de megteremné a' rist is. 

15. §. 

Kereskedési közlekedése és kereskedése. 

A', megyét körülvevő vizeken, Dráván, Balato
non keresztül ember-emlékezetétől fogva voltak, 's 
vannak hajóval 's egy pár helyen hiddal is közleke
dések : igy Sztáránál, Dráva Sz.-Mártonnál, Barts-
nál Szlavónia Veröcze megyéjébe át: Heresznyénél 
a' varasdi ezred földére, Dörnyéröl — hol még én is 
igen szép fa-hidra emlékezem, — ugy Légrádnál 
horváth országba van kompon biztos közlekedés; 

*) Innen van, hogy a 1 gelencsérek annyi cserép konyha-, asz
tali- 's ivó-edényeket készitnek, hogy e> tekintetben ritkán szorul
nak a* Veszprém megyeiekre. 
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söt megyénket csak kis darabon határozó Murán a' 
kakonyai rév Zala megyébe a' muraközi járásba visz, 

A' Balatonon van a' derék keszthelyi hid, van 
Boglárnál a' Jankovics család, és az ájtatos szerzet 
öszödi határán Dörgicsére, Szántódnál a'Benedekiek 
birtokán Tihanyba át-járó derék hajó. Ezen kivül 
van — mint emlitem — k i s f a l n d i g ő z ö s által 
igen kellemes érintkezés a'személyekre nézve, melly 
terheket is szokott 1—2 nszályzó (<5d)IeMfá)íff) ha
jókon hordani, szálitni. 

A' Kapós csatornáján, melly Baranya és Tolna 
megyéktől elválasztja Somogyunkat, több derék kö-
hidakat idézett elő a' szorgalom: igy Kaposvárnál 
Sz.-Jakab felé, Toponár határ szélén az ngy neve
zett fészerlaki, — Taszár és Homok közzötti, —a* 
berki kő- és azonkivül több jól készült fahidak 
megnyiták, 's fentartják a' szorgalomnak az utat. 

Jó anyagból készült már régi posta-út azon or
szág szerte ismeretes vonalon, melly Fehérvár felöl 
Siófoknál a5 derék hidon át lépve (itt már a' vesz
prémi úttal is egyesülve) balaton-melléki posta-ut-
nak neveztetik: keresztül a' szemesi, györki, öreg
laki, marczali, nemes-vidi, iháros-berényi, záká
nyi állomásokon hörváth országba vezet. Iháros-
Berényben, összejön azon posta vonallal is, melly 
Kanisáról, Berény-Berzencze-, Babocsa-. Istvándi-. 
Szigethvár- 's innen már Baranyában Sz.-Lörincz 
m.-városokon át Pécsre megy. 

Ez előtt 10 évvel a' magas kormány a'török ha
tárok felé vezető egyenes vonalról eszmélkedett, és 
Bécsből Sopronon keresztül Zombornak volt kitűzve 
V vonal: ezen két végpont közt fekvő megyéket, 's 
állomásaikat külügy - miníster Metternich berezeg 
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hivatalábóli egyén Cs—y hazánk fia Somogy-Bara-
nyára nézve különös figyelemmel megjárta, 's aztán 
Biringer a' budai cs. k. posta-hivatal kormányzója 
is egész erélyességgel vizsgálta, 's igy e' tágy a' 
kormányzott helytartó-tanács által pártfogolva mi
nél előbbi sikerésitésül kitüzetett. Azonban a' bekö
vetkezett forradalom ezt is megakasztotta, — 's csak 
annak lecsillapítása után 1851-ben sikerült az 
előbbi irományok utján a' dolgot feléleszteni, és azon 
soproni posta-ut Somogy határáig az illető megyék 
viszonyai 's helységei szerint rendeztetvén, itt is 
Marczali (Keszthelyről) Sörnye, Kaposvár, — a' 
megyén túl Grödre, és Szék állomásokkal Pécsig 
életbe lépett, honnan már a' vasút és gőzhajózás 
által a' világgali egybeköttetés létesülend! De 
1856. évi September-től fogva minden héten érke 
zik csütörtökön viradóra Pestről egy császári 
szorgalom-kocsi is Kaposvárra, melly pár személyt, 
málhákat és pénzt hoz, és visz. 

Kaposvárt vévén középpontul, a' többi közleke
dés ez: K.̂ -Mérö, Kadarkút fejé stb. Szigeth várig, Mi-
ke, Szulok felé a'Dráva mellékére, — Szomajomnál 
ezen ut kétfelé térvén, másik fő ága megy N.-Bajom
nak, még 'pedig kormányilag országos kereskedö-
utnak határozva. Füred felé Aszalón át vezet egy jó 
széles—az esős időben agyagos telepe miatt sáros út 
Mernyének, hol elválva a' kies völgyön Mocsolád és 
G-amás közt sok munkával készült, nyárfákkal is nagy 
darabokon beszélelt út Túrba, 's innen a'nagy homo
kos mezőn Látrány alatt Kád szép pusztán keresztül 
Szemesre, 's igy a' posta-utra. Mernyéröl más két ut 
megy az erdőkön keresztül, egyik Mocsoládon át Ka-
rádnak, másik Ecsenynek, 's igy Andocsnak, Tábnak. 
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Toponár felé régtől fogva erdő-irtásokkal, töl
tésekkel, több helyeken az ut mellé hárs- vagy 
nyárfa ültetvényekkel vezet egy országút Magyar-
Atádnak, Eáksinak, Igainak, Andocsnak, Tahón 
keresztül Ádándnak, 's onnan a' juti kompon át Lep
sénynek vagy Ságvárnak, Kilitinek 's Foknál a' 
posta-utra. Ugyan ebből tér el Toponár végén dél
nek ismét egy ország-ut, melly Berkin át Atalának, 
Dombóvárnak ?s igy Tolna megyébe visz; sőt Or-
cziból kimenve, ezzel csak nem párhuzamban sza
kad el ismét jártas széles ut Büsünek, Szilnak, más 
ága G-ellének 's mind e' kettő Tolnába. Posta-ut, 
mint emlitém, a7 megye szélén, 's másik rövid vonal
lal (3 állomás) a' megye derekán menvén, az utazás
posta jó lovakkal vagy tulajdon alkalmatossággál, 
vagy fogadott fuvarosokkal történhetik: még eddig 
3—4—5 ftért tartással naponkint jó erős két lovat 
lehet kapni, ugy szinte a' terheket is p. o. gabonát, 
hamuzsirt, nyers bőröket, gubacsot, bort, pálinkát, 
mézet, abroncsot, Kanisára, Sopronba, Pécsre, Zá
grábba, gyapjút Pestre, Bécsbe lehet szálitni. — 
Fuvarozó helységek: Juta, Hetes, Aszaló, M.-Égres, 
Jád, Faisz, Bize, Marczali, Nikla, Szomajom, Kis-
Bajom, Szabás, Szulok, Csokonya,, Lad, Böszénfa, 
Andocs, Nágocs, Karád, *s igy mindenfelé e- megyé
ben lovak lévén, az utas nem akad meg. — Mi jö
vendőt ígérhet Somogyunknak azon szép eszme, 
mellynek létesítésére a'*köz részvét egyesült, hogy 
t. i . Soprontól Kanisáig, 's onnan tovább vasút ké
szüljön, azt elhatározni nem merem. Azonban sike
rül vagy nem sikerül az ügyben tett első erélyes lé
pés? feljegyzem, miről „Magyar Sajtó" dec. 19. 
1855 igy ír: „Az ipar- és vállalkozási szellem na-
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ponta érezhetőül) hódításokat tesz az ország és nem
zet köréhen/ Az első gyűlés, melly folyó hó 18-án 
a' s o p r o n y - n . - k á n i z s a i vaspálya kérdésében 
Sopronyban tartatott, — a' magyar aristocratia, 
földbirtokosság és polgári rendnek ismét egy fris 
koszorúját gyűjtötte egybe, 's a' honnak felviru-
lását kifejező é r d e k e g y s é g ösztöne egyhan
gú határozatot hozott létre, — azt t. i . hogy a' 
gyűlés magát, mint somogy - nagy - kanizsai tár
saság lényegben megalakultnak nyilvánitá, a' terv 
részletes kidolgozását azonnal egy választmány
ra bizván." 

Nékem valóban erős reményem van, hogy a' 
geographiai fekvés által annyira ajánlott, a/ kereske
dési nézet szerént óhajtott pályán az illető városok 
derék e l ö l j á r ó i n a k buzgó részvétökkel egye
sült olly testület, melly herczeg Eszterházi Miklós, 
gr. Festetics György, gr. Széchényi János és Kál
mán, gr. Somogyi, herczeg Batthyáni Fülöp stb. 
urakkal fénylik, kitűzött czéljában hajótörést nem 
szenved. — 

Az emberi lélek'eredeti tulajdonsága szerint a} 

jóban részt venni kész lévén, — im a' M. S. 24. de
cemberi ivén már ezt olvastuk: „Somogyban egy 
társaság van alakulóban, melly a' Pestről Székes
fehérvárig viendő vaspálya-vonalt a' Balaton 4éli 
oldalán Somogyon keresztül Nagy-Kanizsaig elve
zetni óhajtja stb." Az illető bizottmány a' ritka te
vékenységű 's practikus tapintatu Somssich Miklós 
elnöklete alatt Kaposváratt alakitó| gyűlést tart
ván január hónapban, — hisszftk, hogy ezen vonal 
politikai szemponttal nem ütközik,, 's az a' köz-
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érdek és részvét által létesülend, söt akkor a* 
pécs-kanizsai vonal sem fog elmaradhatni. 

Mig munkámon dolgozom, im illyen czikk jön 
a7 „Pesti Naplódban f. évi apr. 16-kán: A 7 „Ma-
gyar Sajtó" a7 fátyolt lebbenti fel, 
hogy - a 7 három társulat terveiben és 
czéljában most végkép egyesült, 's a' magas kor
mánytól a7 következő vonalokra fog a5 napokban en
gedélyt nyerni: 

a) B é c s b ő l Sopronyon k e r e s z t ü l Pécs 
f e l é ; b) S z ö n y b ö l F e h é r v á r o n át , 7s ha 
t e c h n i k a i vagy t é r i n e h é z s é g e k nem 
a k a d á l y o z z á k , P é c s e n k e r e s z t ü l E s z é 
k i g , Z i m o n y f e l é ; c) B u d á r ó l N . -Kan i -
z s á n k e r e s z t ü l P ö l t s c h a c h i g S t á j e r o r 
s z á g b a n . 

A7, mint magány uton is tudom, még nem hamar 
lesz eldöntve, valyon ezen út a7 balatoni, somogyi 
vagy veszprém-zalai oldalon viendö-e? én erősen 
hiszem, hogy Somogyban a5 Balaton melletti tér-
egyenesség, a7 Somogyból millió] forintra hágó ke
reskedelmi gabona, mintegy 12,000 mázsa gyapjú, 
és temérdek dohány előnyt adnak Veszprém vidéke 
fölött, és e7 földfekvésen 7s termelésen alapuló köz
benjárásuk Somssich Miklós, József, Pál, ugyan 
Jankovics László, Kund Yincze és Satzger megbí
zottaknak, siker nélkül nem maradhat. Ha csak yi -
lágszertei és stratégiai nézetek után a7 balatoni mind 
két oldal mellőzésével Fehérvárról egyenesen Simon
tornya, Dombóvár felé Kaposvárnak 7s ugySomogyon 
keresztül, (apécs-kanizsai vonallal valahol egyesülve) 
Kanizsáig nem állapítatik, 7s készítetik a' vonal. 
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16. §. 

Termcsatményc 's tényező kereskedése. 

Kereskedése illy eszközöknél fogva Somogy
nak van, és termesztő lévén szorgalma' gyümölcsét 
naponkint mindinkább élvezi: ön szükségén túl 
termeszt gabonát minden földbirtokos, kinek 3—5 
száz koldnyi birtoka van, de a? nagyobb uradal
mak évenkint 3—5—10 ezer mérő gabonát is ad
nak el; ügyelnek pedig a' gabona tisztaságára, és 
aczélpsságára, 's igy nehézségére: én több helyen 
különböző években láttam a' gabona nehézségét 
vizsgáltatni, 's ugy tudom, hogy egy p. mérő buza 
nyom 80—85 sőt 90 fontot is. Á! rozs — az egész 
megyében általánosan, — kiváltkép a7 homokos 
vagy ellenkezőleg kemény agyagos földön a' köz
nép' táplálmány a, az uradalmak termesztik nagy 
bőségben és a' kanizsai, veszprémi, keszthelyi pia-
ezon jó áron kel, sőt a' stájerok magok is eljönnek 
's nagy terhes kocsijokon elhordják azt. 

Az árpának külötobféle fajai vannak mivelés-
ben: az őszi többnyire házi szükségre, sertvés-hiz-
lalásra vagy darálva szarvas marha-étetésre elfogy; 
a' tavaszit közönségesen ser- vagy szesz-fözésre fel
használják. 

Zab annyi terem, hogy a' sok lótartás mellett 
kereskedésbe is jut; sőt hajdinát (tatárka, hariska, 
pohánka) is vetnek, kivált a' kaposi és szigeti já
rásban,, mi a' marha-tartásnál a' több gabona-ne-
müeket pótolja, 's kivált dolgozó lovaknál abrakul 
szolgál; de kásának készítve, mit Topónál' körül 
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és a' Dráva vidékén jól értenek — asztali eledel és 
a' köznépnek nevezetes táplálmánya. 

Kukoricza különbféle faját nagy figyelemrnelter-
mesztnek a7 gazdák, 7s nagy mennyiséggel fordítanak 
a' kereskedésre; házi szükségen, hizlaláson, szesz 
gyártáson kivül többnyire aT rozs és árpa közötti 
áron hordják el a' kereskedők. 

Kolompér ámbár néhány évekkel ez előtt an
nak rothasztó-betegsége sokakat megijesztett volt, 
— olly közönségessé lön, hogy a' szegényebbek 
ön házi szükségökre, a' gazdagok szesz-gyárhoz 
egész táblákat vetnek. 

Termeszt a' somogyi ember földmivelés utján 
különbféle főzeléket: paszulyt, *) (pjiaseolus) babot 
sokféle váltványaival, lencsét, (Eryum lens) bor
sót, (cicer) kölest, káposztát, sárga répát stb. vete
mény eket, annyit mennyire szüksége van. Napon
ként inkább ismeri, 's keresi a' takarmány növénye
ket: u. m. a' répának különbféle fajait: a' burgundi 
(beta cicla, 9iunf elvűbe, Sucícvvüíc), a7 káró- (B. na-
pus), a' kerek-répát (B. rapa), — a7 bükkönyt, a7 mo
hari: a7 legközönségesb telkes gazdának van, bárha 
kis darabon is lóhere (trifolium), melly gyökereit 
mélyen bocsátja, és valamint több esztendőkig él, 
ugy májustól fogva novemberig nyáron át többször 
lehet kaszálni, a7 gombos- kivált a7 piros lóhert pe
dig a7 váltógazdaságban nem is nélkülözik, és nagy 
táblánkónt vetik a7 tehetősek tisztán, vagy árpa, és 
zab közibe. Ritkább szorgalmú gazdáknál lát
hatni spanyol-lóhert, esp ars ette — a7 sovány, 
hegyes helyen is diszlö lóperjét, — macskafa rku-
perje stb; -v 

*) mit hibásan borsónak novez. 
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Ez alkalommal, 's helyen ennyit mondani, hol 
a'termékekről mint gazdasági 's aztán kereskedelmi 
czikkröl van szó, elég; de érdemes a' növényeket 
füvészetileg is leirni, mint ezt más legtöbb tájékirók 
(Topographusok) teszik: a naponként ébredező ter
mészet-tudomány eráhti szeretet, az értelmiség utján 
folyvást haladó mező-gazdaság ez által nyerhet, sőt 
egyéneinkben is, a' növények' ismerhetésére vágy 
ébredhet. Nehogy pedig az eszmék összefüggését, 
mennyiben azok társadalmi viszonyunkban gyöke
reznek félbe szakaszszam, — a' füvek ismeretének 
alább egy szakaszt adni szándékom. 

Gyapjú: birodalom-szerte ismeretes már rég' a' 
gr. Hunyadyak, hg. Eszterházy, gróf Széchényi, 's 
gróf Festetics, 's nemes Festetics család gyapjúja 
mind mennyiség, mind finomságra nézve, mit bizo
nyít az, hogy a' legközelebbi években 1 mázsa 
160—200 frt, B. W< kelt el; de vannak még szá
mos birtokosok, kik bár kevesebb, de nem alább
való juhot tenyésztenek, és részint honi, részint kül
földi drága kosokat szerezvén ezen áru-czikk fel 
emelésében az idő és kereskedelmi viszonyokat sze-
mök előtt tartva haladnak; megemlitendök: Czin-
dery László, büsüi Gaál, bogáthi gr. Zichy, sárdi 's 
mikéi Somssichök, faiszi Kund, györki Jankóvich, 
iháros-berényi Inkeyek, Siskovits, Sárközy stb. 

Atalában kinek 3—5 szász holdja van, somo
gyi közszellem szerint a' juh tenyésztést ugy tekinti, 
mint pénzt hozó és a' gazdálkodási körlánczban, fő
kép trágya miatt első tényezőt. 

Gubacs: igen természetes, hogy hol sok tölgy
es cserfa-erdö van, ott az időjárás sok gubacsot 
is szül — 
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Leginkább az izraeliták bérlelik k i ec termékre 
nésve az erdőket,^ hetekig őriztetik és lassanként 
a' mint hullanak gubók, szedetik e* nevezetes keres
kedelmi czikket. «— 

Tüzi-fával a' kereskedés még kevésbé élénk: 
legfeljebb helyben veszik azt, különösen mező-váro-
sainkban azon lakosok, kiknek vonós marhájuk 
nincs. Volt idő, hogy irtás vagy ország-ut készítése 
(alléek vágása) alkalmával helyben az erdőn 20—30 
kron adták ölét, most azonban az erdőn öle 1—2 ft. 
p. p.: be szálitvam.-városokban öle jön 6—8—10 ft. 
p. p. a' mint valaki távolról kapja, vagy a' bükk-, 
cser-, gyertyánfát választja. 

Épületfa malmoknak, nehéz fedélnek, vagy 
megfordítva is paraszt házaknak tölgy-, cser-, kivá
logatva szil-, nyár-, körösfa elég van; szebb épületek
re rendesen fenyőfát szoktak használni, mit herczeg 
Eszterházy, Festetitsek, Igmandi és Somssichok er
deiben találni. Azonban mivel az emiitett urak er-
dejöket részint kímélik, részint jó vastag szálfákat 
nehéz kapni, — jutalmasan szokták az épületfát 
Mohácsról többek, a'Babócsa járásiak Bartsról, Dom
bomról, az igali járási lakosok Tolnáról, Adonyból 
szállitni. — 

Deszka-metszögép több helyen van a' malom
mal összekötve, 's a' közel lévő vidékre kereskedést 
is űznek vele; legtöbbet adnak el Czindery' sz.-mi-
hályfai uradalmában, hol zséndelyt is készitnek ön 
szükségökön túl ,— Hordó dongák több részein a' 
megyének olly mennyiségben készülnek, hogy szom
széd megyékbe is hordják azokat. 

Bor: minta' 13. §fusból kitetszik a' megyei 
lakosság szükségén felül terem és elhordják azt 
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Stájerba, Vas- és Sopron megyékbe, — a' balaton-
mellékieket Pest felé: különösen a' kéthelyi, bökö-
nyei vörös bor akója elmegy .6—8—12 pftért; — 
és ha azon közlekedés létre jön, mellyet a'már em
iitett 's czélba vett hajózás és gözkocsizás ígérnek: 
ugy a'somogyi borok termesztői is jobb kezelésre 
ösztojiöztetve világszerte megmérkőzhetnek. Neve
zetes az tudományos tekintetben, hogy az i gen tu
dós Oláh Miklós, esztergomi érsek Pest városa leí
rásában azt mondja „Pestkum civitatas vinis exoti-
cis non Sirmiis modo — sed et Baronianis, 
Somodianis celebris." *) 

A' kereskedésben.kiváltképen igaz: „ignoti 
nulla cupido" mit nem ismernek, nem keresik. **) 
Többször lett már valami eset — mint emberi szá
molás által híressé! 

Pálinkát készitnek szilvából, 's égetnek szeszt 
több gyárakban burgonyából, árpa vagy kukoricza-
darával a? vegytan gyakorlati szabálya szerint. Eget 
pedig majd minden faluban a' zsidó régi egyszerű 
módja szerint törköly- és szilvából: a' müveit gaz
daság elvei szerint dolgozó szesz-gyár van Faiszon, 

*) Vineas tamcn 1241° a' Tartaris desolutas et per Belam 4 no 
vitus implantatas. 

**) Eszembe jut, hogy 1562-ben tridenti zsinatban bibornok 
Draskovics György pécsi püspök, magyarország részéről megje
lenvén, — midőn a' nagy asztalnál (mint szokott lenni) egyik a 
c a m p a g n i , máskép a' l a c h r y m a c h r i s t i stb. bort di
csérnék, — az emiitett magyar fő-pap ur pedig szokása szerint 
honi bort vivén magával, 's azt minden más külföldi borok mel
lett is használván, — abból megkínálta a* szentséges a tyá t i s ; 
midőn pedig ez tetszéssel kérdezné, hol termett ez a' nektár ? 
Draskovitsuuk feleié Tal lyán; akkor a' pápa költői szellemre ra
gadtatva, igy szólala megs „Summum Pootificem T a l i a v i n a 
fleoant^ — 
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Berkiben, Marótlion Szilban, gr. Hunyadyak, Bál-
ványáson Satzger birtokában, és ezt részint Pestre, 
részint egyenesen Finmeba, Bécsbe, szokták jó áron 
eladni. — 

Van tebát Somogy népének bora, pálinkája, söre, 
és nem kénytelen némelly külföldi tartományink 
példájára alma- vagy körtvély-bort készitni: ezen 
gyümölcsből inkább házi szükségre eczetet készit-
nek, megtörik t. i . azt' kótissal, azután nyitott fa-
edényben vizet töltenek reá, és ezt róla, némellykor 
réá újra vizet töltvén, leszáradhi se hagyják, !s mi
kor elég savanyu lesajtolják, és kétfenekü aknával 
7S csaplyukkal ellátott hordóban elteszik. Csupán a* 
munkások számára készitnek némelly vidéken a' 
lesajtolt törkölyre vizet töltvén lőrét vagy csigert 
(Scmev, £rejtevnmn), — és igen ritka házaknál meg
maradt még a7 n y i r v i z készítése: megfúrják ta-
vaszszal a' nyírfát 7s bövön folyó édes nedvét seprüs 
borra töltve, vagy a' nélkül is hordóra teszik és a* 
meleg nyárban mint hütö italt hasznáiják. 

Repcze-olaj, — miután a' dió-, mák-, tányér
virág-, tökmag-olaj, csak a' termesztök asztalára 
jön, — olly bőségben készül Kaposvárott, Mernyén 
stb., hogy némelly kereskedő évenkint 5—6 száz 
mázsát szállt Kanizsára, Sopronba, Varasdra. Ezen 
üzlet is leginkább az izraeliták kezében van, kik a' 
termesztőktől a' repcze7 mérőjét 5 — 6 pftért össze
veszik, 's ki-ütik, a7 maradék pogácsát a7 marhának 
eledéiül adják. Kisebbszerü olaj-malom csak nem 
minden faluban van, mi azonban csak a7 lakosok 
házi szükségét látja el. 

Degecz vagy kalamász készül a7 szurokfenyöfa 
égetése által a7 hg. Eszterházy, a7 Biedermann mos-
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gói, és Festetits böszénfai erdejében; és kiválta' 
bőszénfai tebetös lakosok messze űznek azzal ke
reskedést, de benn a' megyében is sok majorokban 
azzal kenik a' béresszekerek tengelyeit. 

Széna aránylag a' marba számához mindig elég 
terem, több helyeken azonban azt szalmával vegyit-
ni szokták téli takarmányul, — össze rázva, vagy 
szecskának metszve 's annak módja- szerént sós-viz-
zel fillesztve. A' szalmát részint kévébe kötve mint 
zsuppot épületek fedésére, részint az istállóban alja-
zatra használják, 's igy trágyának a* termesztő ke
zében marad, még akkor is, ha katona-tartásra a' 
kincstár vásárolja azt meg szálitók (Lieferantok) 
által. — Görgeteg táján telepedett meg egy honfi,, 
ki szalma székeket és pedig igen csinosokat, fáját 
jól pallérozva i s szalmáját különféle szinre festve, 
készit és árul. — 

Fonnak vesszőkből kézi kosarokatMarczali tá
ján, Sámsonban, sőt utazó kocsikba való kasokat is, 
egynek ára 5—7—10 ft. p. 

A'gyékénynyeí is van kereskedés: magok a' 
somogyiak kevésbé foglalkoznak vele, inkább a* 
baranyaiak, kik gyékényeket is készitnek; egy
szersmind kádároknak is szükséges kákát vágnak, 
's hordanak el, 

Gyümölcs terem elég, 's a' mit pálinkának nem 
égetnek meg, aszalva Sopronba, Pestre viszik el; 
— alma, körtvély nyersen egész télen át is van; 
öszszel némelly uradalmaknál a'fán adják el, mérőjét 
a' gyümölcs-termésnek kedvező évekhez képest 30 kr. 
—3 pftig: bár nagyobb szorgalommal szedve a1 zúzás
tól őriznék! A' kéÜielyi, hárságyi, babócsai,csurgói, 
gyümölcs bár melly kiállításon is figyelmet érdemelne. 
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Gesztenye a' szőlőhegyeken van, de leghíre
sebb az ih.-berényi vidéken termő. A'sulymot (trapa 
natans, vizi dió) is meg lehet említni, melly a' víz
ben, kivált a' Balaton vidéken terem, 's a' kik esmé
rik, épen ugy megfőzik és eszik, ,mint a' gesztenyét. 

Dohány ezen nevezetes áru-czikk, — melly 
ujabb időben kincstári egyedáruságba jutott — So
mogynak száz ezreket adott előbb: Szulok lakosai 
ezen szorgalom ágával hasznos kereskedést is űztek, 
ugy hogy egy gazda 10—20—30 ezer ft. értéket 
is képes volt szerezni. 

Kender, len az egész megyében annyi terem, 
hogy a' föld népe fejér ruha', ágynemű', — sőt fes
tetve az asszonyi kötény', szoknya'dolgában is más
hová nem szorul: kötéljártók a' gazdasághoz és az 
építésnél szükséges különbféle köteleket istrángokat 
készitnek, 's még is kivált * Csököl vidékről Bara
nya és Zala megyébe igen nagy mennyiségű lent 
elhordanak. 

Méz és viasz azon szorgalom' sikere, melly ár-
tatlaü falusi foglalkozása, mulatsága a' plébános
nak, prédikátornak, 's kisebb' földbirtokosoknak, 
sőt jövedelmező gazdasági czikk is, midőn a' te
hetősebbek méhes-kertjüket nagy figyelemmel ápol
ják. A' méznek mázsája 30—32 pfttal kél el, és 
Pestre, Sopronba, Zágrábba hordják. — 

A' viaszból gyertyák készülnek, nem csak a' 
templomok', hanem magány házak' számára is, — 
mert vannak mezö-vásosainkban ugy nevezett bábo
sok — viasz-gyertya öntéssel foglalkozók, kik eb
ből tisztességesen élnek. 

Márcz vagy méhsert is a' mézből készitnek, és vá
sárokon árulják, — melegben az egészség rovására^ 
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Nyers bőrrel űznek kereskedést, — azon kivül 
mit a7 tímárok, szíjgyártók és cserző vargák készitnek, 
a' Dunára, és Sopron felé: — nevezetesen a' birka- . 
bőrök nagy kereskedési czikket alkotnak, — 'snen* 
csak a' mészárszékeken vágott — hanem gyakran 
nagy majorokban járvány betegség által nagy 
számmal elhulló birkák bőre mind kereskedésbe 
jutnak. — 

Még emlékezem, hogy v i d r a - b ő r ö k e t is, 
mellyek igen* tartós és szép prémet adnak — a' 
Kapós, Rinya, — és a7 Balaton vidékén áruigattak, 
valamint a7 vadászattal lőtt özek', szarvasok' bőrét 
kesztyű- 's lepedőnek, a'nyulakét, szőrét meghagyva 
béllésnak, sapkáknak stb. használják. 

Szarvas marhája annyi van, hogy a' köznép is 
hizlal, kivált Csököl táján, és a' Balaton vidékén, 
de főkép a' birtokos uraságok tavaszonkint csapa
tokat adnak el a' soproni, bécsi kereskedőknek. 

Méltó megemlitni n. boronkai telkes gazdát, ki 
két évek alatt is kedv-töltve hizlal 1—2 pár ökröt, 
mellyek csak nem vetélkednek a' fényes kiállítá
sokra jutott ökrök' nehézségével. 

Sertvése száma egy időben kisebbedett, midőn 
a' birkatenyésztési buzgóság miatt, ennek tartása a' 
nagy uradalmak tenyésztés-sorából ki maradt, 's tu
dom, hogy házi szükségre sok gazda mázsa-számra 
hordatott távoli vidékről, Bácskából, Pestről, Deb-
reczenböl zsírt, 's kocsikenöhájat; de ujabban is
mét kezdik átlátni, hogy a' föld minémüségéhez ké
peit annak sem kell a' mező-gazdaságnál hiányozni. 
A' szegényebbek mindig nevelnek annyit, mennyi 
háztartásukra elég, sőt erdős vidékeken p. o. az 
igali, karádi járásban különösen pedig a' Dráva-
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melléken kereskedésbe is jut, midőn öszszel, tavasz
azai a1 Sopron vidékiek felkeresik, és elhajtják. 

Hizott ürüje nevezetes hasznot hoz a' birka-
tenyésztö gazdának. — Kecskét és szamárt keveset 
tart Somogy népe; amazt a' szegényebbek tejéért, 
ezt leginkább a' pásztorok butyor hordás végett 
tartják. — 

Vadja: öz, dámvad, nyul a' hg. Eszterházy, a* 
Festetitsek, Hunyadyak, Széchényiek birtokain bő
ségben van; volt vaddisznó is, de most már ritkább, 
— 's találni szarvasokat is (Cervus elephas írtrfd},) 
mellyek kivált a' Tolna megye felé fekvő erdőkben, 
V onnan távolabbra is elkóborolnak a* hires tam&Bi 
vadas kertből. 

Ez úttal érintem még, bár nem rendszeres 
á l l a t t a n i l a g (mert illy előadás tehetségemen, és 
czélomon kivül van) azon különbféle rendű vagy osz
tályú" állatokat, mellyek megyénkben részént vadon, 
szabadon, — részént ház-tartás és gond által te
nyésznek, — 

Gyakran lehet lőni rókát, borzot, farkast, vad
macskát, de medvét soha se, — 's most már ritkáb
ban lehet találni vidrát (lutra), mellynek láb-ujjai 
úszóhártyákkal lévén ellátva inkább vizi-állat, 's 
halakkal él; azonban husa jó, bőre pedig igen tar
tós, és szép prémet ád, mint emiitök. Az apró evet
féle rágcsálók (sciurina) közül ismerem megyénkben 
a' közönséges — a' repülő — és mogyoró mókust, 
mellyek leginkább fákon laknak; láttam néhány 
(sciurus glis) pölét, mellyek a' földön, 's benn a1 

földben laknak; láttam ürgéket homokos,földein
ken, kivált száraz nyárban, — tövises vagy sül disz
nót is ritkábban; vannak a' házak, 's istállók körül 
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tyúk pusztító görények, — menyétek; — szapori-
tatnak a' tengeri nyulak (lepus cuniculus); végre 
ismerjük a' házi és erdei egeret, és a' közönséges 
vakondot, melly réteinken, 's gabonaföldeinken sok 
alkalmatlanságot okoz. 

A' baromfit megvenni, 's érette pénzt hozni ösz-
szel,'s tavaszszal faluzik a' soproni, bécsi tikász; 
ád egy pár csibéért 30—40 krt., egy pár kappanért, 
kakasért 1 ftot, és a' szép, pulykáért 2—3 ftot c, p. 
Dicséretes megemlítést érdemelnek a' házi gazd
asszonyok e' tekintetben: én láttam több apróbb há
zaknál 50—60 pulykát, és számtalan sok ludat, ré-
czét. — A' töbi madarakkal, — ínellyek vadon fe
lette nagy számmal, de szorgalommal nevelve is 
mint: a' gyöngytyúk, fogoly, fáczán némelly uradal
makban ápoltatnak,— kereskedés nincs; hanem a' 
lakosok, kiknek mulatságok, Js falusi foglalkozásuk 
a' vadászat, ismerik a' házi, vagy szelid galambon 
kivül az örvöst (columba palumbus), vadgalambot 
(ö. oenas) gerliczét; a7 fajdtyukot, 's a' drávai nagy 
erdőkben a*.császármadarat (tetrao bonasia); a1 csa
patokban, foltokban egy kakas által vezettetni szo
kott foglyokat, és fürjeket; 's lehet látni némelly 
udvarházak körül mulatságul, de nem ételül szol
gáló pávákat. — 

A gázlók közül ismerjük Somogyban mint buj
dosó, dé a' tavak mellett némelly kor leszálló, és lö
vés alá is jövő túzokat (otis tarda), a' darvakat, a' 
közönséges szürke, 's ritkán, de még is található fe
jér gémet (ardea aegretta), melly a' szép kócsag tol
lat is adja; némellyek mondják, hogy nagyobb ber
kes, nádas vidéken látták a' dobos gémet, vagy bö
lömbikát (A: stellaris), melly igy neveztetik azon 
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erös bőgő forma hangról, .mit hosszú orrát a' vizbe 
dugva ád. A* gólya falusi házi barátunk, 's mindenki 
ismeri, a' kanálos gém azonban ritkább. A' Balaton 
körül van sok vad lud, récze, bibicz, vagy libucz, 
mellyek a' viz felett, 's körül repdesnek a' neveze
tes viharmadárral együtt (procellária): minden na
gyobb 's kisebb tavakon szárcsa, vagy vizi-tyuk 
(fulica atra), — emlékezem, midöna'kapos-csatorna 
megnyitása után a' berkek kiszáradván felhökép 
repdesett, hogy egy puskás százankint lőtte ezen 
némellyeknék igen kedves böjti madarat. 

Ismerjük a' fecskének három faját, u. m. füs
tös-, házi-, parti-fecskét, mellyeket bár télre meleg 
tartományokba költözőknek, és a? tavasz kedves 
hírnökeinek tartanak sokan, de én télen által is ta
pasztaltam az emiitett fajokat nálunk. 

K i nem ügyelt a' verebekre, csízekre, tenge-
liczekre, sármányokra, (szántómadár) pintyekre, 
kenderikékre, *s honi madaraink között a' legkisebb 
ökör-szemre, — k i r á l y k á r a , — vagy ti rigó kü
lönbféle fajára, mint a' sárga, — arany begy, lép-, 
fenyő-, énekes-, fekete-rigóra; hányszor töltöttebe 
fáradt keblünket est-szürkületkor a' csalogány, a* 
fülemile bájoló énekével? 's hányszor ébreszti napi 
munkájára a' szorgalmas gazdát hajnalt üdvözlő 
kangicsálásáyal ? 

A' ragadozók közül méltán megemlítjük a' sast* 
vércsét, héját, karvalyt, kányát, 's a' bagoly különb
féle fajait: a' f ü l e s — nagy erdőkben, a'kuvik — 
h a l á l m a d á r c s u v i k a' templom-héja, ?s elha
gyott kastélyok teteje alatt lakó baglyot. Mindenki 
esméri a' szajkót, szarkát, seregélyt, csókát, varjut, 
's a' kisebbeket megtámadó hollót. 
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E l ne felejtsük a' kakukot, a' zöld, és tarka 
harkályt, a* búbos bankát, bábukat.— 

Halkereske'dés a' Balaton f o g a s á n kivül, fi
gyelmet alig érdemel; de ez sorra a' határ1 's igy 
viz-birtoknak, melly az innenső partról a' vizkőze-
péig terjed, fekvése szerént többnyire árendás-halá
szok kezén van, és ezek Pestig, Bécsig szálitják az 
igen becses halat. A' megyeiek ön számukra fognak 
a' Balaton bozótos vidékén sok csukát, 's potykát, 
melly gyakran sár izü, de fognak a5 Dráva tiszta vi
zében igen jó izüeket, sőt süllöket is, mellyek a' 
balatoniakkal nem nagyságukra, de izükre vetél
kednek, — czompókat, kárászokat, pisztrángokat, 
(salmo, ftoreííen) is. 

Rák olly mesés nagyságú — millyeneket szét
küldözve Bécsig a' hagyomány beszél — nincs; de 
nyárban rákot, télben csikót Somogy lakosai, — 
bár a' vizek lecsapolásától fogva kevesebbét, — 
esznek. 

17. §. 

S z e n v e d ő k e r e s k e d é s e . 

Az emiitettek tényező-kereskedését teszik So
mogynak ; ellenben kiad sóért igen sok pénzt: van
nak uradalmak, mellyekbeh 100—200 mázsa elkel 
évenkint 's a' népnél annyira szokásban van annak 
használata, hogy aMegszegényebb is majd a' ke
nyérnek is eleibe teszi: mert ha történik, hogy ke
nyere nincs, kolompérjához vagy hajdina kásájához 
is adja azt, 's megelégszik. 
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Vasat, abroncsokat, kocsihoz való szögeket, 
tengelyeket, — különbféle gazdászati eszközökhöz 
rudakat, kapákat, ásókat, fejszéket Grátzböl — 's 
miólta a* pécsi vashámor jobb vasat készit (mert 
eleinte ólom-lágy volt) Pécsről, — nagyobb gazdá
szati gépeket Pestről, Bécsből szokott Somogy népe 
venni, 's tengelyen egyenesen, vagy a' Dunán Tol
náig, Mohácsig szálitni. 

Lábbelieket, közönséges csizmákat, sarukat, 
bocskorokat készitnek ugyan benn a7 megyében, de 
fényüzetü férfi- és női czipöket, topápokat — a'több 
gyolcs, pamut, gyapjú, selyem kelmékkel együtt a 
bolti kereskedők idökörönkint Sopronból, Bécsből, 
Pestről szálitnak. Hlyen bolt csak nem minden na
gyobbacska faluban van egy, de a'mező-városokban 
naponkint már csak nem a' szükségen túl szaporo
dik: Kaposvárott 6—8, Marczaliban négy, Tabon 
számtalan, és Szigetvárott évről évre több több 
nyilik. —-

Kávét, hollandi- vagy orosz theat is nagy men
nyiségben elárulnak Kaposvárott, Marczaliban, — 
noha az uraságok többnyire nagy városokból látják 
el ezekkel asztalukat Vannak más mező-váro
sainkban is boltok, mellyekben több fűszerekkel 
együtt ezen czikkeket is kapni. 
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18. §. 

G y á r a i . 

Szeszgyárak az ujabb időkben, mint feljebb 
emlitém, számosan vannak, 7s ámbár ezen foglalko
zás, a' véle járó sokféle költség miatt is változó, és 
b é k e s s é g alatt igen csekély hasznot hoz pénz
ben; de a'jó trágya szaporítást, 's az igás-marha 
táplálását, söt hizlalását számolván gazdáink, V ne
mű gyárok a' megyében szaporodnak. 

A' lisztörlö-malmokat is itt lehet említnem: 
mert a' csak nem minden nagyobb helységben léte
ző száraz-, és az apróbb folyóvizeken, — kiváltkép 
a' Dráván számos vizi-malmokon kivül, van szélma
lom L.-Tótiban, 's készül gőzmalom Faiszon, Hár-
ságyon.'— 

Salétrom-főzést, több .vidékeken kísérlettek, és 
még most is több kisebb birtokosok is foglalkoznak 
azzal, — dé kevés eredménynyel. 

Üveget táblákban, 's mindenféle edények alak
jában készitnek Sz.-Mikályfán — Özindery-, és Lu-
kafáti — elébb Battykáni, most Biedermann birto
kán; volt még egy Sz.-Lukán', Festetitsek G-alos-
fájához tartozó pusztán, de ez megszűnt. — Ugyan 
Lukafán Szvetkovits haszonbérlő erélyesen kezdte 
a' porczellan készítést; 's én láttam ott készült szép 
erős edényeket; de kivált a' kova-kö? messze léte, 's 
más akadályok miatt (a7 mint hallom) ezen foglalko
zás félbeszakada. 

Posztógyár most nincs: volt egy a' megyeház
ban, melly minden kamat reménysége nélkül csupán 
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a' rabok javitó foglalkozását czélozva az emberiség 
eszméjétől ihletett részvényes társulat ügyekezete 
által néhány évekig fenállott, és igen jó pokróczo-
kat, 's különbféle posztókat készitett, ugy hogy 
nyilvános árverésen pesti kereskedőkkel is megmér
kőzött, 's a' megyei szolgák számára elegendő, a' 
szükséges különbféle szinre. festett posztót *) jutá
nyosán adhatott; azonban ez a' forradalmi keserű 
mozgalom által ugy meg károsittatott, hogy megakadt 
és a* társaság 1854-ben feloszlott; derék, és nagy 
gonddal készült kallója mérsékleti áron herczeg 
Eszterházy-nak, k i a' helyet, és rétjein ált vezetett 
fiók csatornát a' j ó c z é l r a engedte volt — saját 
birtokába jött, több eszközei, fonó- és szövő szé
keivel együtt pusztulásra jutottak. **) 

19. §. 

Mestere in b e r e k, — m ű v é s z e k, 

Mesteremberek: posztó-, szürszabó kivált Nagy-
Atádon, Csurgón, Marczaliban, Kaposvárott haszon
nal üzi foglalkozását, 's vásárokon is eljár; de a' 
szürposztót leginkább a' Veszprém megyei csapók
tól szerzik egész Somogyban. 

Magyar- és német csizma - varrók, szűcsök, 
gombkötök, takácsok elegen vannak, — sőt csak 
nem"minden háziasszony maga is sző, — kerék
gyártók, nyergesek, szijgártók, tímárok, cserzök, 
a7 cselédek saruját varró, — V m é g fényűzési 

*)• 1847. oct. 1-én tart. árcsökkentés-utján 600 rőföt, 
**) Selyemtenye'szte'sre még csak annyi van teve, hogy közigaz

gatási ügyelet alalt szederjfák neveltetnek, éa olcaó áron kaphatók, 
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vargák, csizmadiák; vannak m.-városainkban bádo
gosok, rézművesek, kovácsok, lakatosok, késesek, ne
vezetesen Csurgón igen jó asztali-kések, 's még lé-
grádi bicsakok is igen jók készülnek; találni szo
bafestőket,— kik vászonnemüeket festnek N.-Atádon, 
Szigetvárott, Sárdon, Kaposvárott, festő név alatt 
magokat jól biró lakósok. 

KÖmivesek, ácsok a' mező-városokban vannak, 
mint kéményseprők is, kik a' megyei szükséget fe
dezik, — mindazáltal a' nagyobb épületek tervei 
Pécsett, Buda-Pesten, 's Bécsben is készíttetnek. 

Vannak könyvkötök Kaposvárott, Csurgón, 
Marczaliban, kik a' megyében vásárokra járnak, és 
az imádságos- énekes könyvön és kalendariomon 
kivül az ujabb magyar könyveket az oskolaiakkal 
együtt árulják. 

Művészet: van egy könyvnyomtató-intézet is, 
melly a? megye védelme alatt felsőbb kormányi en
gedelemmel keletkezett, és a? megye rendelményeit 
's a' szükséges irományokat a' fő-jegyzői-hivatal 
könnyebbségére nyomtatta; ezen czéllal a' mostani 
kormány is a' főnökség' könnyebbségére a' megyei 
épületben oltalma alatt tartja ezt. 

Az iskolák helyén 's nagyobb úri házaknál le
het találni rajz- és festósz-mestereket, kik amott 
nyilván, itt magányosan az ifjú kebelben az építészet 
's festői művészet eránt kedvet ébresztenék. Itt 
kapott szikrát jeles Zichynkben amaz festői tehet
ség, melly majd lángba ment, 's derék honfiunkat a' 
fényes pétervári udvarhoz vitte; igy lön az Ando-
cson született l^ukurelli a' nagy K o p á c s y ' véden-
czévé, 's olasz-honban tett tapasztalásai után jele* 
arczkép-festövé, 
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20. §. 

M e z ő g a z d a s á g i m ű v e l t s é g . 

A' gazdasági műveltséget tekintve, hízelgés 
nélkül szólva, Somogy egy a' legelső megyék kö
zül országunkban; a7 köznép ugyan a7 három nyo
mást, és három szántást követi az őszi vetésnél, — 
de legtöbb földesuraknál a7 váltó-gazdaság 4—6—10 
évekre van rendezve. Feljebb a' kereskedésről szó
ló §-ban vannak emlitve a7 termékek, — de legin
kább a7 szorgalom, az értelmiség, a7 természet-tudo
mánynak, a7 gépeknek a7 mezö-gazdaságbani alkal
mazása jellemzik azon eszmét, mellyröl itt emlitést 
tenni helyén van; a7 szántó és vető-, a7 soros 
ekék, boronák, hengerek, a7 rét-tisztító, széna-gyüj-
tö, szecskametszö, arató, cséplő, kukoricza - mor
zsoló gépek, naponként ismeretesebbek lesznek: 
példával megy most e7 tekintetben elő báró Sina, 
kinek simongáti uradalmaiban használatban vannak 
ezek közül mind azok, mellyek kivált az európai 
fővárosokban, 7s hazánkban is a7 kiállítások7 — . 
amaz főbb közlekedés7 utján ismeretesekké lettek* 
Elöl jártak már e7 tekintetben gr. Hunyadyak, ama 
sok ideig Lengyeltótiban volt haszonbérlő, felejthet-
len szives vendégszerető báró Fechtig, és erélyesen 
működnek legújabb Csapo^y-féle jószág7 megvásár
lása által Bálványoson Satzger, és Adandón gr. Wic-
kenburg birtokosok, 7s ezek7 példájára kisebb gaz-
dászatoknál is megszerezvék már nem csak a7 kü
lönbféle ekék, hanem cséplö-gépek 's többek is: ál
táljában, főkép az úrbéri munka megszűntével ay 

Sum. Várm. ismert, 6 
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napszám' drágasága, — mi i d e j é b e n nem is 
k a p h a t ó — felébresztette az egész közönséget, 's 
most már honi gépészeink is külföld mintájára min
dent készitni képesek lévén, a' gazdák Pestről, So
pronból, — 's némellyek Bécsből sőt Londonból gé
peket szereznek. 

A'birkatenyésztés, — nagy virágzásban van: 
ez előtt 30—40 évvel gr. Hunyadyak kormányzója 
Appel ment elő ebben is példával, és illő áron jut
tatni kost, anyát, 's bárányt a' többi birtokosoknak, 
az uradalom dicséretes elve volt; azonban hoztak 
Cseh-, Morva-, sőt Szászországból is anyákat a' sárdi 
és mikéi Somsichok, Czindery, Siskovich, Kund 's 
többek. — Nagy hirben volt eleinte a' büssüi Graal' 
nyája, mellynek gyapját egyenesen Moreau gyá
ros drágán fizette, 's kosokat innen, sőt még többen 
a' Déghi Festetits böhönyei aklából vettek. Megem
lítést érdemel a' kegyes szerzet jószágán Gellében, 
Mernyén e? gazdasági ág' haladása, mellynek alapját 
a' szelíd Ugróczy kormányzó, Grosser provinciális
sal kezet fogva, olly hatással vetették meg, hogy e' 
dolog majd növendékök az erőteljes Dornay' vállaira 
jutván 20 ezerét haladott a' birkák száma, melly 
ugyan az 1848^1849iki zavarok miatt e' honpsult 
és a' viszonyokba okult kormányzó távozásával k i 
sebbedett |vala, de visszaj öttévei ismét uj életre ka
pott, 's ez évben eladtak 300 mázsát a'bárány gyap
júval együtt. 

Különösen nagy kővetkezetességü volt, — 's 
kiszámíthatatlan hatást-gyakorol még soká azon 
száz ftos részvényeken alapult b i r k a - t e n y é s z t ő 
t á r s a s á g n a k törekvése, melly által szász-or- 1 

szági finom nyáj szereztetve, a' vámosi bérelt földön 
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ahhoz értő birkások kezelése, 7s a'legjelesebb birto
kosok felügyelése alatt több évekig tenyésztetett, és 
mérsékleti áron kosokat juttatott. De ez is, változ
ván a' körülmények, 7s talán innen sem maradván el 
Eris, mint más emberi viszonyokból,—a' bérleti ha
táridővel megszűnt, és a' társaság feloszolt; azonban 
mind az anyák, mind a7 kosok árverés utján megye
beli gazdák által vásároltattak meg. — Nem fogja 
senki kétségbe hozni, hogy még ezen feloszlás is 
tényezője lön a7 birkák nemesítésének; 7s hogy a' 
jó vér igy terjedt az akiokba: mert minden állat ne
ménél a7 hasonfajok (varietas) mint különböznek, 
ugy czélszerü párosítás, vérvegyités által nemesül
nek, 7s a7 természet titok-fedte törvénye szerint hosz-
szas időkig, több ivadékokon keresztül megtartják 
a7 nemzésben erösebb tényező him7 vagy nő7 typusái 

Kecske, mint a7 kereskedésről szóló sorokban 
említem, kevés;. némelly vidéken a7 szegényebb la
kósok tartják teje és legeltetése, 7s könnyű telelteté-
se miatt; a7 tisztviselői táblás jelentésből kimaradt. 

Szarvasmarha több uradalmaknál magyar fajú 
gulyákban neveltetik, — azonban néhány tyroli, és 
svajczi akol is van: különös szép, nagy a7 gr. Hu-
nyadyé Kéthely-Sáriban, báró Sináé Simongáton, 
7s jelesek Czyndery- és Somssich Miklóséi. A 7 köz
népnél is szép magyar faj van, 7s minden helység 
tart a7 tehén csorda számára bikát közköltségén; 
Szlavónia felé eső vidéken van bizonyos apró, tartós, 
és jó tejelő faj. — 

A bival is napról napra szaporodik, ámbár a7 táb
lában külön nincs emlitve, — 7s csak a7 többi ökör r 

tehén számába vétetik; de méltó az említésre, inert 
ezen állat könnyen kitelel a7 legaljasabb takarmány-
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nyal is, 's azon kivül, hogy erösebb bármelly más 
vonómarhánál, lassúbb munkára, építésre, sőt szántás
ra, boronálásra alkalmas, és csaknem minden gazda
ságnál van néhány pár bíval-ökör; a' tehén pedig igen 
jó izü zsíros tejet ád, 's tejfelét semmi más ki nem 
pótolja, és a' ki, mint elmés dr. Entzünk említé, meg
kóstolta, annak szájában marad az ize; de ezen állat 
maga is felette hizékony. Nagyizámu bival gulyája 
van a' sárdi és mikéi Somssichok-, Sárközy A l 
bert-, Czindery Lászlónak, -r- 's legnagyobb gr. 
Festetics Tassilónak Balaton-Kereszturon, — höl 
tejét, túróját, sajtját, mint másutt a' svájczi te 
hinnék fejeset, gazdasági czikké emelték: 1866-ban 
a' párizsi kiállításon is voltak innen bivalok. — 

A' barmok s z á m a : 

Ló Öszvér és 
szamár Ökör Tebón Juh 

d a r a b 

39,666 425 | 42,325 45,172 2S2,189 

A* bivalók nincsenek külóa említve, a* juhok száma pedig, 
vélekeddscm szerint hibásan, 'u kicsiny számra van tdve, — csak-
nem épen annyira, mint a* lakosok népesedése. ~-

Lótenyésztésre 10 —20 évtől fogva minden 
sorsú ember sokat ügyel: b. Feehtig\valóságos 
arab ménjei az egész* vidéken terjesztették a' jó 
vért, 's utánnok több apróbb ménesek vannak, — 
példája pedig ébresztette e* gazdasági ágra az ügye
letet, Nevezetes marad azon lótenyésztési buzga-
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lom, melly megyei intézkedést szült és a' tehetösbek 
egész megyében az akkor mégugy nevezett adózók 
számára, apa ménlovakat tartottak, söt hogy az 
érintkezés könnyebb legyen, távolabb esö helyekre 
is küldtek a' fedezési hónapokra: igy hg. Eszter
házy Kaposvárra, Czindery Sz.-Balásra, gr, Hu-
nyady Szilba és Kéthelyre küldöttek, — a' többiek 
mint Csapody, nágocsi Zichy, gr. Széchényi Pál, 
Somssich, Kund stb. istállójuknál tettek e' czélra 
intézkedést. A' járási szolgabíró arra rendelt állan
dó biztossal — kinek napi dija járt, — felügyeltek 
a' ménló épségére, tenyésztési képességére, és ellen
őrködtek, hogy a* megyei pénztárból fö-kormáiiyi 
helybenhagyással járandó 3 ft. p. p., csak a' siker
rel tett fedezésért, tehát csikószám szerint, fizet
tessék. 

E ' kor szülte vala a* hetesi ló-verscnyt, főkép 
gr. Festetits Miklós működésével és sok áldozatjá-
val, melly alkalommal uraságok' drága külföldi lo
vai, külföldi ellen, — beltenyésztettek beltenyész
tették ellen az országos ló-futtatás példájára drága 
billikom, 100 arany stb. díjért vetélkedtek. Sőt ada
kozó kézzel ébresztettek a' falusi paraszt-gazdák is 
e' futtatáson, midőn a' nyertes 20—50—100 ftot is, 
kapott húszasokban, tallérokban jutalmul. Igy gya
rapodott a' ló-tenyésztés annyira, hogy a' pesti or
szágos lóversenyen, és gazdasági kiállításon leg
újabban is aszalai, plúai, atalai stb. lovak jutalom-
dijt nyertek, Megbecsülték Somogynnk' népies ünne
pélyét sok távoli megyékből érkezett vendégek ugy, 
hogy a' hetesi gyep Somogyunk jó hírét is nevelte, 
— főkép, mivel ez alkalommal a' megyeház' szép te
remében vendégszeretettel bőven gazdálkodó táncz-



86 

mulatság is tartatott. Volt idő, midőn gr. Károlyi, 
gr. Batthyáni, gr. Apponyijelenlétökkeldiszesitették 
e' közönséget. 

Egyébiránt vannak ménesek, mellyek e' ké
sőbbi mozgalom előtt méltán híresek voltak már: 
illyenek aVgr. Hunyady, a' babócsai Végh, a' györ-
ki Jankovich, a7 herényi Tnkey ménesei, — 's illye
nek voltak gr. Batthyáni somodori lovai, mellyek 
angol apának, magyar, sőt normán anyákkal párosí
tása által olly tökélyre emelkedtek vala, hogy kül
földön is,különösen Olaszhonban nagy becsben tar
tattak ; de itthon is a' b. e. Nádor istállójában ezen 
ménesből többnyire mindig voltak kocsis-lovak, neve
zetesen az 1830-ki országgyűlés alatt dísz-kocsiját in
nen, V czélra vásároltatott hat pej hordozta*— Árve
rés utján a'helyszínén, egyenként eladta az egész mé
nest a' kormányzó gazdatisztség, midőn a' két test
vér grófok a' birtokot korán elhalt atyjok után örök
löttek ; á' több tekintélyes, messze-vidékröl is idese-
sereglett gazdák között legtöbbet vásárolt Márfy, 
ki ennek következésében nem számos, de igen jó, 's 
nagy kocsis-lovakkal gazdag ménesét fentartja, és 
párját 800—1000—1200 forinton is adja. 

Sőt vannak helységek is, hol előbb ébredezett 
(talán földesura tanácsolta vagy jólét sugallta) e' 
szellem, és a'; község tulajdon költségén ménlovat 
tartván — már rég 16—16 markos lovakat nevelt. 
Igy a' .gellei, pulai, aszalói, andocsi ember már ez 
előtt 20—30 évekkel is kapott pár lováért 3—4—5 
sfcáz forintot. 



21. §. 

É p í t é s i in ó d. 

Ez magánál a' köznépnél is különbözik, részint 
a7 lak-vidékén található anyagok, részint a' hagyo
mányként firól fira maradott szokás szerint. A* mi 
a' házak fekvését illeti, az ujabb időkben szabályo
zott helységek szép sorral, egyenes utczát hagyva, 
vannak minden járásban. Anyagok: sok helyen 
alapzatnak négy erős kifaragott tölgyfa van össze
állítva, mellytöl ugyan a' négy falgerendákig karók 
rakatnak ritkábban vagy sűrűbben, azután jön vas-
tagabbacska vesszőkből készült fonás, mellyet gyúrt 
sárral betapasztanak. Némelly helyen az. alapzat 
téglából van, 's reá jön a' tömés; sok helyen van 
amaz, igen tartós, sok szalmával kevert, ?s taposott 
f e c s k e - r a k á s . A' padlás önmagok által hasoga
tott tölgy-, a' teketösbeknél a' Dunáról, Dráváról ho
zott fenyödeszkákból készül, sőt igen sokaknál vér 
konyább, hasogatott-sorba rakott szalmás gyúrt sár
ral összetekert fák — (SBitfeflwbcn)/ aztán simán be
kenve, bemeszelve a' stukkatort képezik* Lehet látni, 
hogy az istálló ís egy fedél alatt van a'háznéppel, de 
többnyire mind ez, mind a5 többi gazdasági épület 
egy kevéssé távolabb fekszik a' lakháztól; sőt fő
kép a* hegyes vidékeken olly hátra van az a' kert
ben, a' gyümölcsösben, hogy csak nagy gonddal, a' 
család egyik tagjának télben nyárban az istállóbani 
lakása által lehet a' marhákra elegendökép ügyelni. 
A fedél könnyű, többnyire szalma vagy náddal fed
ve; cserép-, vagy fazsindelyes, kivévén a' városokat 
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ritka: a' ház' alakja többnyire litcza felé üstökösönngy 
végződik, hogy a1 padlásra feljárást enged, és elö-
tornáczkép tért hagy, hol egymás eszközöket tar
tani sokas. 

Fütö - kályha még némellyeknél nincs, hanem 
gyúrt agyagból rakott nagy kerek kemencze,rmelly-
ben a' kenyér is sül, vagy ha ez a' konyhában van, 
akkor lehet látni a' szobábanla' tányér-forma, több
nyire mázatlan cserép-darabokból készitett kályhát. 
Vannak egész helységek, hol még kémény nélküliek 
a' régebben készült hajlékok; — de most már a' 
tisztviselöség befolyása, 's ügyelete által ezen, egy
részről a' konyha füstje miatt a5 szemnek káros, — 
másrészről tűzi-veszélylyel fenyegető rosz szokás 
jóra változik, 's ha távolból is, de meghordják a 
kéményhez a' téglái — 

A' mi az uraságok l a k h á z a i t , 's é p ü l e 
teit illeti, vannak, mellyek bármelly müveit kül
földön is helybenhagyást nyernének: amazok téglá
ból mészszel földszínt- 'vagy emeletre épitve több-
üyire kerttel körülvéve, k a s t é l y név alatt, — é s 
pedig vendégszeretet' bebizonyitására tárt kapuval 
hirdetik a'jólétet; — ezek, főkép a' birka-tenyész
téshez, a' csűrhöz, a' szérűhöz, gabnás pajtához tar
tozók, — bizonyítják, hogy a' mezei gazdák értel
mi haladás', és jövedelmi pénz' szűkében is több 
nemzetek példájára haladni akarnak, mint a' 20-ik 
§-ban emiitett gazdálkodási eszmélés bizonyítja. 
Üvegházakat, azonkívül, hogy nyárban európai, 's 
talán még a' tengereken túlról jött növényeket is 
esmérnek, tartanak a' nagyobb birtokosok, — ápol
ják egész télen tanult kertészek' ügyelete alatt Flóra 
kellemeit, ugy hogy különbféle rózsákkal, cameli-
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akkal, asterekkel, azaleakkal, dahliakkal, fuchsi-
akkal, jierium-, pelargoniumokkal, silviakkal stb. 
diszesitbetik magokat Somogynak leányai, a* mint 
valóban gazdagabbak ezen kellemet táncz-mulatság 
alkalmával másokkal is megszokták osztani. 

22. §. 

A' l a k o s o k ö l t ö z e t e . 

A 7 nép, bár követi a* falusi és népies szokást, 
de egyénei még is nem csak a' szomszéd megyeiektől, 
hanem egymás között is különböznek ruházatjukra 
nézve: igy a' fehér szűrposztóból, mit Somogyunk-
ban mindenfelé számos szürszabók varrnak, — vi
selnek felső ruhát, de annak szabata különbféle: 
Nemesdéd, Szakácsi 's a' Balaton táján kék posztóval 
czifrázzákeztki, és alatta setét-kék nadrágot, fehér 
gömbölyű gombbal, posztó dolmánt, spenczert kord
nak; ugyan illy formán öltöznek az igali, karádi 
járásban a' tehetősek, csakhogy ezek a' szürujját 
végén nem varratják be, hanem felöltve hordják, 's 
rövid útra menve is vászon vagy szőrtarisznyát visz
nek kulacscsal, eleséggel, midőn amazok a' bevar
rott szürujját kenyérrel, szalonnával, túróval (mellette 
sós vagy paprikás szaruval) megrakják, sőt néha 
korbácsot, kötelet is tesznek mellé, — gondoskod
ván szükség esetére. Legtöbb vidékeken a' szür'czif-
rázására kék posztó helyett vöröset használnak, és 
a' kaczéros ifjak, pásztorok azzal különbfélekép bu
jálkodnak, 's azt még selyemmel is kihimeztetik, 
szabatát különben megtartván, csakhogy kurtáb
ban hordják. — 
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Kalapot vagy föveget különbfélét viselnek: igy 
laposat szélesen lebocsátva, vagy karikásán — pör-
gén — fehérmegyei módon felhajtva karimáját; tél
ben báránybör-sapkát kivül fekete birkabörrel vagy 
zöld gyapjú szövettel bevonva, gömbölyegen a' főhöz 
alkalmazva, vagy főkép a' gazdagabbak, az öregek, 
alacsony henger, kalpag-formára. 

Lábbelit, csizmát, sarut — főkép a' béresek, 's 
bocskort is hordanak a' szegények. Nevezetes, hogy 
a' németfaj, főkép a'zseliczi 2—3 helységben (Bö-
szinfán, Hárságyon, Sz.-Lászlón) a' magokkal még 
beköltozésökkor behozott faczipöt sárban, és téli hi
degben hordják, melly ugyan a* gyalog-járást las-
su-csoszógóvá teszi, de kivált kocsin a'csatos czi-
pön és kapczán, vagy csizmán fölül hideg ellen igen 
czélszerüen védi a* lábot; sőt az okos német nyár
ban, 's öszszel méginkább, főkép kaszáláskor a' reg
geli és alkonyodti hideg harmat ellen, veszi annak 
hasznát Minden illy helységben találkozik 1—2 
ember, ki ennek készítésével foglalkozik, 's egy 
párnak ára 20—30 kr. p. p. 

Ha ezen lábbeli nem olly csinos is, mint a? pá
rizsi kiállításon mutatott, de elég, hogy a' pesti 
Lloyd (1855. Aug. 26.) óhajtása *) nálunk felesleg: 
mert mint a r franczia nép ismeri a' sabot-ot, ugy 
ismerik nálunk is a' k l u m p á t , — csak hogy a' 
magyar inkább meztelen láb, vagy szörmadzaggal 
felkötött bocskorban türi a' hideget, gázolja a' sarat, 
mint hogy kevés számú németeinktöl eltanulná a' 
dicsért sabot vagy k lumpa lábbelit — 
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Vászon-ruha neművel fejérrel, söt — ha a7 

több m.városaiiikhan lakó festő mesterembernél tar
kára festetni szokott tulajdon szövetét elkészítteti, — 
tarkával is, az asszonycseléd látja el a' házat; mert 
miden gazda vet kendert, 's némelly vidéken lent is, 
mit áztatás, költés, tilólás, gerebenezés által ugy el-
készitnek, hogy belőle tartós, és fejérités után szép 
vászon válik. 

A' nő-nem* viselete^szémbetünökép különböző: 
a' leányok hétköznap lesimítva, hátul összekötve, 
befonva hordják hajukat, — de vasárnap különbféle 
— p á n t l i k á v a l — szalaggal ,ékesítve ' pártát 
tesznek fejökre, — a' fiatalabbak hordoznak még 
bársony-homlokkötöt is; lábaik dologtevő nap több
nyire meztelen, de ünnepen magas sarkú fekete, 
piros, sárga csizmát, (a* mint hiúságuk hozza) czipőt, 
legtöbben még is feketét, némellyik selyemszálak
kal is virágosán kivarrva, 's alatta kék harisnyát vi
selnek. Vannak helységek, hol legnagyobb télben 
is könyökig érő ümegben, meztelen karral, vállal 
fűzött derékkal, többnyire tarka szoknyában, fejér 
köténynyel, összetett kezöket nagyobbacska kendö
vei takarva mennek templomba, 5s a' hosszú pxedi-
káczió alatt is meg nem fázni i f j ú s á g f e l a d a t á 
nak hiszik. Vannak ismét helységek, főkép a' 
Dráva felé, hol hosszú ümegben, melly elöl hasítva, 
a' melykas aljáig csak galanddal összekötve, hogy 
duzzadt emlöjöket kaczérkodva 's alig takarva látni 
lehessen, hátul sok ránczba szedve, gzines vagy 
szinetlen köténynyel a'derekon körülkötve,—járnak 
a' nők: hajukat felfodorva hordják ezek, 's reá mint
egy fejékességökre ügyelnek. Az asszonyok hétköz
nap fejér vagy tarka kendövei egyszerűen bekötik 
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fejőket, de ünnepnap' a1 nagy fejér kendőt szorgal
matosan összeillegetve a7 homlok felett előre széle
sen pupositva csak pongyolán használják; a' Dráva 
szélén shawl forma önmagok szőtte — kendőt is 
hordanak-fejőkön; a7 menyecskék fején látni fejkö-
töt, — k á p l i t fekete selyem-kendővel körül köt
ve, miről többnyire szalagok is csüngenek. 

A tehetösb asszonyoknak mentéjök is van, mel
lyet többnyire sötét-kék vagy zöld posztóból, prém
mel és gombokkal, — nyakukon, 7s vállaikon, bár 
ujja is van, — öltetlen viselnek — k a c z a m a j k a. 
Az ifjabbakon látni most már rövid, ujjas derékrava
lót, r é k l i t is, lehajtott kerek gallérral, elöl gom
bokkal vagy csatokkal összeilleszthetöt. 

A müveit rend itt is, mint mindenütt, a' világ-
szerte közönséges módot, (mit mi leginkább Párizs
ból Bécsen ált kapunk) követi: a7 frakk, kaput, me-
lyény, nadrág, csizma, különbféle magasságú selyem 
kalap, — mint ezeket a7 jelen kor és divat kívánja, 
te' megyében is közönséges. Mig a7 megyei élet 7s 
gyűlések tartottak, lehetett látni a7 tanácsházban a' 
leggazdagabb arany, ezüst gombkötő-munkával, sőt' 
egészen az emiitett nemes érczböl készült, drága
kövekkel rakott gombos magyar ruhákat, 7s kardo
kat, és ehhez ízlésesen alkalmazott csizmákat, topá
nokat, kalpagokat. 

Az urnök öltözete — kalaptól fogva czipöig a 
franczia divatlap (Jounal des Dames) szerint—bizo
nyítja, hogy mint szellemi miveltségökre csaknem 
több ügyelet fordittatik a7 férfiakénál, ugy izlésök 
a7 fő-városi s á lon okhoz van mérve. A 7 téli drága 
bundák, muffok muszka-földről, épen ugy mint az 
olasz, drága tafota, vagy atlasz, a7 brüsseli csipke 
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az ízlésteljes fő-ékesség, a r drága kövekből gyé
mánttal, smaragddal készült gyűrűk, karpereczek, 
különbféle kláris-, gyöngy-nyakkötök, néhány házak
nál részint az ős családi jólétre, részint a' csudálatos 
sebes, a' gőz-kocsi, és hajó által könnyű közleke
désre emlékeztetik a' csak kevéssé figyelmezöt is. 
A' közép-birtokosok megelégesznek a' birodalmi 
gyárakban készült gyapjú- és fátyol-szövetekkel, 
mellyeket Pesten, sőt Pécsett is Ízletesen (ha igen 
drágán is) megvarrnak a' szabók, sőt igen jól utá
noznak a' kaposvári, marczali, szigetvári, lengyel
tóti, n.-bajorai stb. mesterembereink: föékjeiket, a' 
kalapot, fejkötöt is épen ez uton kapják, vagy ké
szítik megyénkben több m.-városainkban lakó divat
árus személyek, kik időnként ujabb ujabb ízlé
sű kelmék, és portékák vétele, 's meghozása végett 
nagy városokba is utaznak. 

22. §. 

Népnevelés általánosan, — iskolák, 's más művelt
ségi intézetek. 

Azon régi gunyvers: 
„Somot, almát, körtvélyt itt eleget elietsz, 
De a' tudományban részt keveset vehetsz" 

ama népies könyvből már kimaradt, és pedig mél
tó joggal: mert azon kívül, hogy a' vallási elöl
járók, püspökségek, superintendentziák a? magas 
kormánynyal kezet fogva törekesznek a' társaság 
miveltsége', boldogsága* e' fő-emeltyűjét ápolni,— 
magok a' megye lakosai is buzgósággal járulnak 
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anyagilag és szellemileg e' tárgy felvirágzásához.— 
Senki sem érti pedig már ma e' szó alatt: népnevelés 
a' közönséges csupa iskolai, vagy az egyházi okta
tást; mert az ember testből és lélekből, anyagból és 
szellemből áll, mi mint egyénben, ugy testületben, 
népben, nemzetben is egymást áthatva alkotja tár-
gyilag a' valót, a' lényt. Azonban korlátolt ismerő 
tehetségünk ezen eszmét elemezi, és az érthetőség 's 
világosság kedveért külön előadást kivan, — igy 
előbb a) a' testi- 's azután (3) szellemi nevelésről. 

24. §. 

a) A testi nevelés mint állami ügy. 

Minél közelebb áll valamelly nép a' természeti 
állapothoz, minél kevésbé gátolják a' társasági kö
telékek az idegek' és izmok' ösztönszerű működésétől 
fiiggö egyezményes kifejlődést: annál tökéletesebb 
egészségünk, erösebb testi alkotásunk, 's már Ho-
mernak a' mai bölcselkedök által is, főkép Rousseau 
után, sok alakbarí elmondott szava, hogy a'|társasá-
gos élet természeti erőnket kisebbíti, igaz : 

,,A' melly nap a' szabad embert lánczra teszi, 
Az első erönye' felét már elveszi," 
De épen azért az országalapitók, törvényhozók 

Lykurgus, Socrates, 's többek Mózestől fogva a' ké
sőbbi Mohamedig, sőt a' nagy Péterig az állam-tör
vényeivel, a' vallásos szertartással összeszőtték az 
egészség szabályait is: igy a' legműveltebb kormá
nyok fejedelmeik' bölcsessége szellemében a' nép mű
veltsége fokához képest nem szűnnek meg egészség-
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rendőri szabályokat, intézkedéseket életben tartani, 
betegápoló-, gyógyitó-egyénekró'l, orvosokról, inté
zetekről gondoskodni.— 

25. §. 

Somogy népe' átalános egészsége. 

E ' megyéiben nagy városok nem lévén még több
nyire közel van népünk a' természetes életmódhoz: 
azon fáknak, szőlőknek a' kertekben, emelkedett 
halmokon, hegyekeni ültetése, mellyeknek kellemes 
gyümölcsét majd az unokák szedik; *) — azon egy
szerű lakháznak, gazdasági épületnek rakása, igaz
gatása, mellyet főkép már most az emberiség' kide
rült hajnalán utódai tulajdonának ismer a' szegény 
nép is; — 's ugyan ezzel összekötött tulajdon föld-
mivelése, rendezése, á' termelést sikeritö, nevelő kel
lemes foglalkozás; végre a7 szükséges házi állatok' 
szaporítása, nevelése, mindóllyah teendői népünknek, 
mellyek a' test' alkotó rendszeréinek összehángzásáf 
fentartva, az egészséget az időjárás, és évszak befo
lyása mellett is elég jó állapotban tartják, és hosszú 
életű — mindkét nemű —60—70 sőt 80 éves egyé
neket láthatunk, 's 60 év körül még mindenik utána 
járhat foglalatosságának. — Mindazonáltal épen az 
emiitett falusi élettel járó, a' nyár égető melegében 
is, ugy foglalkozást igénylő életmód sok nyavalyát 
hidegleléseket, vérhast, cholerát okoz, valamint a' 

fc) w hic inter flumina uota, 
E t fontos aacros, frigus captabis ópacum. t í Virg i l . 
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téli zordon, a* fákat 7s állatokat lióval jéglemezekkel 
boritó nedves hideg időben is a7 tűzhelyt őrizni nem 
engedő, 7s munkára szólitó teendők sora és módja, — 
eséseket, dőléseket, ficzamokat, csonttöréseket, sőt 
megkütés általi agy-gyuladásokat, hagy máz alak
ban, köhögéseket tüdő-lobig emelkedve idéznek 
elő: ugyan e' tekintetből a7 magas kormányi intéz
kedés által régtől fogva volt ügyelet az összes egész
ségre, 7s van alkalom, hogy egyénileg is kiki gon-
doskodhassék magáról szükség esetében orvos iránt. 

26, §. 

Az e g y é n e k e g é s z s é g é r ő l . 

Születésétől fogva a7 kisded darab ideig csak 
physikai élettel bir, mint akármelly más állat: vi
lágrajöttekor a' levegőnek tüdőbe hatása, *s a7 

bőr7 ingerlése miatt ösztönileg sir, majd szopik, 
eszik, i s z ik , és kiürítéseiket teszik a7 tenyész-
élet7 szervei, de csak lassankint nyílnak az idegekre, 
agyra, és az érzékekre ható tárgyi ingereknek utak, 
még pedig annál könnyebben lesz azok iránt fogé
kony a7 lélek, minél egyszerűbb azon égi adománynak, 
a' szervestestnek ápolása 7s tertnészetesb táplálása. 

Az ember az emlős állatok közé tartozik, 7sigy 
általános törvény, hogy a n y a t á p 1 á 1 j a s z ü 1 ö 11-
j 61: ezen érős, és előbb vagy később bekövetkező bün
tetés nélkül soha át nem hágható intézkedését a7 ter
mésze tnek , Somogy7 asszony-népe teljesíti, — ki
vévén igen ritka esetet, midőn az orvos ellenzi az 
anya betegsége miatt a7 szoptatást. Nincs itt szó 
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azon néhány igen kevés nri rangú asszonyokról, kik 
kényelmességből, vagy álnézet után kellemeik fen-
tartására túlságos ügyeletből, — főkép ha még más 
nagyokat majmoló, ?s káprázva látó férjök gyenge
sége is hozzá járul, — szerelmök testesült zálogát 
dajkának adják szoptatni, melly kötelesség átruhá
zásával lemondanak azon kebel élesztő örömről is, 
mellyel kisdedök első mosolygása jutalmazná őket! 
Mondám nem szólok ezen kfevesekröl, hanem azon 
nagy számú anyákról, kik 10—12 hónapig emlö-
jökkel táplálják magzatjaikat: azután ha a' csecs-
töli elválasztás megtörténik, minden háznál lévén 
fejős tehén, — vagy ha nincs, a' szomszéd — a7 

koma-asszony örömest juttat annyi tehén-tejet, 
mennyi e7 korban mig a' táplálásra — főkép leves
étel segítségével kell, elegendő a'tej: ebben vannak a7 

vegytani ismeretek szerint is mind azon részek, 
mellyek a' test táplálására leghasznosabbak, 7s ez 
az első 10.—12 hónapban szükséges, és legczélsze-
rübb talapmány. Későbben midőn már a' fogak ki
jöttek, 7s a7 gyermek erősödött, hozzá szoktatják Öt' 
mind azon étkekhez miket a' felnőttek esznek, sőt 
elég hibásan az apák, midőn ritkább alkalommal 
(mert minden nap nincs módjuk) önmagok bort isz
nak, a' fiu gyermeknek is adnak. 

A' mi az öltözetet illeti igaz, hogy születés után 
mindjárt e7 vidéken is bepólálják a7 kisdedet, de még 
sem olly nagyon hónaljtól fogva egész ágyékig vagy 
egész lábszárig, mint ez előtt 30—40 évvel: a7 bábák
nak a7 tudományok egyetemébeni oktatása, 7s aztán a7 

megyei orvos rendes felügyelése e7 tekintetben sem ma
rad siker nélkül, és most közönségesen elégnek tart
ják a7 hast a7 köldökre 3—4 rét ruhát téve, körül 

Som. várm, itmt, 7 
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pólálni. A' ringatás olly közönséges, hogy kinek 
hólesője nincs, tekenöt használ a' helyett, vagy lepe
dőt köt fel és abban hindálja ide 's oda a' kisdedet: 
e' szokás, — mint a' bölcsőben ringatás ellen is már 
sokat szóltunk orvosok, de az ember ragad a' szo
káshoz, és az illyest nagyobb házaknál is nehéz ki
irtani. — Midőn a' gyermek 10—12 holnapos, ülni, 
's majd csúszkálni, vagy négy kéz-láb' járni kezd: 
hogy az eséstől, ütéstől valamennyire védni lehessen 
a' gyermeket népies szokás kerekes, lyukas székbe 
állítni ötet, 's igy aztán az állást és járást könnyeb
ben megtanulja, Igy női az ember! igy szokja meg 
azon egyenes állást, melly bennünket más állatoktól 
megkülönböztet. 

27, §. 

J á r v á n y , — honos n é p b e t e g s é g . 

Járványnak nevezzük közönségesen azon be
tegséget, melly egyforma kórjelekkel egy időben 
i iépre terjedt. Az ég, föld, légkör örökös, — 
de • még eddig tudomásunkat túlhaladó erönyi olly 
változások alá van vetve, mellyet sem hévmérö 
(termométer) sem a' lég jóságát mutató eözköz 
(Subíonteter) nem éreznek, 's azt élőnkbe sem tünte
tik, hanem csak hatásából és következéséből ismer
jük, mivel valamint a' házi állatokra, ugy az em
berekre is a' legjózanabb orvosi észrevételek sze
rént hatályt gyakorol, és népiesen szólva majd jár
vány szemfájást, majd járvány vérhast,—hurutot,— 
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skarlátot, vörös, vagy hójagos himlőt, cholerat stb. 
idéz elő. — 

Sok más nyavalyák között, mellyek miolta Pan-
dora szelenczéjét Epimetkeus felnyitotta: emberi ne
münket zaklatják, ismeri Somogy népe főkép a' me
zei munka miatt a' levegő különféle változásának, 's 
az estvék hidegének kitett osztály: 

A' v é r h a s t , — melly Július Augustus hol
napokban, sőt némellykor korábban is gyermek, 's 
érett kort nem kímél: volt idő, hogy éz dülöngött, 
és érett 's gyermekkoruaknak Július — Augustus-
ban sirsort ásatott; de miólta mindjárt kezdeten a7 

betegek a' szeszes italoktól magokat tartóztatni, ba
bonás gyógymódokat kerülni, — ellenben idején or
voshoz folyamodni, ?s még a' tisztviselöség befolyá
sával is gyógyítást eszközölni tanultak: azolta 8—14 
nap alatt legtöbben meggyógyulnak. 

Látta népünk a' cho l e r a t is 1831. midőn 
mint az orvostudomány történelme mutatja az már 
80—100 évektől fogva népre terjedten nem uralko
dott vala, — 's ugyan azért mint a' falusi együgyű 
népnél, ugy a' városi miveltebb közönségnél is ré
mülést okozott; mert midőn olly egyén, ki még ma 
kötelessége után járt, mezei munkájában foglalatos
kodott, — hányás, hasmenés által alélások, görcsök 
között jéghideg, és kék végtagokkal, beesett barna 
környezetű szemmel már holnap vagy holnap után 
elhal, még pedig gyakran, ha egy házban e1 nyavalya 
kiüt többekre is elterjed, és nagy pusztítást tesz: 
akkor bizonyára nem csuda, főkép ha ragályosság 
eszméje is a' bajhoz csatlakozik, — mondom nem 
csuda, ha kétségbeesés fenyegeti af népet. Ekkor 

7* 
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kell a7 jó tanács az egyházi férfiak 7s elöljárók ré
széről ; ekkor van helyén az orvosi rögtön segéde,-
lem, vagy legalább orvosi rendőrség módjára a'czél-
szerüházi szerek alkalmazása, p. o. mézfü (melissa) 
fodormenta, székfü (chamomilla, pipitér) herbaté itala, 
a7 lábaknak meleg téglávali melegítése, a7 gyomor 
tájnak reszelt tormával, mustárral (eczettel 7s kevés 
iiszttel összekeverve) burogatása; illyenkor üdvös 
a7 természet tudománya, és vallásos érzelem, 7s hit 
segitségéveli vigasztalás, hogy nyugodt lélekkél, bá
tor szívvel ápolják az egészségesek a7beteget, önma
gokat pedig a7 szobai levegő tisztítása, szelöztetése, 
rendes étel, ital 7s aluvás által attól megóvhassák, 
Az emiitett év után kisebb mértekben több izben elő
fordult Somogyunkban a7 cholera, különösen pedig 
1849 július és augustus havában, 7s több alkalmunk 
volt belátni, hogy érintkezés által, álló ragály mód
jára (fixum cutagium) nem terjed az, és ha egyik 
egyén a7 másik után betegszik is, az csak azt mutat
ja, hogy ugyanazon ártalmas ingernek, oknak valá-
nak kitéve, —vagy azt, hogy a7 kiürített beteg ned
vességek, kigözölgések a7 tisztátalan szobában a7 le
vegőt megfertőztetvén, — még ha a7 l é l e k is .a 7 

félelem á l t a l szorongat t á t i k , — a7 lehellés 
utján a7 vért megrontják, és a7 népre terjedt kórhaj
lam létező nyavalyába kifejlik. Éghajlatunkban 
őrizkedik is a7 történteknek hü észlelése után okulva 
•minden orvos, minden kormány, hogy elzárásokat, 
kínos elválasztásokat — millyenek a7 napkeleti dög
kór ellen vannak divatban, — ez ellen ne rendeljen. 

A7 bőr - k i ü t e g e k , mellyek közönségesen 
gyermek-betegségnek neveztetnek, sújtják népünket 

, is, — sőt láttam azokat élemedetteknélis: különösen 
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meg kell emiitnem a7 vörös himlöcskét (morbillus) és 
a' vörhönyt (scarlatina), hogy az olvasó ezeket egy
mástól megkülönböztesse': amaz leginkább szemfá
jással, huruttal jár, és nem felette veszedelmes, ez 
pedig torokfájással, belső vagy külső daganatával, 
nehéz nyeléssel, nagy forrósággal gyilkoló; amaz 
apró korpás bőr-kopással, ez nagyobb darabokban 
börhámlással ? és azon sajátsággal jellemzi magát, 
hogy a' testet vízkórságra hajlamozván, a7 legkisebb 
meghütés, * vagy étel- italrendbeni hiba által, midőn 
a7 beteg már jobbulni, lábbadozni látszik, hirtelen 
agy-, vagy szivbürok-, — 7s legtöbbször bör-víz-
kórságot okoz. Boldog az, k i az első meglépéskor, 
7s a7 reá következő 2 - 3 nap alatt ön tapasztalása 
vagy orvosa segítségével e7 veszélyes nyavalyát meg-' 
ismeri, és 14--21 nap, bár betegje semmiről sem pa
naszkodna, sőt a7 gyermek az ágyban nyugtalankodva 
azt elhagyni, abból parancsolat ellen is kiugrálni 
kész lenne, betegjét aggódva őrzi mindaddig, mig a7 

fel-bőr nagyobb vagy kisebb darabokban le nem hám
lik, mint népünk mondja mig a7 beteg meg nem 
k o p i k ! ! boldog, mert az nem kénytelen siratni 
gyermekét, midőn más merész, v̂agy tudatlan a7 lap
pangó , könnyűnek vélt betegségben egy hét alatt 
két, három gyermekét is eltemeti. 

Itt kell megemlítnem a7 hójagos himlőt, — 
melly ugyan az Angol Jenner által világszerte isme
retes, 7s nálunk is Bene, Pfisterer és a7 Szombathyak 
törekedésök által már 40 évektől fogva terjedt, 7s a7 

kormány kegyes figyelme által a7 köznépnél is már 
bevett védhimlö-oltás (tehénhimlő — vaccina) után nép
re általánosan' terjedten ritkán fordul elő, de egyé
neknél, kiknél a7 beoltás hanyagságból elmulasztva) 
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vagy nem helyesen észlelve elfajzott — 's igy véd
erő nélkül maradt, mindig veszedelmes. 

Somogy megyében 1817-töl fogva a' magas 
kormány rendeletei értelmében tekintélyes férfi el
nöklete alatt *) választmány rendeltetett, melly a' még 
akkor idegenkedő népet az oltás hasznáról félvilál 
gositni papokkal orvosokkal egyetemben, 's ho-
szükség volt tisztviselői fenyítékkel is elősegitni 
ügyekézett.. Az oltó-anyagot fentartani télen ált is, 
ós szint ugyan arra ügyelni, hogy tavasz nyilasával 
a'járási orvosok, kiknek segítségül több orvosok is 
lakásuk környékében rendesen segítni kötelezteettek, 
szorgalmatosan oltásának, — a' fő-orvos kötelessége. 
Minden* oltó-orvosnak elöfogat, 's hol szükség volt 
megyei szolga t i . pandúr vagy hadnagy segítségére 
adatott, és a\ kormánytól az oltottakért egyenként 
járó 6 kr. ; annak idejében beadott rovatos jelentés 
szerént a' megyei pénztárból kifizettetett. Őrködésül 
á' fő-orvos ügyeletén kívül minden helységnél külön 
jegyzőkönyv vezettetett, mellyet az adó, 's más teher 
viselésének megvizsgálásnál évenként megbízott vá
lasztmány (confrontatio) megvizsgálván, arról észre
vételéit a' Megye gyűlésének bejelentette: ugyan 
ezen jegyzőkönyv póstolta népünknél czélszerüen 
azon egyes bizonyítványokat, mellyeket a' kormány 
minden oltott gyermek számára adni rendelt vala: 
mert az illyes iratokat a' nép elszokta veszteni, el
lenbén a' helységnél a' biró 's jegyző felügyeletök 
alatt emez könyv maradandó, mellyböl egyik rovat 
szerint még az is kitűnik volt-e,? 's mikor az oitó 
orvos foglalkozása' sikerét megvizsgálni. 

*) Eleinte Somssich Miklós táblabíró vezényelte ezt. 



103 

Ha valami mostoha körülmények között az ol
tó-anyag kifogyott volna, Pest-Budáról az országos 
fő-orvos felügyelete alatt állott bizottmánytól lehe
tett fris anyagot kapni, — mint most cs. kir.Prof. 
G-ebhardt van annak fentartásával, 's midőn szük
ség az ország bármellyik vidékére is elküldésével 
felsőbb helyről megbízva, 

Illy- szellemben, a* mint hü forrásból tudom, 
most is, divatban van Somogyunk népénél a' védhimlö 
oltás: a' czélba vett községi orvosok alkalmazása
kor pedig talán még pontosabban fog az történhetni. 

Honos kórnak mondhatom a' vizrákot (noma, — 
SBajfcríreíí), melly főkép a' gyermekeknél egy pat
tanással kezdődik a' száj körül, az arczon, vagy be
lől az ajakon, 's majd következik a' fejér, fényes 
renyhe daganat: megfakadván a' pattanás nagy se
bességgel terjed a' fekélyesedés, ugy hogy ha okos 
orvosi segitség, vagy némellykor rögtön* házi gyógy
móddal, illatos füvek boros forrázatávali szorgalmas 
borogatás, és főképen belső jó táplálás, még a' bor
nak is mértékletes itala által a' természet a\ büdös 
rothasztó fekélynek^határt nem szab; ugy négy öt 
nap alatt a' beteg irtózatos arczczal meghal. — 
Leginkább tapasztaltam ezt szegény rosszul táplált 
családnál, 's némellykor jobb sorsú serdülő leányok
nál, kik sáppadtságban (chlorosis, 231etá)fuá)t) szen
vedvén, vérök, vizenyős. Általános hajlamot láttam 
e' bajra olly helységekben, mellyek a5 tavak, 's mo
csárok lecsapolása után rosz kigözölgésnek vannak 
kitéve, mint p, o. a5 Kapos-csatorna mentében, — és 
a' Dráva' vidékén, ugy szinte amaz nagy erdős, mé
lyen fekvő Inke, Bolhás, Szob helységekben, majo
rokban,, midőn a' szorgalmatos gazdászati csatornák 
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sikere, a' nap melege, 's hosszast száraz időjárás ál
tal előmozdítva, — a' tavak mocsárok kiapadnak, a' 
bennek.élt állatocskák rothadásnak indulnak,„és 
igy a' lég vegyülete 's villányossága megromlik. Vi-
lágszertei nagy tudósok észrevétele az, hogy illy ki
száradási átmeneteiben a' kigözölgés egészségünkre 
általánosan károsabban hat, mint akkor, mikor még 
a' viz állott, 's a' mocsár eredeti állapotjában volt, 
melly ártalmas befolyás azonban rövidebb vagy hosz-
szabh idő alatt egészen megszűnik, 's a' levegő alkré-
szei egyensúlyba vissza állanakj ha a'kiszárítás már 
tökéletesen megtörtént, és a'-földmivelés által növé
nyeket terem. 

Ugyan illy légköri ártalmas viszonyok okozzák 
a' pokolvar (carbunculus, anthrax, SSvanbWattcr) gya
kori előfordulását— télben felette ritkán, de nyár
ban a' szegénységen felül, jobb karban' helyezett 
egyéneknél is láttam azt szórványosan, sőt volt nyári 
évszak, midőn ezen.betegség a' tisztviselöség figyel
mét ébresztve mint Physikusnak lefolyásáról, termé
szetéről, 's gyógyításáról jelentést kellé tennem. 

Kezdődik többnyire, de nem mindig olly része
ken, mellyek a' napínak meztelen kitéve vannak, p. 
o. a'kézen, lábon, az arczon, ritkábban a' nyakcsi
gán. A'vörös pattanás, mintha kelés készülne kö
zepén kis kék hójagot mutat: 24—48 óra alatt a' 
vörösség kerek alakban.tovább égy krajczár, tallér, 
sőt tenyérnyi nagyságra terjed, a1 közepén lévő hó-
jag barnul, 's ha felfakad, vagy a7 köznép ösztön
szerűleg felszurja, ollóval felcsipi, — savós vöröses 
nedv fecscsen ki belőle: ekkor látszik, hogy a, 
bőr mélyebben szenved, mert feketés üszögös vart 
mutat; némellykor a' kör szélén több apró lyukak-
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ból, kivált nyoniogatásra; evesség foly ki, sőt az 
egész fekély renyhe, -nedves jellemű; legtöbbször 
azonban az egész gyuladt rész száraz, feketére ké
szített marha-bőr, mocskos csizmatalp szint ölt. fel, 
(mumificaltatik) öszveszenesedik. Innen némellyek 
amazt nedves, ezt pedig s z á r a z pokolvarnak 
nevezik: van példa, hogy köröskörül kása, ;s bor
sónyi nagy hójagocskák, sőt 1 -2 kisebb pokolvar 
támad a? nagyobb, 's előbb mutatkozott körül. — 
Ha a' körülmények kedvezők, ott kereken, csak 
házi szerre is (mert a'v köznép valamit p. o. sült vö
röshagymát, vagy nyers kovászt, paprikás szalonnát 
vagy nyers hust, sőt paprikát magában is összezúzva 
stb. mindig szokott reá kötözni) — elválik a' kemény 
fekete bőr 7—14 nap alatt, és evesedés, genyedés 
alatt lehullván e' holt bőr, gyógyulás következik, 
mit népünk ismét szakmával, timsós tojás sárgájá
val, vagy sárga viaszszali kötözés által elősegít. De 
midőn vagy az egyén gyenge, vagy nemesebb részen 
közel az agyhoz a' szem körül, homlokon, nyakszir-
ton van ezen csúnya fekély, sőt áltáljában midőn az 
az evesség ki nem foly, és az elválasztó vonal (8r-
lobvonal) bé nem következik: akkor a' rothasztó-láz 
minden jeleivel 5 — 7 — 11 nap alatt meghal a' 
beteg. Somogy minden rangú lakosa ismeri külöm-
ben ennek veszedelmes voltát, és méltán siet orvos
hoz, kinek teendőjét leírni, itt nincs helyén. 

Azon emiitett betegségeken kívül még a' váltó
lázak, annyira honosak, hogy ha idejében nem keres 
a' beteg orvosi segítséget, — miben elegendő, és czél-
szerüen elhelyezett orvosaink jártasok ; ugy hasda
ganatokat, és vizkorságot kap; 

Innen az önfentartás erös sugallása szülte, hogy 
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a' megyei hivatalos orvosokon kivül már régtől fog
va tartottak sok földesurak háziorvosokat, de más
részről önkint is telepedtek meg számosan, kiket a' 
közönség megbecsült, 's az én fő-orvosi szolgálatom 
idejében a' járási orvos-állomásra mind orvostaná
rok vállalkoztak, — mint e' tárgy bővebben kö- • 
vetkezik. 

28. §. 

Orvosok mint közegészségre ügyelő egyének. 

Az orvosi egyének kötelessége e g y e s e k n é l 
és összesen az .egésznél az egészség dolgáranigyelni, 
a' népet a7 betekségektöli ovakodásra tanitni, a' be
teg egyéneket gyógyitni, és a' t e r m é s z e t t ü n e 
ménye i re , 's a' járványos betegségekre figyelmez
tetés által, az egyház férfiaival, tisztviselőkkel kar
öltve a' nép oktatásához járulni, melly magas hatá
rozás szerint orvos bizonyosai a' szellemi művelő
désre is hatni képes és köteles. Nálunk már az ős
korból a' nép életéhez tapadt szokás az, hogy valá-
nák osontrakók, kenő-asszonyok, szélhűdés, görcsök 
ellen füvekből, széna-polyvából készült fürdőket 
adó, süly-füstöléssel pepetselö asszonyok, sőt dühös 
kutya-marást, viziszonyt is gyógyitó javósok. Még 
a'bevándorlott német gyarmatok is magokkal hoz
tak illy szokást: emlékezem, hogy Mocsoládon egy 
már megmagyarosodott család' tulajdona volt egy 
érczedény m é r e g p o h á r név alatt: ha ebbe estve 
bort töltöttek, 's reggel a' beteg megitta, reá bőven 
hányás és székürités következett nagyobb, vagy ki-
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sebb mértékben, leginkább ahhoz képest, mint sava
nyúbb volt a' bor, 's igy többet vagy kevesebbet ol
dozott fel azon érez (piskolcz) pohárból. — Mint az 
egész honban, ugy jelesen Somogyban az egészség 
dolga 50—60 évektől fogva dicsőült Uralkodónk, és 
a' magas korniány méltó figyelmét élvezte, és igy 
minden illyen emiitett a' már mostani tudományos mű
veltséggel ellenkező szokásokat száműzni, a' tanult 
orvosok hasznos voltát ismertetni, a' kontárokat 
zabolázni, 's a' javósokat — ha szükség —'büntetni 
is, ellenben az orvosokat szaporitni, gyámolni mint 
közvélemény, ugy kormány 's közigazgatás feladata 
volt vala. Ezen szellemben nyert a' nép járvány-be
tegségek alkalmával körlevél által oktatást — sőt 
birja Somogy' minden helysége a' megyei hatóság 
utján ingyen kiosztott azon munkát, mellyet „Hygi-
astika" név alatt 1829-ben kiadtam, 's mellynek a' 
t a n í t ó k , j e g y z ő k által ebből merített ismeret' 
gyümölcsöző hatását örömmel tapasztaltam. — Igy 
lön, hogy Somogy megyében az egy Physicuson kí
vül még második is 1818-ik évben 400 ft. évi fize
téssel kineveztetett, 's a' megye terjedtségéhez ké
pest a' fontos teendők idején alkalmaztatott; mind-
kettöjöknek rendszeresen, sőt a' járási orvosoknak 
is, kik most már majdnem mind orvos doctorok — 
fnint a' körülmények engedek — szállásról intézke
dés tétetett. Már ekkor az említett orvosi egyéneken 
kivül mintegy 28—30 orvos telepedett meg e* me
gyében, leginkább földesuraktól évenkinti díjjal el
látva. Igy szaporodtak a' járási bábákon kivül több 
okleveles bábák, 'se' tekintetből választott minden 
helység elöljárósága az illető plebanüs — vagy pré
dikátornak hozzájárulásával mérsékleti fizetés mel-
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lett bábát, k i oktatást vévén a' járási orvostól, 's bá
bától,— ^legszükségesebb teendőt falun, és pusz
tán végezte a' szülő-asszony és szülöttje körül k 

Most a' közigazgatási mód változván, a* magas 
kormány ekkép intézkedett: 

1. Minden megyében fő-orvos csak egy légyen 
400—600 ft. fizetéssel, — Somogyban e' nagyobb 
van rendelve. 

2. Még eddig meghagyta a' járási orvosokat e5 

megyében 300 ft. p.p. 
3. Á! bábákat is megyhagyta, kiknek előbb évi 

fizetésök 200 ft. volt, de most 80ftjok van; — fog
lalkozásuk a' falusi bábák oktatása által korlátolva, 
's igy a' járás beutazásától felmentve csak szülés 
esetében segítségül lenni köteleztetnek. 

4. Megszűnvén az évkönyvekben nevezetes re
formok, és a' közteherviselés, más oldalról a' 
jobbágy birtok emancipatiója által azon viszony, 
mellynél fogva aJ földesúr sziv és ész sugallta jóté
konyságból szükség idején jobbágya .gyógyításáról 
is önként 'gondoskodott, — e' hiányt a' magas kor
mány a' községi orvosok (SommunaHíírjt) behozásá
val igyekszik pótolni. Ha ezek fizetése az állam 
pénztárából történend, ?s így a' nép csak közvetve 
fizeti; ugy az orvos erkölcsi állást, több tekintélyt 
nyerend, és azon eszme, hogy az egészség ügye a1 

kormány köréhez tartozik, — mint már ezt előbb is 
a' magyar törvények a' királyi jogokhoz számlálták 
(ad jura Majestatis), 's. azon remény, hogy ők is a' 
physicustól nem lényegben, csak fokozatban külön
bözvén rendszeres fizetésök után nyugpénzre is ké
pesek, — buzgóságot ébreszt, és erőt varázsol elő, 
mellynek eredménye katonai állításkor bizonyosan 
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észrevehető, 7s adózási tekintetben érezhető leend, 
mert ama mondás „ubi populus, ibi obolus" csak
ugyan kétségen kivül van. 

Ha pedig, mint hire van a7 községek közvetle
nül fizetendik az orvost, mint szegődött fizetésű a' 
nép szeszélyének ki lesz téve, 7s hatásától én kevés 
sikert várok, ámbár mint olvasám 32. községi orvo
sok k i is neveztettek. 

29. §. 

Á 11 a t - o r v o s. 
7 

Illy egyén állam fizetésben 1849-től fogva itt 
nincs: előbb volt 200 ft. p. p. fizetéssel, k i marha
dögben a' fő-orvosnak segitett, egyes házi állatokat 
is gyógyított, — 7s különösen ha voltak a7 megyé
nek hágó ménjei, azokra ügyelt. Mi történik most 
e7 tekintetben? nem tudom. Azonban magány ura
dalmak tartanak veterinariusokat, kik uraságaik 
barmain kivül másokéit is gyógyítják. , 

30. §. 

G y ó g y s z e r t á r a k (pat ikák); 

Az idősor kivánatai szerint keletkeztek a7 Ka
posvárott 1784-ben a7 megyének anyagi segítségével 
létrejött patika után Marczali, Szigetvár, Csurgó, 
(későbbi áttétel által) Nagy-Atád, Karád, Tab m.-
városökban, és Kaposvárott egy másiknak szüksé
gességet is nyilvánítván az idő — összesen nyolcz 
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•illy intézetek. — A' magas kormány az ipár-üzleti 
rendeletek során csak az első kaposvárit, és a' mar-
czalit helyezi azok közé, mellyek örökségi joggal 
maradnak a' mostani gyógyszerészeknél. A' megyei 
életben nem volt ugyan ezen elvre szoros ügyelet; 
némellyik engedményében az akkori helytartó-ta
nács által még is megemlittetik a' személyes jog, 
(jus personale) némellyikben nem: — valyon az 
elhallgatás nem inkább a' tulajdonos javára lenne-e 
magyarázandó ? hogy igy a' rendelet visszaható eröt 
ne mutatna!! 

31. §. 

K ó r h á z a k . 

1. Mint alább a' helységek sorában Kaposvárt 
illető § alatt le van irva, az ujabb idö egyik szelid 
szüleménye amaz díszes kórház: fekszik a' város 
legmagasab részén napkeletre a' telek' közepén; 
eltér a' felső emeletbeni nagyobb 's kisebb szo
bában közönségesen 50, de rendkivüli esetben, mil-
lyen volt 1849, — 80 beteg is volt már benne egy
szerre. — 

A' tágas és bekerített, 's nyárfákkal körülül
tetett udvarról az épületbe bejárás középen van, 
mindjártjobbra két tágas szoba a'szülök számára; az 
épület kettős lévén a' palakövei kirakott folyosó hosz-
szában végig van benne, melly jobbra az orvos 3 
szobából egy konyhából, kamarából álló lakására, 
és a' legvégül fürdőszobáknak rendelt helyiségbe 
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visz. *) Balra az emiitett folyosótól van a' házfel
ügyelő lakása és a7 konyha szükséges éléskamarával, 
's ezekkel átellenben az örültek számára, vas ros-
télylyal ellátott 's egymástól fallal elválasztott két 
szoba. — 

2. Már régebben is volt Kaposvárott egy bete
gek menhelye Winkler gödrei plehanus által alapít
va, 's több megyei jóltevök által gyámolitva: előbb 
csak ügyefogyottak, szegény öregek tápláló helye 
volt ez; időmben 's eszközlésemre ugy rendeztetett̂  
hogy 10—12 fekvő beteg is ápoltathatok benne; 
fájdalom, hogy az alapitó-leyél betű szerént történt 
magyarázatja miatt a' legtisztább czélzat ellenére ez 
össze nem olvadhatott amaz nagyobbal, ?s igy csak 
kaposvári lakosokra ?s mesterlegényekre korlátozva 
a' nagyobb közönség gyámolitását nélkülözi. 

3. Ugyan N.-Atádon van Czindery család,által 
alapítva a' Sz,-Ferencziek kolostorában egy intézet, 
melly kórház nevet visel ugyan, de a' benne 'lévők 
csak táplálást, és semmi orvosi ügyeletet sem élvez
nek. A' tökékre, és a'költségi számadásokat illetőleg 
mind á' háromra nézve, a' kormány gyakorol fel-
ügyelést. ' > 

4. Lengyeltótiban az izraeliták ápolnak, és or
vossal is ellátnak 4—6 beteget, de ezen egészen ma
gány intézet még a'költségre nézve sem ismeri a' 
tisztviselőség befolyását. 

5. Felette üdvös volna, ha azon megyei végzés 
által behozott és divatozott szokás, hogy minden já-

*) H a talán ezen felosztás máskép lenne most — bármi nézet
ből , előadásom igazolására feljegyzem, hogy én az eredeti építé
szi té rkép szerint szólok — miben nagy fontosságú bk nélkül vál
tozást tenni nem kellene. 
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rási orvosnak lakásán olly szoba lenne rendelve, 
mellyben a' nehéz, és útra nem küldhető betegeket, 
és a' közel lévő buja-korosokat lehetne gyógyítni. 
A 7 ki tudja, hogy kivált télben, rosz úttal, milly fáj
dalmas a' távolról jött beteget csupa tanácscsal, és 
rendelvénynyel odább küldeni; vagy tapasztalta, hogy 
a' buja-kórságot zárt, és szigorú felügyelet alatt ke
vés orvossággal, 7s hamar lehet gyógyítni, midőn 
szabadon meghütésnek kitéve gyakran az alig bot
lott fiatal örökre nyomorúvá lehet: az bizonyosan 
keblében felsóhajt, bár lenne ez .eszme jövendőre 
csirja minden j á r á s i orvos lakhelyén kisebbsze-
rü rendes kórház létesülésének!! 

32: §. 

p) Szellemi n e v e l é s 
családi körben. 

Két három éves koruktól fogva a7 köznép7 gyer
mekei , fiuk és leányok az udvaron, kertben tartóz
kodnak egyszerű vászon ruhában többnyire mezte
lenlábbal, midőn az év részei engedik; télben pe
dig a7 zugolyban, a7 suton ülnek az anya ügyelése 
alatt, 7sha egyebet nem, de ama polgári fÖ-kelléket 
az engedelmességet, fenyítékkel, 7s vessző kimélése 
nélkül is megtanulják; nem is olly pajkos, sőt nem 
olly rosz Somogy, köznépe, mint némellyek mondják. 
Ha eljön az 5—7-ik év, — midőn szokás, és kor
mányi felsőbb rendelet szerint iskolába kezdenek 
járni, már ekkor az öltönyt — a7 vászon ruhán fö-
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lül — Sapkát vagy kalapot, és lábbelit minden szülő 
megszerzi. — 

I s k o l á k b a n , 

Csak nem minden h e l y s é g b e n van iskola
mester, tanitó, k i vallásra, számolásra tanítja a' fa
lusi gyermekeket, 's csak nem mindenütt segíti an
nak állását a' földesúr a' már rég bevett szokás 
szerint fél telek birtokkal, 's az iskola-épület jó 
karban tartásával, és ez vallás-különbség nélkül tör
ténik. Igy Eszterházy hg. Csoknyában, Aszalóban, 
's többi birtokain; gr. Hunyadiak Szemesen, Szár
szón, Döröcskén, Széchényiek Csokonyában, Darány-
ban, Festetitsek, 's többek, szintúgy a' veszprémi 
püspök Görgetegen, az ájtatos szerzet Dobszában a' 
reformátusok iskoláját fennállásában segítik, 's ben-
nök miadent tanulnak, mit falusi oskolában várni 
lehet; •— valamint a' katholicusok iskolájára jóté
kony figyelemmel vannak a' protestáns birtokosok, 
és plébánia virágzik az evangélikus Kund' Faisz 
helységében oskolával együtt. — 

Szép harmóniája ez az emberi léleknek, hatal
mas kútfeje a' polgári erénynek!! 

A fogékony fiatal kebelben mélyen gyökerez 
igya' vallási türelem, 's igy lehet megfogni mikép 
áll fen szakadatlanul mind a' magány körökben, 
mind a? hivatalos téren a' vallásos egyésség e' me
gyében: én-erősen hiszem, hogy nemtőnk e' szelle
met bármi mozgalmak, és zivatarok ellenére is fen-
tartja: mert tudják Somogy minden rendű lakosai, 
hogy vallás különbség miatt a? felebaráti szeretetet, 
polgári kötelességet, főkép keresztyénnek, felejteni 
nem szabad, mint a' sz.-irás is int bennünket: „azért 
mindenikünk Ö maga ád számot ö magáról Istennek. 

Som, Várm, ittnert. 8 
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Annak okáért többé egymásfelöl ítéletet ne tegyünk, 
hanem ebben legyen inkább ítéletetek, hogy a7 ti-
atyátok fiai ellen ne tegyetek, valami olly dolgot, 
mellybe megütközzék, vagy meg botránkozzék." 
Pál Rom. irt levele X I V . : 12—13. 

Mert nem azért bocsátotta Isten fiát e7 világra, 
hogy kárhoztassa e7 világot, hanem hogy megtartás-
sék e7 világ ö általa. János ev. III. 17. 

Naponkint reggeli 7 órakor minden iskolás 
gyermek bemegyen az oskolába, 7s onnan rendesen 
templomba, 's azután 10 órakor haza bocsáttatnak, 
hogy délutáni—2 órakor ismét összegyűlvén 4 óráig 
tanuljanak. Tizenkét éven tul ritkán járatja népünk 
gyermekeit iskolába, hanem alkalmazza azokat cse
kélyebb falusi foglalkozásra, — zsiba, pulyka, mar
ha őrzésre. — Vannak azonban esetek, midőn'az 
illető tanitó, vagy pap által figyelmeztetve a7 szülök 
gyermekök jeles talentomára, azt mesterségre adják, 
vágy kereskedésre, sőt tudományos pályára készí
tik: igy több példa van, hogy okleveles mérnök, or
vos, prédikátor, plébánus, jeles gazda, katona-tiszt 
is vált a7 szegény falusi jobbágy ember gyer
mekéből, sőt némellyek vándorlások alkalmával 
nagy városainkban, ugy külföldön is megesmerked-
vén, megtelepednek, és ott polgárosodván becsülete
sen, vagyonosán élnek. — Az iskolai szobára van 
ügyelet, hogy tagos és egészséges legyen, de mint 
délelőtt, ugy délután is \—% órára szabad levegőre 
bocsáttatnak a7 neVendékek, mert tudják a7 nevelök, 
hogy az ember ugy él a7 levegőből, mint á7 hal a7 

vízből. — 
Magasb helyzetű uriházak; gyermekei egészsé

gi, és szellemi tekintetben egészen más nevelést nyer-
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nek: inert vagy a' házba visznek nevelöt , ; és fő
kép az elemi 7s az alsóbb gymnasiumi oskolákat is 
otthon végzik a7 családi üdvösb vagy károsb befo
lyás alatt, és rendes idökörben nyilvános iskolai 
elöljárók jelennék meg a7 vizsgálattételre; vagy 
elviszik az úrfit városba a7 legújabb időkben-talán 
tul ís kedvelt magány nevelő-intézetbe, honnan az
tán mint amazok, kik hon tanultak — a7 rendszere
sített iskolákba, katonai nevelő házakba, ipar inté
zetekbe jönnek; mert rendkivül kevés példa van ar
ra, hogy egész a7 felsőbb tudományokig, a7 philo-
sophiaig, sőt a7 jogig családi körben maradjon az 
illyifju. — 

Mind ezen nevelési módot bírálni itt körünkön 
kivül esik: — legjobb az, melly a7 gyermeket a; hí
zelgő cselédek7, házi kegyeltek7 köréből kiveszi, 
melly az embert ember közé készíti, melly az ifjú 
egyént többekkel vetélybe helyezi, — hogy érezze 
szellemi és testi súrlódás által, mikép ö is ollyan em
ber mint más, 7s hogy szokjék becsülni másban is 
az erönyt, a7 képességet, vagy más részről ismerni, 
gyűlölni a7 vétket, 7s mind ezen tiszta erkölcsi ha-. 
tály mellett a7 tudni-vágyat, az olvasás szeretetét az 
ifjú kebelbe csepegteti. 

33. §. 

Felsőbb iskolák, 's más népnevelési intézetek. 

A 7 csurgói reformáta iskolát, mellyben az ifjak 
ugy szoktak elkészülni, hogy Pápán, Debreczenben 
a7 Collegiumban szigorú vizsga után philosophiára 

' vétetnek fel, — 7s raellyböl közvetlen is alkalmatos 
8* 
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jegyzők, gazdatisztek válnak, V mellyben országos 
férfiak (kiknek neveiket szerénységből elhallgatom) 
vették alap-nevelésöket, 's tudományukat,—* a' nagy 
Festetits j György alapította, 's derék unokái mind 
eddig sem vonták el arról jótevő kezeiket. 

Meg van ezen, iskola most is önállásáhan, — 
nem lévén töke, hogy a'költséges uj szervezés sze
rént, a', tanítók' száma szaporítassék.' Van könyv
tára, kivált római literaturára nézve, elég jeles. 

Fekvése kellemes, a' Dráva felé messziről fel
hőként látszanak idea' szlavóniai, más oldalról pedig 
a' zalamegyei hegyek; a' tér, mellyen hosszan te
rül— közel erdővel, sok rétekkel méltán varázsolta 
el Csokonainkat, ki mint tanár itt hintett ólly 
magvakat, mellyek az ifjak kehlét ihletve még most 
is a' széphez, a' jóhoz emelik a' fogékony lelket! 
Itt töltötte estvéjét nyugalomban derék Nagy Vá-
thynk, 's legközelebb a' lángeszű Sarkady 's a' jeles 
Halka itt foglalkoztak a'/bár kicsiny számú, de jó 
reménységü tanuló-ifjuság terhes gondjával. 

Ugyan Somogy nemes-lelküsége költötté fel 's 
hozta létre a' kaposvári gymnagiumot: volt ugyan 
ott normális iskola a' török pusztítás után újra lett 
népesitéstöl fogva, de csak későbben a' két, 's még 
azután lett a' négy, és végre 1810—15 között ren
deztetett a' hat osztályú gymnasium, *) és ez a' leg
újabb időben újra módositatott, mellyben a' kormány 
rendszeres ügyelete* alatt jeles tanítók, és számos 
tanítványok voltak, 's vannak. 

Ezen két iskola által megnyílt az alkalom, 
hogy csekélyebb tehetségű szülök nem kénytelenek 

*) Bővebben leírva lásd alább K a p o s v á r czikk alatt. 
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epekedve Pécsett (a' mi még tűrhető) Győrött, Sop-
ronyban, Posonyban, ,í)ebreczenben, S.-Patakon, 
Pápán nagy költséggel kezdeni az iskoláztatást, ha
nem a7 megye keblében, 's kisebb költséggel nevel
tethetvén gyermekeiket — a* felvilágosodás a7 kö
zép osztályra is terjed. 

Itt kell emiitnem, mint tudományosság eszközét 
— azon könyvtárat, melly 1827-ben akkori első 
alispán a' felejthetetlen Somssich Pongrácz idejében 
— hogy a' gyűlésekre, törvényszékre összesereglö 
ifjaknak nemes elfoglalkozásnk legyen, — több te
hetős, 's ezen eszmét rokon lélekkel fogadott urak 
által olly formán jött létre, iiogy a' könyvgyűjtemé
nyen kivül, melly részént magányosok különösen 
Festetits Lajos könyv-ajándékai, részént az ujab
baknak könyvárusoktól megvétele által alakult, — 
a' legnevezetesb honi 's külföldi hírlapok, ésltudo-
mányos folyó-iratok meghozattak évenkinti 4—12 
ft. előfizetés' — 's azon töke' segítségével, mellyet 
gr. Festetits László ajándékozott, 's mind ezeket az 
intézet szobájában, de bizonyos szabályok mellett 
otthon is lehetett olvasni. *) 

A'forradalom —noha különbféle fegyveres csa
patok voltak a' megyeházban szálva — azt is meg
zavarta ugyan, de lényeges kárt benne nem tett, sőt 
az eleve ezen czélra adott két tágas szobában köny
vek és hírlapok bizonyos órákban még most is kap
hatók. Mind ezekfen kivül magány házak és csalá-r 
dok a' régi római és német, sőt franczia classicuso-
kon kivül — meghozatják a' legújabb könyveket 

*) Mert éreztük Horáczkén t : „Cii dent nobis bonam juven-
tntem." — 
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szüntelen lévén Pest-, 's Bécs-csel közlekedés; de van 
Kaposvárott biztos könyvárus is, és igy igen alap
talan azon vád, mellyet egy német újságnak [1853. 
febr. 10-iki ivén olvastam, mintha nagy setétség 
fedné még Somogyot „ — — bei etnev 23ettölíevimc[ 
mx 200,000 (Seelen íetne Su^bvucfcvci, feineSSíMiot̂ cf, 
fein gefcfaímet." — 

Casino van. Kaposvárott, Marczaliban, Sziget-
várott; különböző ezekben a' kényelem, 's külön
böző a1 helyiséghez és a' részvényesek számához ké
pest nagyobb vagy kisebb pénztár erejéhez mérve 
az újságok', és olvasmányok' mennyisége. Napja
inkban míveltség egyik eszközének tekinti ezt is a' 
közönség, 's igy megemlítni szükségesnék vélem, — 
ámbár én csak némü módosítással tekintem annak.*) 

*) Óhajtanom szabad legyen, hogy kivált kisebb városokban 
az i l ly tá-saságok családi, baráti körökre oszlanának, általában 
olly helyeken, hol még a' kereskedés /ilíyes összejöveteleket nem 
igényel, főkép pedig, hogy Kaposvárott a* megyeházban lévő 
könyvtári és olvasó-intézettel olvadván az össze, mindkettő több erőre 
's állandóságra jutna. A ' házi kör felejtve, és a* barátságos össze
jövetel, olvasmányoknak kölcsönös közlése általi bizodalmas 
érintkezés, igy egy gyengéd kötél — azon független egyenlő jogossá
ságot igénylő,. *s igy épen separatimust előidéző hely á l ta l szám
űzetik, 's a r közönbÖBségnek még is némi társasági mázt adandók 
többnyire kártyával, schakkal, ostáblával , közelitnek egymáshoz 
a' tagok. — 
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34 .§. 

Az érett korúak erkölcsére állami ügyelet. 

Valamint igaz, hogy a' nevelés a7 bölcsönéi 
kezdődik: ugy most már mindenki tudja, hogy az 
érettkoruakisa7 v a l l á s , a' k o r m á n y ü g y e l e t e , 
a' t ö r v é n y ereje, a'társadalmi példák, és köz
lekedések által nevelést élveznek. Mind ezen viszo
nyoknak az egyénekre hatását, módját, sikerét el
mélkedés tárgyául méltán tenné az ember-barát — 
az állam -bölcs!! Itt azonban legyen elég emlitni, 
hogy a' törvény áthágását a' rendbontást büntetés 
követi, hogy a' bűnhődő mind önmaga máskor fél
jen törvényt szegni, mind másokat rettentsen a' 
bűntől! — 

A' kormányi ügyelet központja Somogyban — 
a' mennyiben a' megyei gyűlések majd itt, majd. 
amott tartattak, állandóan nem egy helyen volt; de 
utoljára Tapsonyból Kaposvárra határoztatott az 
önmagok a' K k . és Rr. által, hol egy földszinti a' 
sok begyült tanácskozók7, és hallgatók7 számára 
szük épület vala a7 tanácsház: e7 hiányt soká érezte 
a7 közönség, mig ujabb időben, leginkább az akkori 
első alispán b. e. Somssich Pongrácz törekedése 
által szép tagos, két emeletes megyeház épült a7 

nemesség buzgó részvétével az adozó-pénztár költ
sége nélkül, mellyben a7 tisztviselőknek kényelmes 
lakás és pompás tanács-terem készült, mint az bő 
vebben van leirva K a p o s v á r alatt: ebből mint 
az erkölcsöt, ugy a7 polgári mivelödést szemmel tar
totta, vezette a7 tanácsház, — 7s ennek egy része a7* 
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büntettek elleni őrködéssel megbízott törvényszék
nek, *s ugyan a' bünhödök' büntetésére, elzárására 
tagos helyt adott. Az átalakulástól fogva a' kor- 1 

mány rendelkezik azon épülettel, de megfelel ez 
most is azon homlokiratnak, mellyet rajta nagy be
tűvel olvashatni: ,,a' közjónak", mert a' megyei fő
nöknek lakása, — minden azon hivatalhoz tartozó 
irodákkal, az adó-kivetö-osztálylyal(©teucxvSní^ectov) 
benne; a'% megyei polgári-, büntetető- 's az úrbéri -
törvényszék, az adó-szedő-, az államügyész!-, a' vizs
gáló- és a' járási szolgabiró-hivatálok kényelmes tért 
élveznek: maga a' nagy terem még senki által el nem 
foglalva ugy áll az uralkodó ház felséges szemé
lyei' Js némelly jeles volt fő - ispánok' képeivel dí-
szesítve, mint ez 1848 előtt állott. Két udvara van e' 
közhelyiségnek, mellyek közül a' második a' rabok 
számáratömlöczöt,'s ha szükség szabad levegő élvezé-
sérekeritett tért foglal magában, a'várnagy és tömlocz-
tartó (Gastellanus u. ̂ evíevmeifter) lakásaikkal együtt. 

> A tömlöcz *) emeletes, keresztbe fekszik, délre 
szegletet csinálván hosszan benyúl, és kétfelé 
osztja a' megyeház udvarát. 

Van. benne (ma midőn• épen eljártam), t. i , 
1856-iki május 23-án 293 rab, ezenkívül a' szabad 
lábosok 88, 1855-iki egész évben 662 voltak, kik 
részint ítéletük után elbocsáttatván másokkal vál
tattak fel, részint pedig ez évben is vissza marad
tak büntetésüket kiállandók ;> általában egyszerre 
vannak 250—300 között. ' 

Volt alkalmóm 1850-ik october 14-etöl fogva 
1854-iki november 30-ig a' törvényszéki lajstro
mot átvizsgálni, 's ugy találtam, hogy ezen négy év 

*) Megtartom c' közönséges nevet börtön vagy fogház helyett. 
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alatt (kivonván a' másfél hónapot) katholikus 
1565, reformatos 417, ágostai 40, nem egyesült gö
rög 15, zsidó 73, összesen 2110 rab volt, ésdgy egy 
évre középszámmal 527% jut. — Lényegesen szük
ség megemlitnünk, hogy valamint 1848 előtt af vér
hatalommal (jus gladii) birt uradalmak Karádon, 
Marczaliban, Csurgón, Cspkonyában, Segesden, Ka
posvárott, Böhönyén, Kéthelyen tömlöczöt tartottak, 
's egyben egyben szüntelen volt 8—10 rab: ugy[most 
azon vérhatalom megszűnvén az állam-részéről van 
Marczaliban vizsgáíó-bíróság, 's ugy a' többi szolga
bírói lakásokon is vannak, főkép rendőri kihágá
sok miatt annyi rabok, hogy amaz vérhatalommal 
birt uradalmaknál létezetteket számmal felérik. 

„ Igy ha talán valaki gondolkodó fővel, 's emberi 
neműnk sorsát érző kebellel tőlem azt kérdezné, 
haladt-e az erkölcs ? kevesebb-e a' bűn Somogy
ban az uj rendőrség, 's az uj fenyitö rendszer 
mellett? ugy hiszem csalódás nélkül, bár fájdalmas 
szívvel nemet kellene mondanom; 's mig a' cseléd
rend, — főkép mivel ezek száma naponként szapo
rodik — szigoruabban nem eszközli, — a* mit már 
a' kor mányi rendeletek értelmében elkezdett, — a' 
hon' tartózkodást, 's nem létesiti csak igazoló enge
dély mellet a' tanyázást; mig az egyházi oktatásra 
minden ünnepnapokon megjelenni kötelezettség nem 
sikerül, — általában mig a' családi élet ezen osz
tálynál is gyökeret nem ver, a' vallásosság érzelme 
nem gyarapul: addig mint egyrészről a' hurhanis-
mus szüleménye, a' szelíd bánás; ugy másrészről 
a' rögtöni bíróság 's akasztás kevés erédménynyel, ha-
tálylyal lesznek az e g é s z r e . Adja- az ég ura! hogy 
amaz a' magas kormánytól kitűzött, minden jóknak 
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keblében melegen élö óhajtás minél előbb teljesed
jék, hogy a' jelen 's még bizonyosabban a' jövő nem
zedék a' józan erkölcs, oktatás, és munkásság utján 
a' személyes, és vagyon bátorsága kölcsönös megbe
csülése által vidékünket is boldogitsa! 

De azt kérdi még valaki: mellyik felekezetből 
nö a' bűnösök száma nagyobb arányba? éy kérdést 
én nem tudomv határozattan megoldani; mert ámbár 
a? katholikus rabok száma nagyobb, de először az 
egyes összegeket a' népesedés 2. § képletével össze
hasonlítván a' katholikus lakosok száma is majd még 
egyszer annyi mint a' többieké összesen; de továbbá 
aránytalanul számtalan cselédek, 's pusztai lakosok 
katholikusok, — kiknek iskolai, 's egyházi oktatást 
nyerni nehéz, de nem is keresik azt, és igy nevelés 
oktatás nélkül maradnak. Bizonyos, hogy a' zsidók 
legkönnyebben orgazdasági bűnbe keverednek, — kö
vetkezéskép népesedésökhöz képest nagyobb arányt 
mutatnak, mivel inkább ravaszok, mint bátrak, 's 
igy gyilkosságba, vagy más nagyobb merényletbe nem 
elegyednek. Helyén látom itt említni, az 1851-ik 
évről a7 kaposvári cs. kir. megyei törvényszék mint 
rögtönitélö-bíróság által halálra elitélt egyének7 hi
teles névjegyzékét,— melly időszakaszban illy leg
több szomorú eset történt: 

Köteles György, — 1855. April hó 30-án. 
Bosnyák Lajos. — 1855. Má^s hó-14-én. 
üruzsin^János, — 1856. Martius 29-én. 

Mind ezekből még is kitetszik, hogy Somogy 
földje nem olly bátortalan lakást nyújt, — 's népe 
nem olly ijeöztö mint sokán, kik azt nem ismerik, 
közhír után vélik. — 
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35. §. 

V a l l á s - ü g y . 

Mint már több helyen, de nevezetesen a' 14. la
pon lévő statistikai átnézetbeh láthatni, vannak e' 
megyében r. katholikusok, reformátusok helvét- és 
ágostai hitvalláson, kik mindketten e v a n g e l í c u s 
vagy p r o t e s t á n s közös névvel fordulnak elö a' 
törvényekben, és cs. kir. rendeletekben, 's némelly 
irók munkájában is (a* köznép mondja pápista, kál^ 
vinista, lutheránus): vannak nem egyesült görögök, 
ó-hittiek,*) zsidók**) i z r a e l i t á k , M ó z e s h i v e i . 

A' katholikusok csak nem még egyszer annyi 
számmal vannak mint a' többi vallásúak összesen : 
's ez történelmi tekintetben is máskép nem lehete, 
mivel már Sz.-István előtt esmérték Pannon la
kosai a'keresztyén vallást, főkép *N.-Károly fran-
czia király törekvései után a' napnyugoti szertartás 
szerint is, 's mivel az a' zendülök', és elégedetlenek' 
szerencsés legyözése után á l l a m v a l l á s ' méltósá
gára emeltetett. 

Igaz, hogy sokkal régebben léteztek honunk
ban, 's igy kivált azon vidéken, hol Somogy fek
szik, — a' byzantinumi udvar' befolyása, 's neveze
tesen Methodíus és Cyrillus szellemdús tudósok fá
radozása után görög szertartású keresztyének; ***) 

*) Egyesül t görög szertartású templom vagy gyülekezet Somogy
ban nincs. 

**) Ezen szót inkább nemzötségi elnevezésnek tartom: Jude, 
(zs#d) franczia kimondás Bzerént, lön ez honunkban közönséges. 

*#*) Ex indubitatis monumentiB jam demonstravimus Pannoniam 
ante Hungarorum in ea dominatum fuisse chriötianam; Episcopo 
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mindazáltal sem azon számtalan csaták, mellyekben 
eldödeink külföldön küzdöttek, sem a' pusztító ta
tár, sem a' vértgözőzölgö kezekkel különösen e' me
gyében özönült török, sem az idöszülte felekezetek, 
és az újított hitágozatokkal járt viszályok nem vol
tak képesek a' r. katholika, azon egyházi bölcseség' 
paizsával, és a' polgári hatalom' vértjével őrzött 
vallás' tekintetét kisebbíteni. — Amaz epóchalis 
hitújítás, melly a'16-ik század elején, sÖt előbb azon 
szokás által élesztetett, mellynél fogva külföldi 
Svajcz, Angol, Német-ország' — akadémiáiban, kü
lönösen pedig Wittembergában tudományos ismere
teket szerezni nem csak vallástanban készülő papok, 
hanem fényes család világi egyénei *) is megfor
dultak, leczkéket hallgattak, —mondom azon hit
újítás is sok mozgalmakat és súrlódásokat okozott 
ugyan honunkban; de valamint egyrészről.az uj val
lástan terjedett, és Somogyban is kivált Kopácsi, 
Kálmáncsehi, Sztárai, 's Biró- Mátyás törekvésök, 
nyilván tanításuk által ez erősödött: ugy másrészről 
a' római katholika vallás szertartásaival együtt fen-, 
maradt. A' m i n d e n h a t ó Isten' akarat ja , 
hogy öt k ü l ö n b f é l e u takon i s m e r j ü k , és 
k ü l ö n b f é l e e g y h á z i s z e r t a r t á s s a l imád
juk # fö ldön! ! 's igy nem csuda, hogy Pe-
rényi Péter, Toröfe Bálint, Nádasdy Tamás nagy 
férfiak az uj hittan' pártolói lettek, és épen ezek-

Laureaüensea, javavienses Methodiumque ac alios Episcopos pon-
tiíiciun* in ea exercuisse, ut converaioni Hungavorum, Avarum at-
que Sclavorum prosperrimo successu operám posuisse, majorem 
populi pannoniéi partém ipso Gcysa regnante fuisBe christiánam 
— — — Kollár Salagii opus posthum. Quinque Ecclesiis M D C b C . 

*j p. o. Bánffy, Thurzó, Forgách, Esz terházy , Berzeviczy, P é -
csy, Haller, Bethlen 's többek. ' 
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nek jószágaikon a' Dráva' és Balaton vidékén So
mogy népe a'módosult egyházi szertartáshoz ragasz
kodott, mit annyival könnyebben tehetett, mivel e' 
megye is török hatalomban lévén,- 's az ulemák ál
táljában elveik szerént minden vallásos — 's igy 
annyival inkább a'keresztyén felekezet iránt türe
lemmel viseltetvén, e' tekintetben az uralmat biró 
basa védrendeletet is — p r o t e c t i o n a l i s t — 
adott vala: mert a' tárgyat mindaddig lélekismeret 
dolgának tekintette, mig a' 'lakósok az adót megad
ták, 's a' reájuk rótt kötelességöket telj esitették. Én 
éles itészetü t ö r t é n e t í r ó i n k k a l tartok, 's nem is 
hiszem, hogy Magyarországon az elszakadás czél 
lett — vagy mindjárt történt volna, söt az egyházi 
szertartások' lassanként módosulásávalmég 1582-ik-
ben is csak „ l á n c z s z e m n e k l á n c z s z e m b e 
f ü z ö d é s e u t á n " váltak el az uj tan' hirdetői, 
's igy az uj ekklesiák is a'római anyaszentegyháztól 
csak akkor lettek függetlenekké. *) **) 

Felejtve azon zivatarokat, mellyeket a' rosz- , 
szul értett vallásosság költött vala fel, — nyugodt 
lélekkel csendességet élvezve lehet Somogyról mon
danunk, hogy mindenik keresztyén felekezet hábo- ' 
rítatlan gyakorolja vallás-szabadságát: túlbuzgóság 
nem bontja a' családi csendet és békét, — nem — 
még a' vegyes házasságban, sem, millyen Somogy-̂  
ban több van. 

A r. katholika szentegyház, a' megye fekvésé
hez képest két püspök', —. névszerént a' veszprémi' 
és, pécsi' kormánya alatt van: a' veszprémi egyház
megyéhez tartozik két fö-esperestség, u. m. a' so-

*) Lampe Hist. Ref. Eecíes. Hung. pag. 138. 
**)i Szalay M . orsz. története 4 kötet . 
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mogyvári (simighiensis) és segesdi (següsdiensis ar-
chidiaconatus). Mindegyikben 3 al-esperestség van: 
a' somogy váriban a) k a r a d i , — melly magában 
foglalja Andocs, Kapoly, Endréd, Karádj Kili t i , Kö
rösbegy, Nágocs, Nagy-Berény, Ságvár, Szólád, 
Tab, Török-Koppány, Zamárdi, b) k a p o s v á r i , — 
mellyben van Böszénfa, G-amás, Greszti, Hetes, Ka
posvár, Látrány, Lengyeltóti, Osztopán, Somogyvár, 
Szölös-Györök, Toponár, c) i g a l i , —'sebben van
nak Acsa, Atala, Grölle, Igal, Kercseliget, Kis-Bár, 
Mernye, Mosdós, Sz.-Balázs, Szil, Taszár plébániák. 

, A segesdi fö-esperestségben foglaltatik ismét 3 
ker, al-esperestség, a) segesdi , —mellyben van 

IBuzsák, Csákány, Faisz, Kéthely, Marozali, Mesz-
tegnye, Öreg-Lak, Sámson, Segesd, Sz.-Pál, Szob, 
Tapsony, Vid, Vörs, b) c s ö k l i , — 's ebben N. -
Atád, Csokonya, Csököly, Hárságy, Kadarkút, Ku
tas, Lad, N.-Bajom, Németh-Ujfalu, Szent-Benedek, 
Szulok, Tarany, c) c s u r g ó i , — 's ebben Babócsa, 
Barts, Berzentze, Csurgó, Gyékényes, Iharos, Ke
resztúr, Miháld, Sz.-Miklós, Vizvár, Zákány plébá
niák, mellyekhez tartoznak illetőleg jeles leány ek-
klesiák, — mit igen szép renddel láthatni a' püspöki 
megye' Schematismusában, 

A' pécsi püspök kormánya alatt van a' Sziget
várról nevezett egyházi al-kerület, 's ebben Bogdá
csa, Dráva-Sz.-Márton, Lakócsa, Mosgó, Simegh-
Sz.-László, Szigetvár feküsznek Somogyban, hol 
plébániák vannak, — azon helységeket nem emlit-
ve, mellyek Baranya vármegyéhez tartoznak. 

Van még, Somogy megyében Andocson, JTagy-
Atádon, Segesden, Szigetvárait, Sz.-Ferencz zár
dája, mellyben 4—12 laknak, 's részént helyben 
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teszik az egyházi kötelességet, részint segitségül 
vannak szükség idején egyik vagy másik plebánus-
nak, — söt van, ki családnál állandóul káplánkodik. 

Helvét hitvallású reformátusok két osztályt al
kotnak felügyelési tekintetben, mit bevett szokás sze
rént tractusnak nevezünk: b e l s ő somogyi trac-
tushoz, igy a' dunántúli superintendentiához tar
toznak 77 ekklesiák, mellyek között 17 leány ek-
klesia van, azaz hol pap helyben nem lakik, hanem 
hétköznapon praeorans, levita, oskolamester teszi a' 
könyörgést, ünnepnapokon pedig összegyűl a' nép a' 
közel lévő anyatemplomban. 

Ezen tractusban lehet a' lelkek számát 40,000-re 
tennünk. — 

Külső somogyi tractushoz, 's igy a' duna-mel-
léki kerülethez tartoznak Büssütöl Kazsoknak a' 
Mernye, Tur völgyén vonalat vonva, a7 Balaton felé 
fekvő ekklesiák, p. o. Mocsolád, Tur, Látrány, Sze
mes, Adánd, Hidvég 's többek a? Tolna megyei ha
tár felé: a' lélekszámot lehet tenni 18—20 ezerre. 
Az egészről szólván vannak Somogy megyében igen 
virágzó ekklesiák, még pedig igen számosok már a' 
reformatio kezdetétől fenállok, főkép a' Dráva vidé
kén p. o. a' kalmáncsai, visontai, csokonyai, 's aJ t , 
de vannak közöttök, mellyek későbben keletkeztek. 

Ugyanazon időben fogadták el az á g o s t a i 
vallást Somogy némelly vidékein kisebb számmal 
ugyan, de eleinte semmi különbséget e' két reform, 
fe lekeze t nem tartott egymás között, (innen a' 
törvény az evangelicus néven mind a' két reform, 
ekklesiát érti), mig az erdélyi Szászok példájára az 
egész tul a* dunai reformátusok, 's igy a' somogyiak 
is egymástul elváltak. *) 

*) Tóth Ferencz Prot. E k k l . Hist . 42. §. 
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Somogyban ezen felekezet összegét legfeljebb 
20,00O-re lebet tenni: igy vannak Gyékényesen, 
Niklán, Vrátsikon, Ecsényben, Toponárott, Bonnyán, 
Döröcskén, Tabon, Bábonyban ágostai vallást tar
tók, de templomuk csak Döröcskén, Tabon, Ecsény
ben Vesén, Gyékényesen van, hová nagy ünnepkor 
összegyűlnek, 's ha a' távolság és idő nem engedi a' 
közel lévő helvét ref. templomba mennek. 

Egyesült görög nincs, de nem egyesült ó-hitűek 
(köznépiesen ráczok) Szigetvárott nagy templomot 
birnak, 's itt popájok is van, k i vallás tekintetben el 
látja az egész megyében elszórva lakó kevés csalá
dot: a' lélekszámot lehet tenni 200-ra, 

Izraelita vagy Mózes vallását követik mindazon 
héberek, kik a' 12 nemzetségből elszórva vannak, 
de egymás között hagyományilag tudják, ki a' Levi, 
ki a' Juda nemzetségből való. 

Némellyek kicsiny számmal' laknak egy egy 
helységben, 's igy házi-tanitókra bizzák gyerme
keik oktatását, ünnep alkalmával* pedig elmennek 
több napokra is a' közelebbi izraelita községbe, hol 
zsinagógáról (népiesen z s idó templom), sőt os
kolaházról, alkalmas tanítókról gondoskodtak, melly 
épülethez helyet vásároltak örökre a' földesuraktól, 
vagy több helyeken mint Toponáron, L.-Tótiban, 
Szakácsiban ingyen kaptak, — hogy Is ten imá
dása p é n z - z s a r i i o k o s k o d á s r a , far izeus
s á g r a soha és sohol is a l k a l m a t ne adjon! 



II. SZAKASZ. 

36. §. 

A' megye felosztása, helységek és puszták. 

Első tekintettel ugy látszik, hogy a' 3-ik §. 
22-ik lapon előadott hét'szolgabirák' kormánya alatti 
felosztást kellene itt követnem; azonban a' közélet
ben egyenként többször jön elö szükség 's alkalom 
egyik vagy másik járás', helység' vagy puszta nevé
re, és nem is igen hiszem, hogy ezen része munkács-
kámnak, épen ugy mint más hasonnemü is — rend
szeres olvasmányul vagy oktatásul szolgáljon; azért 
a' b e t ű r e n d e t választom inkább, melly szerént 
kiki feltalálhatja azt, a' mit akar. De még is kép
letben leirom azon felosztást; mellyet febr. 17-én 
1850 közigazgatási tekintetben a' cs. k. teljhatalmú 
biztos megállapított, 's melly igen kicsiny egyes vál
tozásokkal áll most is: t. i . az idö mutatta meg, 
hogy ámbár azon felosztás a' közigazgatási ténye
zőkre elegendő és tapasztalás-edzetté figyelemmel 
történt, de még is főkép télben, rosz úttal a' járási 
tisztviselők- lakhelyéveli közlekedés' nehézsége mi
att egyik vagy másik helységet elöbbeni járásától 
másikhoz kell vala csatolni. 

Som. várm. umt. 9 
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Somogy megye járásainak felosztása 
febr. 17-dikén 1850-ben. 

Igali járás. 
Helység neve 

Nágocs, Jutom, 
Tomé 

Zick 
Miklósi 
Andocs 
Fiad 
Kis-Bár 
Mocsolád, Kis-
Baba 

Bonnya és Pusz
tája 

Acsa, Gerézdi * 
puszta 

Szorosad* 
Kára 
Török-Kopány 
Döröcske, Fehér-

Csárda 
Kis- és Nagy-Ga-

dács' 
Szil, Marosd, Ma
gyarod 

Uj-major,Pataki-
major 

Igal 
Écseny, Csalit 
major 

Mernye, Szent-
Miklós 

Sz. G.Kér> Belső-
Külső-Örs, Diós 
Lapa. 

Ráksi, ésDadai 
puszta 

Aszaló, ós Dese-
da p. 

Somodor p. 
Magyar - Atád, 

Tatom, Hármas 
csárda 

Kazsok, Éva 
csárda, Kis-
Bécz 

Btisü, Beterítő, 
Tüskés-malom 

Csoknya 
Hetes, és Patí 
paszta 

Csombárd, és Új
falu p. 

Várda, Kis-Al
bert p. 

Magyar - Egresj 
Libbentő p. 

Bodrog, Alsó-ffel-
ső-Bü p. 

Kürtös 
Jád, és Galambos 
puszta 

Geszti, Berccske 
puszta 

Edde,Felső-Aldó-
Bogát, Miklós 
major 

Osztopánt Beren-
cse, Vizsák 

Pamuk 
Öreg-Lak, és Ba

ráti p. 
Somogyvár, Vár-
allya, Lajos ma
jor 

Vámos, Gille, Re
mete p. 

Polány 
Gamás, Gárdony, 
Vadé, Vitya, 
Tuskós, Jasz-
vicz, Berény Kis 

Karádi járás. 
Helység ucve 

Város Hidvég, 
Szabadhegy és 
Rebecz pták» 

Falu-Hidvég, pó-
li-Völgy pusz
tával 

Nagy-Berény, 
Kis-Berény, Új
major pusztával 

Nyim 
Ságvár 
Adánd, Pösze 
puszta, Ketye 
malom 

Juth 
Kiliti 
Szamárdi, Szári-

tódi puszta 



Endréd, Jaba és 
Tóközi ptákkal 

Bálványos 
Megyer 
Bábony 
Torvaj, és Liijja 
puszta 

Tab és Ugaj p. 
Zala, Szőllös 
pusztával 

Kis-Kapol,Nagy-
Kapol 

Karád, Toldi, és 
Kéri puszta 

Német-Egres 
Gsepel 
Köcse,ésCsicsali 
puszta 

Puszta-Szemes 
Kereki 
Köröshegy 
Szárszó 
Szemes 
Őszöd 
Teleki 
Szólád 
Lölle, Czegléd 
puszta 

Látrány, Rádi 
puszta 

Visz 
Csehi1 

Boglár 
Szőlős-Győrök 
Túr, Babod, Tard 
Tót-Gyugy,Sandv 
Bindek, Pettend 

Hács, (Kis é& 
Nagy) 

Szigetvári já
rás. 

Helység neve 

Zsibolt, Damalos 
puszta 

Tót-Keresztur 
Mosgó ésZöcske 
Szulimán és An-
talfalva 

Csertő, és Pipa-
gyujtó p, 

Viszló 
Apáti 
Hatvah 
Szulok 
Kálmáncsa 
Efomok - Sz.-

György 
Merenye, Czeg

léd, Sz.-Miklós 
puszta 

Poklosi 
Pata 
Bazsal 
Szigetvár ós Tuí-

bék puszta 
Tót-Sz.-György 
Gőrösgall 
Nagy-Dobsza, 
Kis-Dobsza 
Istvándi 
Darány, 
Barcs, és Pálfalu 
Dráta-TaMsi 
Érárdony 
Dombo, éi Páli p. 
Zádor 
Szörény 
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Gyöngyös-Mel
lék 

Pettend 
Kis-Tamási 
Nemeske 
Molvány 
Hobol, és Sze-

liénfa p. 
Várad 
Bürüs 
Magyar-Új fala 
Német-Újfalu;Sz. 

Mihályfa p. 
Teklafalu, Siko-
t'a, Vitézi Nagy
homok p. 

Potony, és F.-
Ökuka p. 

Tót-Újfalu, és 
Alsó-Okuka p. 

Sz. Borbás, Kosz-
tován, Tégla
ház, Viz vár, Réh 
puszta 

Lakócsa és Czér-
nadöla 

Drávafok, Bor-
jáncz, Haraszti, 
Kosztován, Szi-
gecske p, 

Markócz 
DrávaSz.-Márton ' 

Ányos-Tégla h. 
Dráva-Keresztur 
Eéh-Falu 
Alma-Mellék,Sz.-

Miklós 
Sz.-László, és Kis 

Sz. Lászlói pta. 
9* 
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Sztára Cserhát, moricz- Űjnép, és Bak
Nagy- és Kis- malom háza 

Hárságy Lábod Komlosd 
Patqsfa Henész ós Simon- Peterhida 
Német-Lad és gát Szentes 

Gyöngyös p. Nagy-Attád és Nagy - Bajom, 
Magyar-Lad, Sz. Döbrög p. Kak puszta 

Mihályfa Tit- Bodvicza, Kiva- Szomajom, Ka-
vány puszta. dar, Tiszina,Pá-

czod, esBoszén-
posfö puszta 

Nagy-Atádi tó puszta Kaposvári 
járás Tarany, Sz.- járás. 

Helység neve László,Iloki ma
lom, Baráti ma

Helység neve 

Kia-Kovácsí jor Kis-Keresztur 
Gige, és Ölle- Vizvár, Zsitfa, 

Kettős-Csárda 
Kapos-Keresztur, 

völgy p. 
Vizvár, Zsitfa, 

Kettős-Csárda és Rákó puszta 
Kisasszond, és Homoki Csárda. Homok 

Póstelek p. puszta Taszár 
Puszta-Korpád Heresznye Orczi, Tömörke 
Jákó Bolhó puszta 
Csököl Babócsa Zimány, és Rácz 
Kis-Bajom, Csur Háromfa Egresi puszta 

gó, Posta malom Agarév Kapos-Füred 
puszta Rinya Sz.-Király Toponár, Zarany, 

Kutas, Kozma, Hosszúfalu Fészerlak, Ré
Kőház, Apáti Besenyő, és Ösz- pás puszta' 
malom pöte puszta Szejit-Jakab, ós 

Beleg, Keresztúr, Görgeteg, és Ta Büki csárda 
Keleyiz és Új mási puszta Sántos, .Nádasd 
major puszták Visonta, Cserte és Partallya 

Kónyi lek puszta Szent - Balázs , 
Ötvös Csokonya, Külső- Nagy-Árok-Al-
Szabás, Nagy- és Belsö-Tarnó- lya puszta 

Hid. és Balla- cza, Alsó- és * Cserénfa 
liáza p. Felső-Gyöngyös Gyarmat 

Mike, Inakod Királyrév p. Hajmás 
puszta Rinya-Újlak Gálos 

Nagy-Korpád, Aracs , Tótváros 
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Bőszénfa Patalom Battyán, Bal, Sz. 
Német-Lukafa Gyalán György, Diós 
BoldogAsszonyfa Fonó puszta 
Símonfa Baté Balaton-Berény 
Zselicz Sz.-Pál Mosdós, Szálacs Balaton-Keresz- í 
Töröcske ka puszta túr i: 

Zselicz Kis-Lak Berki, Kis-Berki Balaton-Uj-Lak 
Kaposvár, és Ke- puszta Kéthcly, és Sári 
czel puszta Szabadi és Kis- puszta 

Juta Gát puszta Horvátkút p. 
Kapos-Mérő, To 1 Csorna Kis- és Nagy-

kaj puszta : Atala Gomba> Lók 
Kapós Újlak Pulá puszta 
Sz.-Benedek, és Kercseliget, Marczali, Gyóta 
Dada Enyődi malom puszta, és mal

Bárd és Szend p. 
Jffarczali járás. 

mok 
Szenna, és Szer Jffarczali járás. Bize 
dahely p. Helység neve Keleviz 

Paccza 
Helység neve 

Tót-Sz.-Pál 
Szerászló, Lipót- Szenyór Varjas-Kér 

fa és Zsipfalva p, Mesztegnyö, Ed- Csömcnd 
Szilvás Sz.-Már- de, Bús vár, Vaj Libicz-Kozma 
tony da homok p. és Sárd, Szővécs 

ZseliczKis-Falud Sásgát p. puszta 
Magyar Lukafa Gadány Vrácsik 
Bécz, és Diós p. Szakácsi Sörnyé 
Alsó-és Felső- Nemes-Vid és Fájsz 
Vísnye p Kis-Vid Puszta Kovácsi, 

Hedrahely Csákány Kölked 
Hencse, és Ta- Fels.-Zsitfa, Sző- Nikla 
pazd puszta . csóny p. Táska 

Kadarkút, Kör Fehéregyháza Buzsák 
mend, Henész, Szőke-Dencs Lengyel-Tóti,Be-
Sz.-Imre és Bö- Sávoly rény p. Mamocs, 
ozör p. Sámson Sz.-György, Bé-

Göllé, Kis-Pusz- Fönyed zseny, és-Fo* 
ta, Űzd, Inátn, Tikos nyód puszta 
Hetény (Alsó Hollán,Maróthp. Orda 
Felső) puszta Vörs 
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Csurgói járás. Zákány, Pösze Alsó- Felső-BoCsurgói járás. 
malom gát puszta ' 

Helység neve Ör, Asszonyvár, Inke, Lepled, Ko-
Udvarhely 'Két-

nyár, Bocskád 
Visszafolyó, Le- czi, Darvas, Udvarhely 'Két-

nyár, Bocskád grádi szőlő Csöd, Aligvár p. 
puszta Surd, Feketesár, Sand 

Berzeneze, Per- Ebök p. Miháld, Mind
dócz,Cséri-csár- Btikkösd,, Nagy- szent, Agarasi/ 
da, Kis-Vecse- Berek, Aligvári és Rádi malom 
nye, Gerenda, puszta Sáncz 
Tüskevár p. Nagy-Márton Bagola, Fakos p. 

Bolhás Bördecz, Csicsó,Ujmajorp. Sz.-Miklós, Mo-
Bükimalom p. Iharos riczhely,Niytrai, 

Szob, Baráti, Ka- Pátró és Pádi malom 
szó p. Belezna, Berek, Pat 

Szenta, Tüske Malmok, Kako-
nya puszta 

Vrászló 
vár, Csatártó 

Malmok, Kako-
nya puszta Fazekas-Denes, 

Balóta p. Liszo, Sáág p. Antalfalu p. 
Sarkad Szent-Péter, Ma- Simonyi, Gárdos 
HOSSZÚVÍZ gasd, Pogány puszta 
Alsók, Csente p. puszta ( Nemes-Déd 
Csurgó. Köké Iháros-Berény, Belevár 
nyes, Kis-Ho- Sz,-Pál p, Pádi • Vése, Marton, 
mok, Újmajor, p. Gánya, Kani Merke p. 
Cser p. zsaberek, Ha Böhönye, Arad, 

Gyékényes (Als. muház p. Dávod, Tere-
és Fels.) Alsó Segesd bezd p 

Szent-Király Felső-Segesd, Nemes-Kis Falud 
Porróg Bársony és Sze Tapsony, Moricz-
Szent-Pál keres-malom, "fa,Feliértőtös p. 

Feljebb a' 14-dik lapon a' népességet általá
nosan az egész vármegyéről láthatni, itt egy biz
tos, hozzám legközelebb Jutott adat után részlete-
. sebben is^emlitni nem lesz helytelen, u. m.: 

Igali járás 33,769 
Karádi járás . . . ... . 34,251 
Szigetvári járás . . . . 34,078 
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Nagy-Atádi járás. . . 29,873 
Kaposvári járás . . . 34,491 
Marczali járás . . . . 29,560 
Csurgói, vagy a' mint legu-

j abban hivatalé san nevez -
tetik Berzenczei . , . 30,938 

Összesen 226,950 
Midőn 1715. orsz. gy. 86. Art. *) >' török iga 

alól megszabadulása után a' megye önállását vissza
nyerte,; három járásra (processus) osztatott fel, mellyet 
kétség kivül a'török uralom előtt is létezett illy fel
osztás' emlékezete, akár hagyomány, ak^ iromá
nyok által fentartva, idézett elő: t. i . kaposi, szi
geti, kanizsai, mi oda is mutat, hogy még akkor So
mogy megye határa messzebb terjedt mint most: 

Azonban ez is csak homályos sejdités: mert, 
mint előszómban is emlitém, azon időről nincs So
mogyban, de Zalában sincs okmányunk, sőt mi
dőn némellyek a' chasmai káptalanba utasítottak, 
akkor is csak azt tapasztaltam, hogy az is a' tö
rök pusztítás miatt Í66Ö-ben Zágrábbá menekült, 
— 's talán itt találhatna, kinek alkalma létíhé, többet. 

Későbben 4, kaposi, igali, szigetvári, marczali, 
's még későbben gr. Széchényi Ferencz föispánsága 
alatta' babócsai is hozzá járulván 5 járás lett, melly 
időszakról Nagy József megyei mérnöktől térképet is 
bírunk. "Már korunkban egy tisztújítás (restauratio) 
alkálijával kaposvári vagy központi járás alkotta-

*)• statútum ut a lege attributam sibi jurisdictionem 
et activítatem absque ullo alteriua comitatus quippe szaladiensis 
(cui ob tempójúm injuriam adnexus habebatur) adminiculo exercere 
poBflit, hacque articulari conetitutione pro realiter Be* 
parato habeatur. 
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tott a' közelebb fekvő, 's addig más járáshoz tarto
zott helységekből, a' fö-szolgabiró lakása Kapos
várra tataroztatván — a' központon összehalmozni 
szokott dolgok, 's a' rabokra felügyelés tekintetéből. 
Esküdt is volt itt, de al-szolgabirót nem talált szük
ségesnek a' megye. Majd az 1848—1849-ki forra-
doloni után 1850. febr. 17-kén hét járást rendelt, 
mint emlitém, a' cs. kir. teljhatalmú biztos, és a* 
tisztviselői kart is ahhoz képest rendezte; de azolta 
csak hol egyik, hol másik helységet veszik el előb
bi járásától, 's másikhoz csatolják, sőt a' csurgói já
rás helyett az iháros-berényi 's majd berzenczei ren-

' deltetetf̂  de valamint a' szolgabírói hivatal személy
zete Csurgón tartja lakását most is, ugy közönsége-
sen azon járást Csurgóról nevezzük, 's én is meg
tartom azon elnevezést. Betűrendben igyekszem te
hát minden helységet 's pusztát leirni, sőt pályáján 
futva eldűlt buzgó Jerneynk után a* régi neveket is 
megemlítem a' mint talán puszták falvakká, 's ezek 
pusztákká váltak, hogy a' figyelmes olvasó itt is 
lássa a5 népek', nemzetségek' viszontagságait, és 
változandóságát í 
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37. §. 

Mezővárosok, helységek 's puszták egyenként leírva. 

Mivel bizonyos nevek, és fogalmak gyakran 
előfordulnak: azért takarékosság tekintetéből meg 
kell jegyezni e' jegyeket: 

O Mezőváros. ekl. Ekklesia. 
• Falu. e. p. első posta. 
# Központhely, j . Járás. 
p. -Puszta. F. u. Földesúr. 
1. Lakos. 
Aba v. Jaba, erdős* és völgyes puszta, Kapol és Ságvár 

között, — igen szép gazdasággal bírja a' tihanyi apátság. 
Acsa v. Acha, magyar-falu, közel Andocshoz, Bon-

nyához, magas hegyoldalon fekszik. Lakosa 1042 kath. 
paroohialis szentegyházzal, és 10 zsidó. Földje termékeny 
s népe birtokos: van szőlője, 's erdeje. F. u. a' veszprémi 
püspök, legközelebbi posta ujabb időtől fogva Igal, előbb 
Szemes. *) 

Ádánd, szép fekvésű m.-város, egy órányira Sió-Fok
tól, hol legközelebbi postája is van, 's félórányira a' Sió 
folyótól, melly Veszprém vármegyétől Somogyot választja: 
itt Juth és Maros falvak között állandó csigás kompot ,tart 
gr. Széchényi. Lakosai 1512, részént reformátusok, részént 
katholikusok,—mind a'két felekezetnek van temploma, 
noha emez a' ságvári anya ekklesíához tartozik. Perneszi 

*) Lehet, hogy valaki hiányt érez, midőn a' helységek* ezen le
írásánál a* határ területét, egyesek,közötti felosztását, telkeit stb. 
— '« igy a' külön birtok után járó adót, és más terheket, vagy el
lenben javadalmakat, — magány és községi jövedelmet, költséget 
feljegyezve nem találja; de mindezek olly változó 's bizonytalan 
számokat *s rovatokat adnak.még most, mig a' C a t a s t e r kor
mányzati szellemben, mértani alapon, és financiális elvek szerént 
nem létesülend, hogy fontolás után is ezen tárgyakat i l l y alak
ban mellőzni jobbnak véltem, mint magának a* közigazgatásnak is 
alapul csak ideiglen használandókat. 
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örökösök tulajdona volt, 's közülök itt laktak Talliánok és 
Csapody, kik hosszú idők során|tnegyei fö-hivatalökat vi
seltek: sok választmányi tanácskozásoknak, bizottmányok
nak, nádori bíróságnak helyt adott vala .e! városocska. Csa-
pody Pál maga részét szép gazdaságával együtt gr. Wicken-
burgnak eladta, 's aztán hires ménesét is feloszlatta. 

Adorjány: Szigeti j.-baii, p. 
Agai év, falu, a'Dráva;/mellett, azelőtt b a b ó c s a i , 

most a t á d i járásnak hivott vidéken, — népe horvát, de 
tud magyarul; 208 kath., 18 zsidó. Földesura keszthelyi 
gr. Festetits Tasziló, a' taranyi anya ekklesiákoz tartozik, 
eisö posta Babócsa iy 2 óra. 

Agáros, puszta, a' déghi Festetits családé — most b. 
e. Atyja, Antal, halála után Ágostoné: fekszik Mesztegnyö, 
Szenyér faluk, és Arad, 's Dávod puszták között; különben 
tartozik a' böhönyei tisztartósághoz.' 

Ágerdo, puszta, a' simongáti uradalomban, közel 
Hosszufaluhoz, Babocsához ll/2 órára: b. Sina bírja a' töb
bivel együtt, miket gr. Hunyady Ferencztöl szerzett. Né
pessége 25. 

Ági: bab. jár., puszta. *) 
Akcs, magyari, lásd Buzsák. 

. Alma-mellék: a' Zselicz szélén, 's igy a' baranyai 
határ mellett, IV» órányira Szigetvártól, azon kies völgyben, 
melly Tóth várostól végig Mosgón keresztül Szigetvárig n'yulik: 

lakosai Sokecz-Szlávok, de tudnak magyarul; katholiku&ok 
Mosgóhoz tartozó fiók szentegyházzal. Bora terem jó, bükk-
erdejeisok. Birtokosa V bécsi Biedermann ház Batthyány 
Gusztávtól' törtónt vétel óta, lakosa 877. első posta 
Szigetvár. 

Aligvári 5 puszta, lásd Bükösd. lak 24 
Alöok és Sarkad, Csurgótól kis V2 órányira, ugy 

hogy összeragad e' 3 helység — a' helybeli pap a' csurgói 
ref. oskolában többnyire i g a z g a t ó (rector) is: népességé 

••) A z e g é s z munka folyamán, hol a' név után körülményes!) 
leirás nincs, vagy a' népesség nom e m l í t t e t i k , — a z néptelen pusz
ta, vagy azon helységhez van számolva, hová a d ó j á t szolgáltatja. 
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1000-nél több, t. i. Sarkadé 416, Alsóké 762. Fekvése igen 
szép, földje termékeny, gr. keszthelyi Festetits birtoka, el
ső posta Berzencze. — Csente nevét is hallani Alsóknak, 
's igy Mvják azon részt, mellyen a' templom van: hagyo
mány szerént három helység volt hajdan. 

Alsó Kovácsi, lásd Kovácsi. 
• Alsó Segesd, lásd Segesd. 

Alsó Visnye, szőlős- vagy póré Visnye, lásd Visnye. 
Alsó Zsitva, lásd Zsitva. 
Audocs, Andach, fekszik a' Tolna megyei határ 

felé, Karád, Bonnya, Nágocs közt, magasabb dombon: itt 
van Sz.-Ferenez szerzetének klastromi, és szentegyháza, 
mellyben a' sztiz Mária csudatévő képe még most is tisz
teltetik, V mellynek kedvéért ide bucsu járatok vannak, 
különösen pedig Portziunkula napkor ezerenként összegyűl 
a' nép. Lakosai r. kath. 1207 1. közelebb posta Szemes 
vagy Siófok F. u. veszpr. püspök. 

Antálfalu, lásd Fazekas-Dencs. 
Antalfalva, Szulimán és Hárságy közt, — gyarmat 

• gr. Batthyányi Antalról neveztetik 1. 72. 
Apáti, máskép Kisbár: Andocshoz közel Karád és 

Fiad közt: mély völgyben fekszik a' helység, de a' derék 
plébánia templommal együtt hegyoldalban kellemes benyo
mással hat az utasra kivált azon számos évektől fogva, 
miolta a' jeles Tóth József itt plebánus: r. kath, 883, f, u. 
a' veszpr, püspök. 

Apáti, Szigetvártól>i órára Pata, Csertő és Viszló 
közt: fekvése egyenes, reá nyúlik a' Hárságy felöl jövő 
zseliczi erdőre, földje igen termékeny. Lakosai 500; — kik 
között 322 r. kath-, 14 izr., 's többi ref. F. u. most gr. Zichy, 
ki azt a- Tanyi örökösöktől már többek kezére szállottat tisz
tán sajátjává tette, és igen szépen rendezte. 1. k. posta 
Szigetvár. 

Apáti, puszta,. Kutasnál, Boronkai, Tallián családé. 
Aracs: a'Dráva mellett kis falu, előbb Végh István, 

's Elődei birták, mostjaz egész babócsai uradalmat, emen
nek halála után leánya gr. Somsichnak eladta; népessége r. 
cath. 403,1. k, posta Babócsa. 

Aranyos, gr. Széchényi pusztája Darány* mellett. 
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Arad, Böhönyéhez tartozó ezép puszta, fekszik N.-
Bajom és Kisfalud közt, Böhönye felé. 

Árpád v. Árpás, (Polány mellett) még nein rég' a' gr. 
Niczky család tulajdona volt. 

Ártosháza v. Érteshaza/puszta a' szig, járásban. 
Aszaló, Azalár 5 Aszalar, rendesen épült urbérileg 

is már rég szabályozott falu, népessége 717, nagyobb része 
reform., F. u. hg. Eszterházy, 1. k. posta Kaposvár 1 '/2 óra. 

Assionyvár, Őrhöz való puszta, Surd és Sz.-Mihály* 
közt: 1. k. posta I. Beróny. 

Atala, gazdagon termő térségen fekszik, népessége 
900 r. kath., F. u. a' Piaristák, 1. k. posta Kaposvár 21/2 óra 

Suum cuique tribuendum: itt szóról szóra leirom Ata
la' Fényesünk szótárából tiszt. Dornay ájtatos rendi áldo-
zár — egyszersmind jószág-kormányzó által sok történeti 
esmerettel közre juttatott leirását: bár adna honunk őran
gyala sok illy körül menyes ismertetöt!! igy derülne homály
födte vidékünkre a' múltról több több világosság. 

„Valamelly római előkelőnek nejétől vagy leányától 
vehette nevezetét, szinte ugy, mint alsó Pannónia (hová At-
tala hajdani vára tartozott) később Galerius hívesének Dio-
cletián császár leányának tiszteletére Valériának hivatott. 
Jelenleg tíiár csak dombosabb gyepezet, és kőhalom tüöteti 
ki helyét Hetényi pusztán, keletről Nosztány, és délről Mász-
lony puszták szomszédságában, a' régenten széltlben-hosszá-
ban mintegy 160 • ölnyi területű várnak, mellynek erős
ségét hegy oldalról bástyák,— völgyes részéről pedig kő
vel kirakott medrti folyam és berek tevék,'s a* vár keleti 
rénzein ma is mocsártól környezett több dombok szemlólhe-
tők, mellyek őrhelyek lehettek: Diocletían, Constantin, 
Constans, ós Constantinus, Crispus, Maxentíus és Valens 
császároktúl számtalan kisebb nagyobb rézpénzek találtat
nak itt elszórva; de rógiebbekre is akadni, mellyek: „Diva 
Faustina/' „Felicitati Keipublicae" „Jovi Conservatori" 
„Votis ut multis pax exercitus" „Grloria Komanorum" „Vic-
toria Romanorum'' köriratokkal vágynak ellátva, 's vercté-
sök helyet Sisoiát, a' mai Sziszeket a' reájok nyomott „Sis" 
bettik tudatják. Itt talált kőfaragványok, ós téglák is e' he
lyen egykori római gyarmattá mutatnak. Népmonda sze-
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rínt egy hajdan, a' vár egykori tulajdonosa herakatá a' vár 
ablakait, csupán egyen át engedé azt világittatni, 's ennél 
megállapodva, monda a' körülállókhoz: „ha ezen ablakot 
is befalaztalom, akkor az Isten sem lát engemet," melly 
daczos gúnyolódása azonnal a' vár elsüllyesztésével büntet
tetett; — 's innen neveztetik maíglan is „Süllyedt várinak. 
A' hazáéval közös rombolások közt pusztaságra jutott kies 
táj, ma ismét népesülni kezd, régi üevét „Hetény"el felcse
rélve; ?s az ílly nevü 2614 holdnyi pusztát jelenleg két gaz
da-tiszt, és 180 cseléd lakja, sőt kegyes földes urasága gon
doskodásából pár évek óta itt iskola és temető is lesz. 

A' nép vándorlások korszakában elosztatott római te
lep lakosainak utóbbi sorsát sürti homály födi, csak 1332. 
évről jegyzék föl a' pápai dézma-szedő olaszok, hogy Otho-
Ián, máskint Athalán, vagy Attalán ekkor plébánia létezett, 
a' török zsarnokság azonban később ennek Is végot vetett. 
A' birtok sz. István király által alapitott Fejérvári őrséghez 
tartozott, és mivel tulajdonosai hazánk zavart állapotában 
különhféle helyekre vonulni kéntelenítettek, 's mint egyhá
ziak annak védelmére elégtelenek is voltak, oltalom végett 
másnak adák azt haszonbérbe. Jelesen Gorup Ferencz No
vai püspök, győri n. prépost, fehérvári custos, a7 fels. római 
csássár és magyarországi koronás király tanácsosa 's a' t. 
Győrött april 11-kén 166i-ben költ pecsétes magyar leve
lében tudatja: hogy t á v u l v a l ó re s í d e n .t-i áj a mi
att, minthogy azon f e j é r v á r i j ó s z á g á n a k 
g o n d j a - v i s e l é s é r e nein é r k e z i k , bizta az ne
mes és v i t é z l ő K a r a c h i c h M á t y á s T i h o n y i 
k a p i t á n y úrra , hogy ő kegyelme j ö v e d e l m é t 
az ott l a k ó j o b b á g y s á g o n e x i g á l h a s s a , ma-
g á h o z v e h e s s e j és m á s o k ellen oltalmazhas
sa is, ne vezet szerint pedig Somogy v á r m e -
m e g y é b e n : B á c z - A t t a l á t k iknek a d ó j o k 10 
t a l l é r , M a g y a r - A t t a l á t a d ó j o k 3 forint, Kis-
Faludot mellyet r á c z o k l a k j á k , a d ó j o k 8 
t a l l é r , K i s - F a l u d o t , mellyet magyarok lak
j á k , azoknak a d ó j o k 15 t a l l é r stb. 

j - Első Leopold császár és király a' törököt honunkból 
végkép kiűzvén, az őrség javait 1695-ben Matusek András 
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scopiai püspöknek, sz. Albert és Lörincz prépostjának, 
győri kanonoknak, és sopronyi javadalmasnak (beneficiatus) 
adomány ozá a* fej érvári örkanonoksággal, ki is szívén hor
dozván alattvalóinak szomorú sorsát, elszórt jobbágyait 
öszvegyüjtó, vidékiekkel neveié, és igy a' hajdani vártól egy 
órányi távolságra eső mostani helyén népesité meg. Attalát, 
's az áj lakosok közül sokan most is kiköltözési helyekről 
neveztetnek, millyenek: Ozorai, Visnyei, Földvári,'Kalocsa, 
Dobai, 's más pór családok. Kisfalud nevű egykori hely
ségnek pedig már csak egy szőlőhegy, és a' mostani Kis-
puszta szomszédságára dülö föld, melly r á c z t e m e t ő 
nek kivátik, tartá fön emlékét. 

Matusek utódja az Örségben gróf Nádasdy László 
Paulinusból lett csanádi püspök, ki Mernyére Licentiatust 
hozott be, Göllében pedig Jezsuiták által térité meg az Ari
ánus népet, 1716-ban Attalában is templomot és paplakot 
épitétt, 's ezek elkészültével 1722-ik év febr. 10-kén vette át 
az újonnan felállított plébánia gondviselését Tarjányi Má
tyás mint első lelkész; utódjai lettek 1731-ben Miholics Já
nos, 1740. Keresztúri János, 1742. Balogh István, 1755. 

^Molnár József, 1785. Valdstein Ferencz, 1823. Kéry j'ános, 
1834. Szűcs István, és 1841-ben Csete Antal. 

Báró Daiberg Gerárd Guilelm ágostai kanonok alatt, 
ki 1730-tól 1769-ig vala fejérvári őrkanonok, semmi neve
zetes nem történt az attalai plébániára .nézve, hanem utódja 
gróf Edling Rudolf Görtzi (Goriczia) herczeg érsek alatt, ki 
1774-től 1803-ig birta az Őrség czimét és javait. 1784-ben 
a' templomot, 's tornyot kijavittatá, 's új-.tetővel ellátá. 
Végre dicső emlékű Ferencz császár és király alatt 1807. év 
jul. 10-kén kelt oklevél mellett az őrségi javak az ájtatos 
tanítói rendnek adattak át, ellátásának segedelméül, hogy 
ez, hivatásának az ifjúzág nevelésében és oktatásában kön
nyebben megfelelhessen. 

Mióta az őrség ezen kegyes rend birtokába jutott, az
óta napról napra nagyobb elöhaladás tapasztaltatik mint a' 
jószág kormányzásában, ügy a' lelkiek ellátásában is. Egé
szen megújulva, 3s díszes épületekkel ékeskedve szemlélhe-
tök a'róma téren fekvő £rségi puszták, szinté úgy, mint 
annak csinos helységei; az őrségi plébániák pedig Somogy-
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ban a* jobbak közé számittatnak. Attala vidéke gazdasági, 
és egészségi tekintetben különösen sokat nyert, mióta 
1835-ben a' Kapós vízáradásaiból keletkezett posványság 
lecsapoltatott, 's ma már az előbbi bűzhödt levegőt tiszta 
lég, a' nád- és halbóli jövedelmet pedig a> berekben gazdag 
kaszállók válták föl. Népessége Attalának 834 kitűnő szor
galmú magyarokból áll, házaikát, kivált az 1843-ki tűzvész 
ntán cserép tetőre, 's kéményre kezdik épitni. — Úrbéri te
lek itt öszvesen 52, ház pedig 86 számíttatik, Földjei ter
mékenyek. Gabona termesztésen kivttl a' lakosok különö
sen kedvelik a' marha-tenyésztést, nemesitett csikóik bemu
tatásáért minden évben nyertek jutalmat Attalaiak," Pesten, 
és Kaposvárott. Az egész plébániában van öszvesen 2140 
r. kath. lélek, 32 zsidó, 262 iskolás gyermek'. Közel szom
szédságát keletről Dombóvár, a' Dombayak és Verböczyek 
egykori várhelye teszi, 7s itt Tolnával,. délről Baranyával, 
's annak, jó bort termő hegyeivel, nyágotról üsomán át 
Berki mezővárossal, éjszakról pedig Szil felé nyúló síkság
gal határos." 

Atád, Attad, Nagy- vagy Horváth A. Szép térségü 
m.-város — egy része Kis-Atádnak neveztetik, — a' Rinya 
mellett: lakosai horváth eredetűek, de mind tudnak ma
gyarul, sz. Ferencziek, sz. László provinciájából klastro-
mot, és plébániát birnak; van benne patika, 's járási orvos. 
F. u. Czindery, — de több évektől fogva bírói zálogban 
birja Csuzy. Népessége öszvesen r. kath. 1780, 1. e. posta. 
Babócsa 3 óra. 

Atád, 'magyar Atád: Kapós vízétől V/2 órányira 
Ráksi és Somodor közt igen termékeny völgyben fekvő 
falu: lakpsai ref. 700. F. u. most b. Sina, 1. e. posta Ka
posvár V/2 óra. 

Baba, Bab — Nagy és Kis: Mernyén túl Mocsolád 
és Gamás közt fekvő puszta, Lengyel örökös jog volt, de 
most egyiket birja gr. Zichy, másikat Erős. 

Babod, Tur, Karád, Gamás közt igen kies völgy
ben) Mernyétől a' Balatonhoz vezető országuthan fek
vő puszta: Lengyel jog volt, de b. Puttheány Sándor el
adta, 's ez utolsó tiz évben több birtokosok kezén ment ál
tal ; most birja pécsi Rihmer család: van benne 203 lélek. 
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Babócsa, — Babovecz,Babisa, Bobusa: hazánk tör
ténetében is nevezeetes hely; most m.-város: maiglan is 
látható várromok emlékeztetnek azon nehéz időkre, midőn 
ez a' török uralomnak egyik lakhelye volt, miután Ali-Ba-
scha elfoglalta. Ámbár pedig Zrínyi és Nádasdy vitózsé-
gök által a* török onnan többször kiveretett, 's ámbár 
1695-ben Zrínyi György tanácsára újra megépíttetett, 's erő
síttetett, *) de egész nyugalom itt is csak akkor lön, midőn 
a'törők ez egész megyéből is végkép kiűzetett. Birta volt 
a' Babócsay család, mellyből egyik báróságra is emelkedett, 
de kihalt: a' még most is élő nemes Babócsay család aman
nak ivadéka-e ?. —»Azután birták Nádasdi, Rindsmaul, 7s 
későbben a' Végh család babócsay disznévvél; sírján túl 
is köztiszteletben élő Végh István halála után örök áron 
megvásárolta azt gr. SomsBich Ján9s, 7s most ennek egyik 
fia Adolf birja. Népessége 1412, többnyire katholikusok: 
van itt anyaszentegyház több leány-ekklesiákkal. 

Bábony: Tolna 's Veszprém megye felé nyúló' táján 
megyénknek Tabhoz, Megyerhez közel erdők közt fekvő 
kis fylu: népessége ágostai és h. ref. 700. Földesurai töb
bek a' Eévai öröközök után, 1. k. posta Siófok. 

B^glas: Kéthelyhez tartozó puszta, szőlöhegygyel, 
melly, a7 mint feljebb emiitettem, igén jó bort terem. 

Bagola: Kanizsa felé fekvő szólén megyénknek van 
e7 falucska: lakosai r. katholikusok és ágostáiak, mintegy 
326. F. u. gr. Festetits, e. posta Ih.-Berény. 

Bakháza: közel Babocsához, uj népi puszta, 1. 15. 
Balaton sz. György, lásd sz. György. 
Baláta : puszta, Szenta és Szob közt. 
Balogd: Bolagd} N.-Bajom és Böhönye közt fekvő 

puszta; Koroknyai jog; b. e. Festetics Antal birtokába 
jutván irtások és árkolások által hasznos gazdaság, 1. 75. 

Bál vaud. a' Dráva felé, Gyékényeshez tartozó puszta, 
birja Gyékényessel együtt gr. Zichy, volt veszpr. püspök. 

Bálványos, köznép ajakai Bányos, hajdan Baluanis: 
nem messze a' Balatontól, tagos helyen fekvő nagy falu; 
előhb Pernészieké, 's nevezetesen Csapodyé volt, de most 

*) iBthvánffy ínl). XXIII, XXIX. 
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vásárlás utján birja bécsi gyáros Satzger. Lakosai vallásra 
nézve vegyültek, de reform, sokkal többen vannak, —össze
sen 1127,1. k. posta Siófok. Eredetikép nevét vette pogány 
bálványozó lakosaitól. 

Bánkút v. Bánkota, K.-Füredhez tartozó p. 
Bánya, lásd Szerászló. 
Bállyuk v. Bány, p. igali járásban. 
Bár v. Bari, Hollád és Kétbely közt fekvő p. Keszt

helyi gr. Festetitsé. 
Bár, Kisbár, lásd Apáthi. 
Bár, Nagybár, p. igali járásban. 
Baráti, Ö-Lak és Lengyeltóti közt puszta, — szép 

szőlőhegy. 
Baráti, Szobhoz tartozó p. Bolhás mellett. 
Bárd a' Kaposvárról Kadarkút felé vezető országút 

mellett egy völgyben fekvő kis falu; népessége 149 ref., 
1. k. posta Kaporvár. 

Bárdi-Bük, imez fölött dombon fekvő szép puszta, 
mellyet Merey József derék falusi lakása ékesít. 

Barts, a' Dráva parton fekvő m.-város; itt aJ só-ház, 
F, u. Széchényi család; 1. 1323 r. kath. 

Baski, puszta, Szigetvárhoz közel, a' pécsi Kápta
lan birja. 

Basal, Szigetvárhoz 3 / 4 órára eső falu: 1. 162 ref. 
F. u. Kubinyi család. 

Baté, Kapós csatornája mellett termékeny föld; la
kosai 393 r. kath. F. u. Gaal György, ki azon síkságon, 
melly 35—40 évek előtt zsiba gyep volt, igen szép kastélyt 
épített, és szép gyümölcsöst nevelt, 1. k, posta Kaposvár 
vagy Gödre. 

Bajom, — Kis-Bajoni, lapályos, homokos, síkságon 
Csököl, Kutas és Jako közt fekszik; népessége reform. 
762, több földesurak bírják, 1. k. jposta Kaposvár 2*4 óra. 

Nagy-Bajom, szélesen terjedő határa homokos, la-
pályokkal 's tavakkal; egy része még is agyaggal vegyítve 
termékeny, a' búzát is meghajtja. Népessége r. kath. és ref. 
és számos zsidók is, ágy hogy 2550-re reá megy a' lélek
szám. Emberi emlékezettől fogva különbféle földesurak 
birták, most a'déghi Festetits, és Nádasdy Sárközy család 

Som. Farm. ismert. \Q 
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főbb birtokos. Van katb. és ref. temploma és sinagogája.— 
Itt született Virágh Benedekünk, 's itt teltek le napjai a' 
munkás, 's eleven vérű Horvátb Ádámnak, midőn a' bal 
sorstól nyomva Sárközy István 's különösen erényes nője 
Chernél Eszter úrhölgy lankadatlanál gyámolák vala öt! I 
1. k. posta Sörnye, Kaposvár, más felöl Marczali 2% óra. 

Bécz, kvagy nagy Bécz falucska: az erdők közepén, 
Hárságy és Viszló közt, lakosai 556, F. u. Biedermann, gr. 
Batthyánytói megvette; 1. k, posta Szigetvár IV2 óra. 

Kis-Bécz, puszta, Kazsok mellett az igali járásban. 
Béla 5 puszta, kaposi járásban. 
Belleg: térségen fekszik, Kutas, Ötvös-Konyi és Se-

gesd közt: ref. ek. templommal, népessége 329. F. u. dóghi 
Festetits család; 1. k. posta Marczali 3 óra. 

Belencze v: Pelencze, szigeti járásban puszta, Czin-
dery birtoka. 

Belezna, hajdan a' gr. Beleznay család birtoka; en
nek hanyatlásával Horváth és Domaniczky tulajdona lön, 
fekszik a' Dráva melléken Kanizsa felé; népessége r. kath. 
838, 1. k. posta-állomás Zákány. 

Bellovár v. Bélavár, a' Dráva mellett, Babocsától, 
— hol egy felöl a rközelebbi, mint más felöl Berzenczén po
sta-állomása is van — V/% órára, Vízvárhoz közel, 's ennek 
fiók eklája; népessége 445, F. u. gr Festetits, itt volt Béla 
hgnek lakhelye, mikor apjával megosztozott, — közel szom
szédja Udvarhely — mi hajdan az Auraniai Perjelé volt. 

Bendek v. Bindek, puszca, Tóthgyungy és Tur 's G-a-
más közt, b. Pongrácztól megszerezte Kacskovics Mihály, 
— most birja házasság által vője Nagy, 

Berda, kaposi járásban, puszta, 
Bére, Bcreg v. Brevari, Igáihoz közel puszta, hajdan 

falu, Jerney szerént. 
Berény, — Balatoii-Berény v. Sántz-Berény, Két-

helyhez közel a' Balaton mellett, — szőlőhegye '.igein, jó és 
sok bortermő; népessége jó birtokos, r. kath. 894 F. u. gr. 
Hunyady, első p, Somogyban Marczali, — tul a' Balatonon 
Keszthely 1-̂ -11/2 óra. 

Ihuros-Beréiiy, fekszik hegyoldalon Kanizsa felé. 
posta-utban, — 's á M 0 m á s Kanizsa és Berzencze, ugyan 
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N.-Vid és Zákány közi Népessége 932, ,s ennek 7eí"e 7! 
kath., fele ágostai, F. u. Inkey József, vendégszerető nr ka- ' 
stélylyal, 's jeles gazdasággal, különösen nemes lovakkal, j 
mellyekből paripának, 's kocsiba megtanítva évenként j 
lehetvenni. 

Kis-Bcrény. közel L.-Tótihoz Somogy vár feló, né
pessége r. kath. 270 Ő-Lak' fiókja, F. u. 

Soin-Berdny, Nagy-Serény, Somogyunknak Vesz
prém megye felé nyúló részén fekszik Hid vég és Adánd 
között; határa halmos, de fekete termékeny föld; népes
sége 760 r. kath — 340 ref. amannak van anyatemploma, 
ez pedig tartozik Somhoz. F. u. a' veszprémi Káptalan 1. k-
posta Siófok. 

Berki v. Berci Nagy, m -város, tehetős lakosai r. k. 
900. Fekszik a'Kapós vize mellett gazdag rétekkel, és jó 
szántó földekkel; F. u volt a' gr. Niczky-Sckmidegg család: 
az ujabb időkben megvásárlás utján birtokosa lön Csapody 
Pál, ki igen nagyszerű szesz-gyárt épített a' kastélyhoz kö
zel; de rövid idő múlva ismét eladta gr Schmídeggnek, 

Kis Berki, amahoz tartozó puszta, lakosai 200, mind
kettő a' mosdósi kath. anya ekklesiához tartozik, 1. k, posta 
Kaposvár 2 óra, sőt Gödre csak % Baranya szélén. 

Berlin v. Böllény, szigetvári járásbán p. 
Berzeneze: m.-város, határa, sőt maga is a' helység 

lapályos helyen fekszik, — de az uraság kastélya és a1 

kath. templom emelkedett egészséges helyen van Népessége 
pusztáival együtt (cséri csárda, Kis-Vecsenye, Gerenda, 
Tüskevár) 1931; F. u. gr. Niczky család volt, 's megvásár
lás utján ment át a' keszthelyi gr. Festetits családra. Posta
állomása van. 

Berjeg, Bereg, marczali járásban p. 
Besenyő és Öszpöte, paszta, szomszéd hasonló nevti 

Bessenyö falucskával. 
Beterítő, puszta, lásd Büssü. 
Bessenyö, Beseneum, falucska, ama p.tával együtt 

fekszik Lad és Görgeteg közt, nagy erdőségtől környezve: 
földje homokos de termékeny, különösen rozst és dohányt 
nagy mennyiségben ád; népessége több ref., — mintegy 

10* 
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480. P. u. Somssich, Czindery, Festetits, 's más apró bir-
"tokosok Kovácsiból, 1. k. posta Szigetvár. *.) 

Bézseny, puszta, L.-Tóti mellett, —. F. u. Inkey Jó-
zsef anyja született Kis, Lengyel örökös után, 1. k. posta 
Győrök, 1. 8. 

Bize, Nagy és Kis; csúfos neve ÍKiíjlfrSrpb Marczali 
mellett szorgalmatos német gyarmat, de most mind tud ma
gyarul: kath, fiók Marczalihoz, népszám 460, F. u. Szé
chényi Pál. 

Boda v. Bodvicza. N.-Atád tőszomszédságában a' 
Binya mellett, lakosai r, kath., fiók N,-Atádkoz. Nagy pusz
ták tartoznak hozzá, mint Kivadar, Tiszlna, Páczod és Bo-
széntó, 's ezekkel együtt népessége 790. F, u. gr. Somssich 
Jankovits örökösöktől megvásárolván; 1. k. posta Ber-
zencze. 

Bodok. puszta, marczali járb. 
Bodony, puszta, mostani csurgói járásban; van még 

hagyományként emlékezetben egy Bodony szigeti járb. 
Bodrog, falu Csokonya Jád, Osztopán közt; lakosai 

r. kath Osztopánhoz fiók ekkl: népszám A. és F. Bűvel 363, 
1. k jiosta Sörnye. Birják a* Lengyel örökösök után Botka, 
Siskovits vétel által,; 

Bogát felső, alsó : Alsó még nem rég gr. Festetits 
Miklósé, mint anyjának Boronkay úrnőnek örököséé, ki szép 
's vendégeknek nyilt kastélyt épitett vala r fekszik szép hal
mokon Edde, Geszti, Polán közt, most már egybe olvadyá; 
L 620, a' még szebb F. Bogáttal, mellyet gr. Zichy Károly 

*) Nevet veszi kétségen kivül amaz történelmi tekintetben neve
zetes B i s s e n u s - o k t ó l , kik ugy látszik, e' megyében igen kedvel
ték a* lakást, 's hihető, hogy az emiitett helységen, és a' Lengyel tót i 
melletti Bézsenen kivül töbh helyeken laktak Besseni BesBi, BiBseni. 
Picenati, PiucinuaH név alatt. I. Lászlónak a* somogyi apátság ala
pító levelében meg van említve a' több adományozott falvak között 
P i n c i n n a a t o r u m v i l l a ; III. Béla király ia a' fehérvári ke
resztesek alapítását megerősítő 119:i levelében Zuluc (Szulok) ha tárá t 
számlálván irja : „inde'ad villám Grurguteg (Görgeteg") inde ad cutu-
les,inde ad villám BissenoTiim" lásd bővebben M. Tud. T . Évköny
vei 5. köt. 162 1, Ide mutat egy későbbi gordovai Fanchy Imrefi ré
szére Homok Sz. Györgyöt illető adonány levél , mellyben Besenyő 
Sz.-G-yórgy (BeBenewaentbgewrg) említtetik. 
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megvásárolt Gludovácz örököseitől, kiknek atyjuk az ujabb 
időkben b. Putkeányi Sándor után Inkeytől szerzetté vala; 
ezenépitette voltGen Yrancsis, lengyel joggal felesége után 
bírván, a' még most is fennálló, mythologicus faragott ké
pekkel diszeskedő kőialkeritésü kastélyt; most már mind
kettő gr. Zichy családé, fiók kath. ekkl. Gesztihez, 1. k-
posta Ő-Lak. 

Bogáth, puszta, van Marczali járásban. 
Bogát, van ismét major Segesd és Kutas között nagy 

birka akollal, — 's tartozik gr. Széchényi uradalmához. 
Boglár, (honnan e' név) regényes fekvése a' Balaton 

parton csak nem ált ellenben Badacsonnyal, Lelle és 
Győrök közt: nevét kapta kétségtelenül azon hármas igen 
köves és kopasz dombtól, melly kőfalak romjait is mutatja; 
népessége 294 a'i\ kath. Lellehöz fiók, F. u. Bárány csa
lád, 1. k. posta Győrök, de Szemes is közel van. 

Bogsintza, puszta marczali járásban. 
Boldog-Asszonyfa, hajdan Baczovce, Pultikasz: aJ 

Zseliczben erdős és hegyes tájon fekszik, Böszénfa, Hár
ságy, Sz.-László közt; népességei*, kath. 705, fiók a'ínos-
góihoz. F. u. Igmándy család, e' posta Kaposvár vagy Szi
getvár igen egyforma 2 óra távolság. 

Bolhás, a' Dráva felé, Zenta, Ötvös és Szob között la
pályos, homokos nagy erdők közt fekszik, de hozzá több 
oldalról széles vágott utak vezetnek. Népe nagyobb részt 
ref. 5(36. F. u. most gr. Zichy Károly Talliantól }s Jes-
senszkytól megvásárolta, 1. k. posta Berzenoze. 

Bolhó, közel Babócsához, 's ennek fiók ekklesiája, 
sík téren fekszik, lakosai 1216,1. k. posta Babóesa ; F. u. 
gr. Széchényi Pál. 

Bona, puszta, igali járásban. 
Bonnya, Igal, Apáthi, Andocs közt mély völyben fek

szik, szorgalmatos német gyarmat lakja, kik azonban már 
tudnak magyarul. F. u. gr. Hunyady Ferencz, lakosai 786, 
1. k. posta Szemes. 

Bontonfértz, (Szokolay volt Archív, után) Kapós kö
rül puszta Csombárd mellett. 

Boronka, Marczajihoz igen közel, lapályos helyen 
fekszik; népessége 307, fiók a' marczali szentegyházhoz, 
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F. u. Gaal család volt, de már nagyobb részét gr. Szé
chényi Pál birja. 

Borotváiiy, puszta, marczali járásban. 
Borjancz, p. szigeti járásban, a' Dráva átmetzésnél. 
Bosokcsa, lásd Buzsák. 
Boszéntó, puszta, taranyi plébániához fiók 48 lélek

kel, lásd Bodvicza. 
Bocskád, puszta, most csurgói, előbb marczali járásb. 
Bottyán, (Kis és Nagy) révház puszta, a' Balaton 

parton, honnan előbb a' rév,— most a' gr. Festetits László 
közrehajló lelkülete által készült hid Keszthelyre vezet; 
népessége 56. F. u. a' gr.|Festetits család. 

Böhönye, m.-város, N.-Bajom, Kutas és Tapsony közt, 
síkságon, de szép szőlőhegy alatt. Népessége 900, sőt Arad, 
Dávod. Terebezd pusztáival 1400. F. u. a' déghi Festetits 
Ágoston b. e. atyja Antal után, 1 k. posta Marczali. 

Böszénfa, fekszik Kaposvártól V/2 órányira, Simon-
fa, Gálos és Boldog-Asszony fa közt szép völgyben. Népes
sége német gyarmat, de magyarosodik, 722 számmal. F. u. 
a' déghi Festetits család, 1. k. posta Kaposvár. 

Bukógát, máskép (Libicz-Kozma) tásd illy név alatt, 
1. 417. 
~ " Buzsák, avult neve Akcs-Magyari Bosokcsa, tóth ere
detit, de már megmagyarosodott nagy helység, fekszik L -
Tóti. O-Lak és Kótbely közt, lapályos berkes téren; né
pessége 1665. F. u. Jankovics család, 1 k. posta Ö-Lak. 

Bü v. Beö, hajdan Bew, 's későbben Kozmatelke, 
puszta: az a l s ó t Jankovits Xavértőli vétel általSiskovits, 
f e l s ő t nagy anyja után öröködés által báró^Pongrácz 
birja. Volt itt, mint én is láttam omladékait, a' Sz -Benede-
kieknek conventje, *) 's bizonyosan csak egy Bííröl tudott a' 
hajdan, ós csak a' családok megoszlása, 's igy birtok után 

< 

*) Alapítása korát bizonytalanság fátyola borítja, azonban elég 
okunk van hinai, hogy azt a' Bö-nemzetségbol (de genere Beu) 
származott valamellyik ág vagy hatalmas egyén alapította vaJóezinü-
kép a* XIII . században. Magyar történ, tár. II. kötet, lap 88. 

**) Meg kel l ezt különböztetnünk a' B ű i keresztesek convent-
jétól, melly Sopron vmegye déli v'.dékén fekvő m,-vávogban volt. 
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lett a' f e l s ő és a l s ó elnevezés, **) Lakosai Bodroghoz 
vannak számlálva A. Bti 135, F. Bü 53, 

Bükösd, m.-város, fekszik Csurgóhoz közel, népessé
ge (N. -Berek, Aligvári pusztáival együtt) 400; birják Do-
maniczky, Hoehreiter család; 1. k, posta Berzencze, 's más
felöl Ih^Berény. 

Bük, lásd Bárdi-Bük. 
Bürüs, kis falu, népessége 239, fek-szik Magyar-TJj-

faluhoz^közel. F. u. Czindery László, 1. k posta Szigetvár. 
Büssü, m.-város, fekszik Igal, Szil, Fonyód közt; né

pessége (Beterítő és-Tüskés malom pusztáival együtt) 968. 
Jövedelmező gazdaságáról Bevezetés. F. u. Gaal István. 

Csaba —Chaba, hajdan falu, most puszta, Tabhoz. 
Csákány, Marczalitól nem messze Vid és Deucs kö

zött fekszik: birják Domaniczky, Paiss és többek. Népes
sége 524, ifk. posta N. Vid. 

Csákhnrasz, puszta, marczali járásban. 
Csata-bér, — Jerneyután Chotobér Ckataberium 

castrense > a7 mint nyomozás után hozzá vethetek So-
mogyvár-Lengyeltóti vidékén nevezték igy egyik pusztát 

Csatártó v. Csehtartő, puszta, most csurgói járás
ban Szentán alól. 

Cseberki, 1. Öllevölgye 1. 40. 
Csege, hajdan Csega, puszta igali járás, 1229-ben 

falu volt. 
Csehi, a' Balaton szélén bozótos téren, közel Győrök

höz fekszik; népessége 520, birja a' Bosnyák család, 1. k. 
posta Győrök. 

Csente, elavult neve Alsók egyik részének Csurgó 
mellett, v 

Csepel, Chepel, hegyes tájon fekszik, Köccse és Karád 
közt. Népessége 924, F. u. a' veszprémi püspök, I. k. pos
ta Szemes. 

Csen, puszta, igali járásban. 
Cseréd, puszta kaposi járásban. 
Cserénfa, (Cseresnyefa, Jerney) nem messze Kapos

vártól, Sz.-Balázs és Gáíosfa közt, erdős, hegyes kis falu; 
népessége 292. F, u. hg. Eszterházy, 1. k. posta Kaposvár. 
Megjegyzésre méltó, hogy határában Gálosfához közel, jó 
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kemény homok-kö van, — mellynek épületekhez, 's utak
hoz, hasznát yeszik'most már. 

Csertelek, babócsai, most atádi járásban puszta. 
Csertikéz, — — — puszta, 
Csertő, Szigetvár és Mosgó közt nagy szorgalommal 

árkok által szabályozott térségen fekszik; népessége 242, 
de Pipagyujtó pusztával 's majorokkal együtt 460. F. u. a 
déghi Festetits család; 1. k posta Szigetvár. 

Csérna, Szigetvár táján puszta, 
Csicsal, Ohichol, szép puszta, Andocs ós Köccsé közt, 

többnyire Anta l család birja. Fiók a' karádi szentegyház
hoz, lakik benne 210 lélek; 1. k. posta Szemes. Már első An
drás a' tihanyi apátság adomány-levelében megemliti Csi-
hal névvel; 1. k. porta Szemes, legújabb időben Karád. 

Csicsó, némellyek szerént Csicsoly, kis falu, magyar 
első századokból (Jerney szerént) Chichol név alatt — kö
zel Ih,-Berényhez, hajdan itt Pogány Péter porkoláb volt; 
most az Inkey Józsefé; 1. 194. 

Csikota v. Sikota, Szigetvárhoz közel puszta, Czin
dery irtoka 

Csikota, népes puszta, 158 lélek benne; n.-bajomi 
anyaszentegyházhoz. 

Csoknya, Hetes, Sárd és Sörnye közt; népessége 
757 ref. anyatemplommal. F. u. hg. Eszterházy, 1. k. posta 
Sörnye. Valyon az 1198 k ö r ü l é l t C sokon (Cucon) 
családtól veszi e' nevét?? mellynek birtoka volt. 

Csokonyo, Jerney után hajdan Chekuneteleku, Chu-
kuneteluk, m.-város Babócsához közel; lakosai 1200 ref. 
300 kath., mindkét felekezetnek van temploma! F. u. Szé
chényi Lajos; 1. k. posta Babócsa. 

Csorna, hajdan Choma, fekszik Kapós csatorna mel
lett Atalához közel; népessége 324, fiók az atalai szentegy
házhoz; 1. k.f posta Kaposvár a' megyében, mert fekvés sze
rént Gödre lenne Baranyában.' F. u. gr. Hunyady Ferencz. 

Csojubárd, Hetes, Csoknya, Várda közt fekszik; kis 
falu, — Újfalu szómszrd pusztával együtt 565 népessége 
fiók udvari kápolnával; birja b. Pongrácz Gusztáv anyja 
Csák leány után, 1. k. posta Sörnye vagy Ö-Lak. 

Csoiikakö, puszta, lásd Szerászló. 
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Caod, marczali határ körül puszta, 
Csöke, igali járásban puszta. 
Csököly, Csökül, m.-vrs.,Gige, Kadarkát, Jákó közt, 

népessége 1732; helvét hitv. és r. kath. anyatemplommal F. 
u. a' veszprémi püspök; 1. k. posta Kaposvár 2Va óra, a5 

Csögle, — ö h y g 1 e név már hajdan esmeretes volt. 
Csömend, Nikla és Faisz közt, kis falu, 712 lako

sokkal bir; F. u. Gaal-októl megvásárolván gr. Széchényi 
Pál, 1. k. posta Marczali. 

Csurgó, hajdan Chergow vagy Csorgow, fekszik a* 
Dráva vidéken Zenta, Berzencze, Sarkadhoz közel, m.-vá
ros, népessége Igen jeles; — (Kökényes, Újmajor, Kisho-
mok, Cserp pusztáival) 2179, A7 régi városbán van1 a* kas
tély és a' kath. templom, mellynek klllső formája, de a' 
zárda temérdek fundamentoma is mutatja, hogy a; vörös ba
rátoké volt, kik az idő és körülményekhez képest kereszte
sek, Vendég-papok Ehodusiak, Maithai vitézek, Templa-
riusok név alatt jönnek elő : — az uj-városban van a'ref. 
templom, és azon jeles oskola, mellyet a' halh. Festetits 
György nagy lélekkel alapított, 's mellyben Csokonayn'í 
után jeles tanitók voltak, kik a' debreczeni 's pápai fő
iskolába jól késztilt ifjakat bocsátottak.* 

Czegléd, fekszik Patosfa és Mernye közt, igen szép 
puszta kastély lyal, 's házi kápolnával; Szily Ádámtól meg
vásárolva b. e. Festetits Antal, — Vbirja fia Sámuel, 1. k. 
posta Szigetvár. 

Czegléd van major, a' kaposvári járásban is. 
Czingetö. Kaposfőnél, Észterbázy hg. pusztája. 
Dada, Kapós Dada, Szennához és Sz.-Benedekhez kö

zel, (a1 köznép Sz.-Bék mondja) igen jó bortermő hegyén 
puszta, többen birják, 1. 90, 1. k. posta KaposvárV/2óra. 

Dada, Szil, Ráksi és Büssti közt fekvő puszta, — a' 
veszprémi püspök' karádi uradalmához tartozik. 

Dadfa, babóCsai, most atádi járásban puszfá. 
Daiualos, Turbék mellett, Szigetvárhoz közel, szép 

puszta; most birja a' Hegyessy család. Népessége 130 — 
150. Van itt kápolna is. 

Dai'ány: Igen munkás és birtokos népessége 1341 ref. 
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anyatemplómmal, fekszik Istvándi, Barcs és Dr.-Tamási kö
zött. F. u. gr, Széchényi, e. posta Istvándi. 

Dnrany, hívják puszta Som-nak is, puszta a* megye 
Tolna felé fekvő szélén Som mellett, országúiban. 

Dávod, szép puszta Böbönyébez tartozik, fekszik a' 
Bajom felöl Tapsonynak vezető országutban. 

Debrö v. Döbrög, atádi, előbb babócsai járásban, 
Atádhoz tartozó puszta, 1. 19. 

Déd, Nemes D é d fekszik Vésse, Tapsony közt; 
népessége 900 ref., 450 katb., 130 zsidó,*ref. anya, kath. 
fiók templommal, Birják cur: nemesek, L e|posta Vid. 

Dencs, S z ő k e Dencs fekszik Csákányhoz közel; 
rendes falucska, népessége 658. Szép módon tartja itt 
lakházát Véssey Lajos, 1. e. posta Vid. 

Fazekas Dencs, Antalfalu vagy Nagy Dencs, az 
ih,-berényi uradalomhoz tartozó, — fekszik Inkén túl nagy 
erdőség szélén; Inkey Antal korunkban gyarmatosította, 
honnan nevét is veszi. 

Kis Dencs, amannak része. 
Dcnna, Kaposvár és Hárságy közt Kisfalud felé fek

vő puszta igen szép erdőkkel. F. u. hg, Eszterházy, 1. e. po
sta Kaposvár; 

Desseda v. Derseda, K. Füred és Aszaló közötti 
puszta, jó malommal, és birka usztatóval, birja hg, Eszter
házy, 1, e. posta Kaposvár. 

Diós-Lapa* lásd Lapa. 
Diósi, p., M. Lukafa és Béoz táján, gr. Batthyáni-é 

volt előbb, most mosgói uradalomhoz tartozó Bidermann-é. 
Dobina, puszta, a' Dráva vidékén. 
Dobsza, Nagy és Kis Dobsza, fekszik Lad és Homok-

Sz.- György ós Istvándi közt; tő-szomszédságban van a' 
két falu, de birájuk külön — papjuk azonban egy ; anya
könyvök szerént cseh hussiták szállották még, de most igen 
tiszta magyar nyelvű reformata ekklesia. Birja a' kegyes 
szerzet, a' mernyei uradalomhoz tartozik. 

Dombó, kastélyos D., fekszik Darányhoz és Dr.-
Tamásihoz egy órányira; váljon a' mellété lévő Dombtól ve-
veszi el nevét, vagy talán a* régi személy névtől Dombó? 
's talán ez azon Dombród, — mellyet Jerney Czech után 
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említ. Fekszik homokos térségen, 1. e. postája Sziget
vár, 1. 469. 

Domolos, lásd Damalos. 
Dráva Fok, lásd Fok. 
Dráva Keresztúr, lásd Keresztúr. 
Dráva Sz.-Márton, lásd Sz -Márton. 
Dráva Tamási, lásd Tamási. 
Dorftcske, Tolna megye széle felé Szil és Német-

Egres közt, a'[kies Koppány-völgy felett hegy oldalban 
fekvő német gyarmat; népessége (Fehér csárda pusztával 
együtt) 938 ágostai hitűek, anya templommal, zsidó 10. 
F. u, gr. Hunyady Ferencz, 1. e. posta Szemes 3 órányira, 
's legújabb m ĝas intézkedés után Igal. 

Eeseny, Mernye, Mocsolád, Kisbár közt hegyes völ
gyes pusztai módon egymástól távol épült házakból álló 
falu, lakosa 1120. Van ágostai anyatemplom, synagoga. 
Többen birják Perneszi örökség után, most főbb birtokos 
Tallian Pál, 1. k. posta Kaposvár vagy Szemes. 

Edde. Osztopán és Jád, 's A. bogáti puszta közt szép 
fekvésit kis falu. 180 kath., 120 ref. lakossal, templommal: 
fiók Jádhoz, de tart jó praeoranst* is, ki egyszersmind os
kolamester, birja gr. Zichy János, 1. e posta^Ő-Lak 

Edde, puszta, a' marczali uradalomban. Mcszteg-
nyőnél. 

Égerallya, puszta, babócsai járásban. 
Égerallya, puszta, szigeti járásban* 
Egerd, puszta, szigeti járásban. 
Egres, Egrus, ma gy ar: —̂  Aszaló, Kapós, Füred, 

Várda közt fekvő falu, 490 reform, anyatemplommal, F. u. 
hg Eszterházy, 1 e. posta Kaposvár, l 1 /« órányira. 

Egres, n é m e t —Tolna vármegye szélén, talán va
laha németek,* de most tiszta magyarok lakosai, fekszik 
Tab és Nágocs közt, lakja 485 kath. F. u. hg. Batthyány 
Fülöp, 1 k. posta Szemes. 

Rácz-Egres, Zimány, Orczi és Toponárhoz közel fekvő 
szép puszta, tálajdonosa hg Eszterházy. 

Endes, puszta szigetvári járásban. 
Endröd, Endréd, Veszprém felé eső részén a' me

gyének Siófok és Köröshegy közt fekszik e' nagy falu a' 
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postauttól 1A órára; népessége 890 katb.; 710 ref:, mind 
e' két felekezet anyatemplomával, zsidó 10; birja a' tiha
nyi apátság, 1. k, posta Siófok — Én ugy hiszem, hogy e' 
volt Endre egyik kedves laka, mint azt Jerneynk is fel
jegyzi. — 

EtidrÖcz: puszta szigeti járásban, Sztára mellett, a' 
Dráva szélén, gr. Batthányi-é. 

Enyesd : puszta szigetvári járásban, Hárságyhoz kö
zel, hg, Eszterházy-é. 

Erdő v. Nagy-Korpád, lásd Korpád. 
Erdölak, puszta, szigeti járásban. 
Erdösháza, Ertesháza v. Arto9házu, puszta, szigeti 

járásban. 
Fájsz* Faisch, Faysz: Sörnye, puszta Kovácsi és 

Mesztegnye közt Marczali, Káposi postautban fekvő, igen 
rendesen épült, sor szederj és nyárfákkal beültetett falu; 
népessége 688 kath. parochialis templommal, és szép uri 
lakkal; birja Kund Yincze, 1. e. posta most Sörnye — 
előbb Ö-Lak. 

Falií-IIidvég, lásd Hidvég. 
Farkasfa, puszta, szigeti járásban. 
Farkasluka, szigeti járásban, Tótvároson alól puszta. 
Fazekas-Déiies, lásd Dénes. 
Fehéregyház: hajdan Fegeregyház név alatt 1292-ről 

fordul elő Jerney szerént: most kis falu Sávolyhoz közel; 
lakosai 324, F. u. az esizterg. káptalan, 1. e. posta Marczali. 

Fehéregyház, puszta, igali járásban. 
Fehér-csárda, lásd Döröcske. 
Fekete berek, puszta, derék malommal, Niklához kö

zel a' postautnál; F. u, gr. Széchényi Pál 
Feketehomok, puszta, 1055 Fekete Kumuk falu a1 Ba

latonnál ? ez lehetett. 
Feketesár, egyik Vése és Böhönye közt az ország

úiban fekvő puszta, déghi Festetits-é, másik van Surdnál? 
Felső Bogáth, lásd Bogáth. 
Felső Kovácsi, lásd Kovácsi. 

*) Talán ezt érti a' derék Vállas 460 lap Fél egyház, Felsöegy-
ház alatt. 
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Felad Segesd, lásd Segesd. 
Felső Zsitva, lásd Zsitva. 
Fenék, puszta, Ország nemzetségé. 
Fenék, puszta gr. Festetits-ó. 
Ferna, Femafa, puszta, közel Szigetvárhoz Pata alatt. 
Fészeiiak, szép puszta, toponári uradalomhoz Sán-

tos és Orczi között. 
Fiad, Fiod: minden oldalról erdős hegyekkel körül

vett falucska Karád, Kis-Bár vagy Apáti, mellynek fiók
szentegyháza, és Mocsolád között. Lakosa 220, többen bír
ják a' Tholdl nemzetiségből, de legerősebb Magyary, 1. e. 
Szemes 3 óra. 

Fok, Fuk, Drava-Fok, a' Drávától nem messze, lapá
lyos téren fekszik, 1. 611; van reformátusok anyatemploma. 
Birja az Ország család, 's most legtöbbet benne Tallián Já
nos; 1. e. posta Szigetvár 2 órányira. 

Siófok; most ugyan Veszprémhez tartozik/de hajdan 
korról nevezetes mint Somogyi helység. 

Fonó: Baté, Büssü, Patalom közt fekvő kicsiny, de 
igen rendesen épült falu; 460 kath. Taszárkoz tartozó fiók
szentegyházzal. Birja a' kegyes szerzet, 1. e. posta Kapos
vár 2 óra. 

Fonyód: Lengyeltótihoz tartozó) a' Balaton szélén 
fekvő puszta, a' történetírásban esmeretes fonyódi hegygyei, 
mellyet korunkban nemesb szőlő - vesszőkkel beültetett 
b. Pásztori, felesége Lengyel Julianna asszony jogán akkori 
birtokosa; legújabban egészen az Inkey család birtokába ju
tott, 1. 108. 

Födénd, puszta, szigeti járásban Gyöngyös mellék
hez közel. 

Fönyed, v. Fövényed, kis falu a' Balatonhoz közel, 
Marczali és Keszthely közt; lakosa 154 r. kath. F. u. a 
gr. Festetits család, 1. k posta Marczali. 

Ffileki, puszta marczali járásban. 
Füred, Kapos-Ftíred, hajdan Füred, birta «izon Ba

kács Sándor, ki Pray és Katona szerént a' mohácsi szeren
csétlen csatában volt; Kaposvár, Juta, Toponár közt fek
szik. 462 kath. és 8 zsidó lakossal; a' kaposvári plébánia 
fiókja; I. e. posta Kaposvár 'a órára. 
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Füz, puszta, szigeti járásban. 
Gadács, Nagy és Kis (6 és új) fekszik a' Tolna 

megye felé .eső részen, közel Döröcskéhez, Szilhoz: magya
rosított német gyarmat, zselléri szerződéssel; F. u. gr, Hu-
nyady Ferencz, lakosa 240 ágostai vallásúak, 1. k. posta 
Szemes. 

Gadány: Szakácsi és Mesztegnye közt, mély völyben 
fekvő falu; 472 lakos kath. fiók-szentegyházzal. F. u. gr. 
Széchényi Pál, 1. e. posta Marczali. 

Galambos, szép hegyháton fekvő puszta Jád és Bo
gát 's Kis Albert között; F. u. hg/ Eszterházy, 1. k. posta 
Kaposvár. 

Gálos, Gálosfa: Gserénfa, Simonfa és Bőszénfa között 
kerek völgyben a7 Zseliczben fekszik ezen rendes falu; la
kosa 659 kath. fiók-szentegyházzal. F. u. déghi Festetits 
család, 1. e. posta Kaposvár 2 óra. 

Gamás — Gamáz, még nem régiben Kis és Nagy — 
de most egyestilt; már 1055 Gamas, G-amaz névvel fordul 
elő, sőt 1229 Gamusnak irták. (Jerney) Lakosa 1811 kath. 
parockiával szép templommal; birja felét vásárlás utján 
gr. Zióhy János, és örökségben felét ih-berényi Inkey nagy
anyja után; 1. e. posta Sz.-Győrök. *) 

Gárdon, puszta, Gamás és L.-Tóti közt, 's ugyan 
ezekhez tartozik; 140—150 lélek van benne. 

Gárdony: falu, a' Dráva felé, Darány és Dombó mel
lett esik; a' Nedeczky öröksége, de többen birják. Lakosa 
245 ref. és 10-15 kath., 1. k. posta Istvándi. 

Gárdos, puszta, Yidon túl a' Balaton felé, szép ren
dezett birtoka gr, Zichy Károlynak, ki azt nem rég gr. Fes
tetits Miklóstól vásárolta; 1 126. 

Gatty v. Gágy, puszta marczali járásban. 
Gázló, puszta Igali járásban. 
Gerezd, Bonnya és Acsa közt fekvő a' veszprémi püs

pök karádi uradalmához tartozó puszta, derék malommal 
Gerenda, puszta, marczali jár,, közel Ih.-Berényhez, 

*) ííem kell összezavarni Gamász, — vagy Gamászával, melly 
innen 5—6 óra távolságra Veszprém megye szélén a' Balaton vé
génélfekszik. 
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Geszti, Mernye, Polán és Bogát közt fekvő tóth eredetű, 
de már megmagyarosodott nagy falu, birják több Perneszy 
örökösök, kik között legerősebb Tallián és Botka család. 
Lakosa 740 katb. paroch. szentegyházzal. Zsidók is 122, 
synagogájok'is van; 1. k. posta Sz^-Győrök, vagy más ol
dalról Kaposvár, hol megyei székhely lévén, könnyebb a' 
közlekedés. 

Gettye v. Kettye, puszta, előbb igali, most karádi já
rásban, közel Andocshoz. 

Gige, Csököl, Kadarkút és Kis-Korpád közt fekvő 
nagy falu; népessége 800 ref. szép templommal, torony
órával, 90 kath., 160 zsidó; több közbirtokosok közt főbb 
gr. Somssích Pongr. maradéka; 1. k. posta Kaposvár 2 óra. 

Gille, Gilla, puszta, kaposvári járásban Polánnál, 
közel Vámoshoz. 

Gomba, — Kis Gomba 222 1. és Nagy Gomba 476 1., 
ezen két helység fekszik közel Marczalihoz Kéthelyfelé, az 
országutnál; igen jó bortermő szőlőhegye van. 

Gorjaii v. Gorany, puszta, szigeti járásban. 
Gödeháza, Szakácsi mellett puszta. 
Gölle v. Gelle, derék épületekkel, gazdag lakosok

kal jeles falu, Gyalán, Szil és Berki között; lakosa 1133 
kath. parocbv templommal. F. u. a7 kegyes rend, 1. e. pos
ta Kaposvár.' ^ w ? 

Görgeteg, Görgőié, Gurgute: Hosszúfalu, Vispnta 
közt; népes falu, Tamási pusztával együtt, melly Somssich 
családé, 880 lakosa ref. szép templommal. F. u, veszprémi 
püspök; 1. e. posta Babccsa 2 óra. 

Görösgal, puszta, a' hajdan Görcs (erdő) és Galy 
szóból: fekszik Szigetvárhoz közel, a' postautban; lakja 175 
kath. fiók kápolnával; 23 ref. F. u, Gaal és Dóczy család; 
1. k posta Szigetvár. 

Guta, puszta kaposvári járásban. 
Gyalán, hajdan Gyán, Berki, Gelle és Büsstt között; 

lakosa 244 kath fiók-szentegy házzal. Előbb birta gr. Hu-
gonay után gr, Festetits Miklós, 's ettől vásárlás útján birja 
a' déghi Festetits család ; 1. e. posta Kaposvár 2 óra. 

Gyalud, puszta, igali járásban, közel Zitshez. 
Gyarmat, zseliczi erdőkben, Sz-Balázs és Gálosfa 
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között fekvő kis falu; lakosa 160 kath. fiók a' sz.-balázsi 
anyaszentegyházhoz, hg. Eszterházyé; 1. e. posta a' megyé
ben Kaposvár, kívül a' megyén még közelebb van Gödre. 

Gyékényes, a l s ó és f e l s ő , a' Dráva vidékén 
Csurgó és Zákány között; nemzet és vallás különbözteti 
ugyan a' lakosokat, de mégis összeolvadtak. Lakosa hor
vát, de magyarosodva, 1115 kath. anyaszentegyházzal, 520 
ágostai templommal és prédikátorral, 10 zsidó. Felső Gyé
kényest birja a' keszthelyi gr. Festetits, Alsó Gyékényest gr. 
Zichy Domokos, 1. e. posta Zákány. 

Gyóta, szép puszta Marezalihoz, gr. Széchényié, van 
benne 176 lélek. 

Gyóta, puszta, közel Kutashoz, lélek van benne 
10-12. 

Gyóes, puszta Kadarkút és Mik e között; birja Soms
sich József kamarás. 

Gy&rök, S z ő l l ö s - G y ő rök, fekszik közel a' Ba
latonhoz, L.-Tóti és Szemes közt a' posta vonalban.; itt van 
posta-állomás. Lakosa 1024 kath. anyaszentegyházzal; F. 
u. Jankovics László, régi de igén derék kastélylyal. 

Gyugy, Tóth Gyugy, b ajdan Gyogw, fekszik Győrök 
L.-Tóti és Tur között hegyoldalban, honnan napkeletre ren
geteg erdő teszi határát, mellyet különben L -Tóti felé igen 
szép, és termékeny szántóföld és jó rét alkot. Lakosai 480 
kath. fiók a' l.-tóti anyaszentegyházhoz, 40 zsidó. F, u. 
Kacskovics és gr. Niczky, 1. e. posta Győrök. 

Gyugy, puszta, karádi járásban. 
Gyöngyös, puszta, Ladhoz közel, birja déghi Feste

tits család; 1. e posta Szigetvár; tartozik a' ladi anya
szentegyházhoz, 173 lélekkel. 

Gyöngyösuiellék, fekszik Dobsza és Dombó közt, — 
lakosa 449 kath. 113 ref, és 48 zsidó; mind a7 két feleke
zetnek fiók-szentegyháza van. Birják többen; 1. p. posta 
Istvándi. 

Györgyi v. Györgyös, F e 1 s ő — A1 s ó, most atádi 
járásban. 

Györnép, szigetvári járásban puszta. 
Halagosd, (rosszul Haragosd) most karádi járásban, 

Túrnál. 
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Haraszti — t ó t h szigetvári jáiás közel. Dr. Fok
hoz , 61 lélekkel. 

Háromfa, fekszik a' Kinya folyója mellett, Vizvár 
és Hereznye közt. Lakosa 837.kath. fiók-szentegyházzal. 
F. u keszthelyi gr. Festetits, 1. k. posta Babócsa. 

Hársagy, Nagy és Kis Hárságy Zseliczben a' Kapos
várról Szigetvárra vezető széles, vágott útban, mindkettő 
német gyarmat, de magyarosodnák. K i s H á r s á g y Vi 
órára a' másiktól, 's rajta az urasági igen tiszta lakással, 
és meglepő szép kerttel diszeskedö udvarház előtt kell át
utazni, midőn Nagy H á r s á g y o t nap-nyugot felé a* 
völgyben látjuk; itt is ólt egy magyar Atticus, Festetits L., 
kinek halála után unokaöcscse Festetits Sámuel bírja e' va
lóban bájoló falusi lakot. Lakosa N. H.-nak 687, K. H.-nak 
383 kath. anyaszentegyházzal, 1. k. posta Kaposvár 21/* 
óra — Szigetvár 17a óra. 

Hársas, puszta. Gölléhez közel. 
Hath, puszta, kaposv. járásban. 
Hatvan v. Kálmán, hajdan Hotvon, Lad Viszló és 

Apáti között fekszik, lakosa 412 ref., van itt anyaékklesia; 
egy részét birja gr. Batthyányi Iván, másikat sok curialis 
ns. Grál, Ív k. posta Szigetvár. 

Hajagos, puszta, igali járásban. 
Hajmás, falu, á' zseliczi erdőkben Gálosfa és Gödre 

között fekszik, lakösa*&50 kath.:4 zsidó, b. e. Festetits- La
josnak, a' legjobb kül- és belföldi neme» szőlő vesszők' ültetése, 
és czélszerü kezelése után igen jó bor van itt, mint az 55. 
lapon is emlitve van. Birja unokaöcscse Festetits Dienes : 
-1. k. posta Kaposvár a* megyében, 's Gödre Baranya szélén. 

Iledrahely, nagy falu, Kadarkút és Lad között, az 
országúttól félre délfelé; lakosa 965 ref. anya ekklesiával, 
melly számban a* 229 katbolikusnak is benfoglaltatva kel
lene lenni; amaz bir tulajdon prédikátorával, és jó falusi 
oskolával; ez leány ekkl. Kadarkuthoz, F. u. többen, de 
legerősebb a' déghi Festetits család, és Márfy; hazánk tör
ténetelmében is nevezetes helység ez. 

Hencse, kiB falu;, lakosa 440 reform. klsszerU anya
templommal. Bírják többen, de Márfy-ó nagyobb része, ki
nek fényes udvarháza van, 1. k. posta Kaposvár 2 x/% óra. 

Som, várm. ismt, 11 
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Heiicsz, a' Rinya mellett, N.-Atád tőszomszédságá
ban; lakosa megmagyarosodott horváth, 341 katb. F. u. 
b. Sina, á'simongáti uradalom megvételének idejétől fogva; 
1. k. posta Babócsa 3 óra. 

Henész, puszta, Kadarkút mellett. 
Herántfalva, puszta, n.-atádi járásban. 
Jleresznye, a' Dráva parton fekszik Vízvárhoz hözel; 

lakosa 470 kath., 6 zsidó. F. u. gr. Széchényi Pál, 1. k. po
sta Babócsa 1 óra. 

Hetény, Alsó és Felső, szép puszta, Gelléhez közel, az 
ujabb időben az ájtatos szerzetnek jeles és tapasztalt Úgró-
czy, ;s követője Dornay ttgyekezetök által mustra gazda
ságává lön; 1. k. posta Kaposvár 3 óra. 

Hetes, igen régi falu, már 1268-ból esmeretes. Lakosa 
955, 's ebből 365 kath. paroch. templommal és számos leány 
ekklesiákkal. A'reformátusoknak is szép temploma 's anya-
ekklesiája van itt. F. u. gr. Somssich Pongrácz' fia József, 
1, k. posta Kaposvár l l / 4 . 

Hidas, puszta, Hetesnél. 
Hidvég, — F a l u - H i d v é g : Város Hidvég, ~ 

egymás mellett, Veszprém megye szélén, 's csak a' Sió vá
lasztja el derék fa-hiddal Mező-Komáromtól. Amabban van 
P é l i - v ö l g y pusztával 742 lakos ref., ebben pedig a' sza
badhegyes és rebeczi pusztával 1410 ref. igen szép tem
plommal, és .340 kath; F. u. hg. Batthyáni. 

Hobol, Szigetvárhoz, hol 1. k. postája is van '/2 óra; 
lakosa 574 ref, anyaszentegyházzal; előbb gr. Batthyáni-é, 
most Biedermann-é, 

Hollád, közel a* Balatonhoz, Kéthely szomszédságá
ban fekszik; lakosa 389 kath. leány — vörsi kath. anya
szentegyházhoz. F. u. az esztergomi káptalan a' tapsonyi 
xiradalomhoz tartozván; 1. k. posta Marczali. 

Homok, Kis Homok puszta, Csurgóhoz, 
Nagy Homok Dráva-Fokhoz tartozó puszta. 
Homok, falu, Kapós vize mellett; lakosa 388 kath, 

fiók-szentegyház Taszárhoz, F. H . a' piaristák; 1. k. posta' 
Kaposvár 1 óra. 

Homok-Sz.-György, puszta, Kaposvárhoz közel. 
Homok-Sz.-Győrgy, falu, Lad és.Kálmáncsa közt, 
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ref. anyaszentegyházzal; lakosok száma 588, F. u. gr. 
Széchényi. 

Feketehomok, — kumuc 1055-ben a' Balatonnál falu 
volt, most puszta. 

Horog * ég v. Horogvölgy, puszta, Hencséhez; birja 
Márfy. 

Horoiiya, Horhi v. Orhya, puszta, területe erdőség, 
Szigethez közel; hajdan helység volt, Js a' hires Mélius v. 
Juhász Péter reformátor és debreczeni prédikátor itt szü
letett. Van még Horh i puszta, V.-Hidvég mellett, most 
Tolna megyéhez csatolva, 's vannak kik Mélius születését 
itt keresik. 

Horváth-Atád, lásd Atád. 
Horváth -Kut, népesített puszta, Marczali mellett; 

lakosa 473 kath. kápolnával. 
Hosszúfalu, N.-Atád és Lábod közt fekszik; lakosa 

180 kath,403 ref., fiók ekklesiával, F. u. b. Sina, l k. pos
ta Babócsa 3 óra. 

Hugóméi', most inkább Bakó név alatt esmeretes 
szép puszta, a1 Kapós csatorna mellett, birja Gaal István. 

Hosszúfalu, szigetvári járásban puszta. 
Jaba, szép puszta, Zala, Endrőd.és Ságvár közt; 

tartozik a' tihanyi apátsághoz, lásd Aba. 
Jád, hajdan Jolá%4zl]p helyén fekszik, Edde, Oszto-

pán és Bü között; lakosa 1008. A? hélv." reformátusoknak 
nagy ekklesiájok, szép templommal torony-órával, orgoná
val van itt; 1. k. posta Sörnye 3 / 4 vagy más oldalról Ö-Lak 
1 órára. F. u. hg. Eszterházy. 

Jáko, Jakow, N.-Bajom, Kutas, Csököl közt, több 
birtokosok közt erősebb a' Csépán család'; lakosa 300 kath., 
162 ref, mind a' két felekezet Csökölhöz tartozik, mint 
anyaekklesiához; 1. k. posta Kaposvár 2 óra. 

Igal, Igol, Ugol, m.-város, fekszik Eáksi, Nágocs, 
Szil közt. Lakosa 1370 kath. 20 ref*, és 30 zsidó; a1 kath. 
parochialis templom jélességéről említendő: gr. Batthyáni 
Kázmér után birja a' kincstár; 1, k, posta Kaposvár 27a óra, 
de legújabban itt helyben is postakiadóság állitatott. 

Iharos, Iharius, Ilia? a' megye' Kanizsa felé fekvő 
részén esik erdős helyen Csurgó és Ih.-Beróny közt; szép 

11* 
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gazdasági épületei Ivánnak itt az Iukey családnak. Lakosa 
500 kath, parochialls szentegyházzal, 160 ágostai vallásúak 
is lakják, kik az anya ik,-berényí ekklesiához tartoznak. 

Ih.-Bcrény, lásd Berény. 
lklad, puszta, n.-atádi járásban, közel Einya-Sz,-

Királyhoz. 
Illés v. Illcsfftld, puszta, szigetvári járásban, közel 

Dobszához. 
iriakod, puszta, babócsai, most atádi járásban Bes-

senyönél, gr. Somssicb-é, 
lilám, puszta, a' hg. Eszterházy-é. 
Inke, népes falu, fekszik N.-Déd és Ih.-Beróny közt. 

Lakosa 743 hélv., 120 ágostai — szép templommal, és 
315 kath. kápolnával F. u. Szegedy Károly, 1. k. posta 
Íh.-B"erény. 

Ipoltfa, lásd Lipótfa. 
Istvándi, m.-város, fekszik Szigetvártól Babócsa felé 

a* posta vonalban, — itt régóta van posta-állomás. La
kosa 920 ref. anya-ekklesiával, 110 kath, 10 zsidó. F. u. 
hg.'Eszterházy. 

Jaba, lásd Ába. \ 
Jut, Juth, Veszprém megye felé fekvő részen Ádánd-

hoz'közel kis falu, Sió mellett, ugy hogy Marostól csak a' 
folyó választja, 's a' közlekedés kompon történik, mellyet 
jó állapotban tart a' F. u. gr. Széchényi Lajos. Népessége 
513 ref. templommal, 's prédikátorral, 21 kath., 7 zsidó; 
1. k. posta Siófok. 

Juta, Kaposvár és Hetes közt fekszik derék falu, la
kosa 566 kath. templommal, de a' hetesi paroch. szentegy
házhoz fiók; 4 xef. F. u. Batthyányi Kázmér gr. után a' 
kincstár; 1. k. posta Kaposvár fél óra. 

Jutom, derék pusztai majorság, Nágocshoz tartozó, 
fekszik az andocsi útban. 

Iván, Toponárhoz tartozó major. 
Iváiifá, kaposvári járásban puszta, szép szőlöhegygyel. 
Ivanfa, puszta, szigeti járásban. 
Ivánoz, Iváutzfa v. Ivántzfalva, puszta, babócsai 

járásban. 
Kadarkút Hencáe és Crige kőzt, fekszik azon ország-
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útban, melly Kaposvár felöl Lad, Sziget felé visz; igen 
nagybatára: lakosa ref. 1143, mellyből kath. 212, zsidó 
10. Mind a' két keresztyén felekezetnek van temploma, 's 
lelkésze. F. u. többen, de legtöbbet bír Somssich József; 
cs. kir. kamarás, jó Ízléssel készült kastélylyal; 1. k. posta 
Kaposvár. 

Kak, puszta, Nagy-Bajomnál. 
Kakonya, puszta a* csurgói uradalomhoz tartozó; 

van mellette rév a' murán által, 1. 6. 
Kálmán, lásd Hatvan. 
Kálmáncsa, hajdan Kalman-chey, hol a' bires Kal-

mancschi reformátor született, 's honnan nevét is vette • 
fekszik Istvándi és Lad között; lakosa 700, mellyből 1Ö6 k., 
6 ágostai és 7 zsidó. Nevezetes, hogy aV reform a tio elején 
itt volt fő-oskola, melly az uj-hittudományt terjesztette a' 
kalvin értelmében: az ekklesia most is tehetős, és templo
mát, 's papját jó karban tartja. F. u. gr. Széchényi Lajos; 
1, k. posta Istvándi. 

Kapoly, Tab és Andocs közt fekszik hegyes völgyes 
helyen; lakosa 956, 's ebből 260 kath., 7 zsidó, mind két 
ker. felekezetnek van anya-temploma. F. u. a* tihanyi 
apátság, — noha birnak mások is, valamit a' perneszi jo
gon, 1. k. posta Fok 3 óra. Azonban a' könnyebb közlekedés 
előmozdítására legújabban postá-kiadóság közel Tabon is, 
állíttatott fel. -:-" ' : 

Kapoly v. Kápolnas, puszta, karádi járásban. 
Kápolnás Visnye, lásd Visnye. 
Kaporjai puszta, szigeti járásban, a* német-ujfalusi 

plébániához tartozik. 
Kapos-Dada, lásd Dada. 
Kaposfft, hajdan Copus-few, régi prépostság, most 

puszta hozzá tartozó szép birtokokkal, mint Sz. Benedek, 
Path, üjfí lu. F u. a' kincstár, szokta adni a' bécsi udvari 
papnak a' jószág jövedelmét; különben többnyire haszon
bérlők kezén van. *) 

*) Moys, Moyses vagy Moyk palatínus ÚB soproni grof 1270. 
(Mojtisfi Elek) alapította. 
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Kaposmére, lásd Móre. 
Knpos-Kercsztur, lásd Keresztúr. 
Kapos-UjIak, lásd Újlak. 
Kaposvár: mint sok más helységeink', }s városaink'' 

eredetét, ugy ezét is homály fedi, ámbár a* 14-ik 's 15-ik 
századbani történetek olly nevezetesen kiemelik, hogy az 
akkori viszonyokhoz képest nem utolsó erősség lehetett az. 
Világos emlités róla, elsőben akkor van, midőn azt az Uj-
laky család birta, és a' történelemben Kaposujvárnak ne
veztetik, nevezetesen, midőn Lörincz Ulászló haragjátmagá
ra vonván, a* király által mint felségsértő befogatni, 's min
den jószágaitól megfosztatni, rendeltetett, melly czéllal ka
tonai csapatok vitettek Drágfy' főparancsnoksága alatt sorra 
várai's birtokai ellen, mellyeket ö is védelmezni (igyeke
zett. A' háború folyván „Drágfy Kaposvár, Som Jósa Né-
metujvár ellen indult (Szalay III. köt). Kaposvár Dombay 
Márton *) által védeímeztetett, 's midőn Drágfy egy szom
széd urnák kastélyában menyegzőt ülne, éjnek idején ki-
tőrt az erősségből, a' tivornyázás után mély álomba me
rült vivó-hadak ágyúit elszedte, 's az éber Bornemisza Já
nos' zászlója ellen fordította, mellyet vitéz ellenállás után 
a' szomszéd erősségbe szalasztott. Drágfy Budáról, Pestről, 
PécBröl érkezett lövészekkel és vivószerekkel a' szenvedett 
csorbát híréből nevéből rövid idő múlva kiköszörülte, 's Ka-
posvárt bevette." Mindazáltal részént az ország némelly 
nagyjainak közbenjárására, részént tulajdon bünbánására 
Lörincz a' királytól kegyelmet nyert, de azon feltétel alatt, 
hogy átfon esetre — ha mint történt is — gyermekek nél
kül találna elhalni, jószágai a* közkincstárra száljának, 
így lön, hogy az igen jeles és a' megyében már előbb is bir
tokos Szerdahelyi Dersfi családnak **) adományoztatott Ka
posvár, melly annak még a' mohácsi ütközet után is birto
kában volt, 's noha 1554-ben az egyik örököstől, kit Lupus v. 
Wolfgangusuak neveztek, (mig bátyja Bécsbe járt Toigon 

*) Laurentii praefaecto, viro impigro. Is thyánü. L . III, j . 25. 

**) Wagner Collectan. Gen hist, 1802. Decas IV. 3.6-41. 
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törekvése ellen segítségért) *) a' törökök azt erővel elvet
ték, 's bitorlották is mindaddig, míg Simontornya, Koppány, 
Ozora Dombóvárral egylUt közökön volt, — mindazáltal a' 
család törvényes joga fenmaradván igy történt, hogy Dersfi 
Ferencz' második feleségével Lauczeri Császár Ursulyával 
nemzett leánya ugyan Ursulya, előbb a7 gazdag Mágotsit, 's 
ez őt magzat nélkül özvegyen hagyván Galanthai Eszter
házi Miklóst választotta férjül, és igy a' Császár, Dersfi, és 
Mágotsi nagy család jószágait 's kincseit amaz fényes Esz
terházy herczeg házhoz vitte, melly szerzeményt későbbi 
kir. adománynyal hg. Eszterházy Pál újra megerősített. 

A' vár-épület ott feküdt, mint most is a' romok mutat
ják, a' sok ott találtató golyóbisok; a' csata alatt elhullot
tak5 csontjai bizonyítják, hol a' városnak azon része fekszik, 
mellyet maiglan is várnak hivnak, nevezetesen, hol az ura
dalom' magtára,'s alatta lévő nagyszerű pinczéje van. 
Fekvése kedvező volt; körülvéve lábolhatatlan láp, 's mo
csár őrizte, ugy hogy csak — még most is észrevehető czö-
lömpökön állott keskeny hidon lehetett ki- 's bejárni. — 
Elenyészett pedig a' vár végkép, midőn a' Rákóczy csapat-
jai darab ideig benne tartózkodások után azt elrontották, 
kogy többé erődül ne szolgálhasson! 

Ezek után mint az ország, ugy e' vidék is jobb jöven
dőnek nézvén éléibe a' települni kívánó lakosok Szabó Pé
ter vezetése alatt a' földesúrral örökös szerződésre lépték, 
mellynek erejénél fogva e' városocska egy a' legtöbb ter
mészeti javalommal biró 's mig a' jobbágyi viszonyok tar
tottak is igen kedvező polgári mentességeket élvező község 
lévén, szabad legelővel, ha a' határon elég nem lenne, — 
az urasági saját erdőkrőli fahordás-faizással, szabad irtás
sal, 's ennek minden tized 's kilenczed nélkül gazdag ter
mésével dicsekedett. Igy lön, hogy az elpusztult város idő
ről időre gyarapodott, mindjárt kezdetben szentegyházról 
gondoskodott, mi ugyan eleinte csak sövényből, de már 

*) Ba erat hoc tempore Stephani v- L u p i Dersfiorum arx, coeno-
so et palustri looo sita, quam Caposus flumen círamflüit. Istb 
vánffi pag. 220. 
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1746-ban a mostani téres és erös templom készült, melly 
1794-ben csak dél felöl nagyobbítafott, és alája aztán Vályi 
János urad. ügyvéd által sirbólt is épitetett. Iskoláról is gon
doskodott a' község, és a' föméltg. földesúr eleitől fogva bő
kezűséggel pártolta a' nevelés tárgyát: már a' múlt szá
zadban volt itt állandóul jobb falusi oskola, sőt eleinte két, 
azután négy deák osztály; 1810-ben a' megye-karai és RR, 
az idő szavát megértvén, a' herczeg földesúr alkalmatos 
épületet a'templommal ált ellenben ajándékozván *) köz
egyetértéssel hat osztályú gymnasium létesítését eszközöl
ték, és annak fenállását, kivált a' professzorok'fizetése ren-
dezhetését (a' városiak az elemi tanitók fizetését önmagokra 
vállalván) alapitandók szép tökét leraktak, vagy némelly 
családok % 0 kamatra magoknál tartottak, mit mai napig 
is saját gondnok, és egy számadó által kezelnek, melly fon
tos tárgyban Bogyay Péternek hosszas dlj nélküli nemes 
fáradozását emlitnünk méltányos. Negyven éve, hogy én e' 
közhasznú intézetet szemmel tartom, 's meg vagyok győ
ződve, hogy ez a' közép osztály erkölcsi, és tudományos mi-
veltségének, — mert a' gazdagok messze fekvő uagyobb 
városokbMs mehetnek oskolába, — a'megye szélén fekvő 
csurgói oskolával együtt legfőbb tényezője, kútfeje: itt vetet
tek alapot aztán nagyobb oskolákba ment sok ifjak, kik 
mint mérnökök, orvosok, papok, 's jeles államférfiak korunk 
banismeretesek. A' legújabb oktatási rendszer kormányilag 
behozatásával ezen oskola köre is, főkép a' pénz viszony és 
a' tanitók rendszeres fizetése tekintetéből, kis gymnasiumra 
az az négy osztályra (a' három elemieken kivül, mellyek, a7 

haza kis polgárainak homlok-irással, épen a' templom mel
lett emeletes épületben vannak) szoríttatott, 's e' hiány' or
voslását Somogyunk nemtője a' boldogabb jövendőtől re
ményű !! 

Itt van azon fényes épület, melly a' közszellemet eré
lyesen becsült al-ispán Somssich Pongrácz által felköltött 

*) Mellynek homlokán méltán olvasható a' fekete márványon 
aranyos betűvel: 

Principis Éstoradis, Maecenatum, Oppidi, in aram cessi Musa-
rum, munere, dote, opera* 
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részvéttel, a' házi pénztár terhe nélkül gr. Schmidegg József 
huzgó őrködése alatt sebes haladással elkészült — és 
1830-ben a' kitűzött czélra, mint homlok-irása is mutatja, 
a' közjónak megnyittatott: felköltött részvéttel mondám — 
mert azonkívül, hogy minden nemes birtokához képest nagy 
gyűlési végzés értelmében, a' reája esett pénzmennyiséget 
szívesen .fizette, igen sokan járultak a' tégla-égetéshez szük
séges fával, 's még a' birtoktalanok is pénzzel a' czél eléré
séhez. E' tagos épületben minden tisztviselő kapott, a' meg* 
lepő szép tanács-teremen kivül, alkalmatos lakást, és két 
tágas szoba lön rendelve az olvasó társaságnak a' könyv
tárral egyetemben. A' mostani kormány alatt is ebben van
nak a' közigazgatási, 's törvényszéki osztályok; az adó-fel
ügyelő és beszedő-hivatalok. 

Ugyan e' városban fekszik a' napkeleti felemelkedett 
részen, melly hasonlóan vallásos jótékonyságból, és a' sze
gény sorsú betegekröli gondoskodásból magányosok által 
a' megye és kormány felügyelése alatt, mint más illy inté
zetek, készült, — a' már külsejével is fcltllnö kórház. 

A' márvány homlok-kő *) magosán hirdeti keletkezé
sét, annak idejét és czélját, 's ugyan alább a' s z e n v e d ő 
e m b e r i s é g n e k olvasható homlokirás. 1846. év Nov. 
2-án tart. n. gyűlés jegyzökönyve 3329. számából kitetszik 
akkori ̂  a' bevégzett épités, és bútoro
zás után megnyilhatónak, és a' további kegyes; yészivétre 's. 
rendes kezelésre számolva, fenállhatónak kimondatott a* ' 
kórház: mert az illető alapitó-okmányok eredetiben a'me
gye levéltárába letétettek, valamint a' késöbbeni Tallián 
család alapítványa 's más kötelezvények is mellejök iktat-
vák. — Ugyan azon szám alatt az oskola-alapi pénz keze
lésének példája rendeltetett sinormértékül, 's. anyagi juta
lom nélkül a'gondnokságot tszt. Dornay — 's majd ennek 
Somogyból távozásával tiszt, Tallián is helybeli plébánus dij-
nélkül viselték]: de a' betegek felvétele, a' szükséges kia-

*) ManV pLebls aere nohlLI 
CVra CzInDerI sVrreXIt 

V t foret paVperlbVs 
S A L V T L 
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dások 's bevételek felett választmányi tagok tanácskoztak 
velők; a' pénztárnoki kötelességet hasonlóul fizetés nélkül 
Németh Antal több fö-családok ügyvéde vitte, 's mind ezek
ről a' tárgy fontosságához képest időszakonként a* megyei 
gyűlésen jelentés tétetett: Igy állott a' nyilvánosság paizsa 
alatt 's igy gyarapodott ez intézet is: találtak benne minden 
vallás és nemzet külömbség nélkül enybelyet a> betegek, 
kiket vagy az alapitók, vagy a' tisztviselők, vagy a* helység 
küldött vagy a' bizodalom pártfogás nélkül ön személyük
ben vezetett oda, — A'gyógyszer és élelmezés költsége is 
igy azon négy áton pótoltatott, mellyen a' beteg felvétetett, 
's különösen az 1849-iki mozgalmok miatt e' vidéken járt 
katonaság, 's azolta is a* császári rendőrségi és kincstári 
beteg egyének igen czélszertt menhelyet találnak itt, 's az 
érettök járó dijt az illető testület téríti meg. Illy szervezet 
mellett gyarapodott az intézet tőkéje tudtőínmal 1856-ig, 
midőn a' mostani viszonyok miatt ezen dolog is más alakot 
öltött: átvette, t. i. az egész felligyelést SzalayNikodém, 
mint cs. kir. megyei főnök, 's ez alkalommal részént kész
pénzben, részént biztos kötelezvényekben és alapitó aján
latokban 22,000 ftot adtak Tallián és Németh által. *) 
Mi módon kezeltetik az most egész bizonysággal nem tudom: 
az igen tisztelt főnök nemes jelleme nyújtja azonban azon 
hiedelmet, hogy az alapitók szelleme törvény-elvileg fentar-
tassék, a' kezelés pedig, az orvos-foglalkozását is, kinek 
pénz-bevételbe 's kiadásba vegyülnie nem szabad, ideértve, 
minden önkény elkerülésére ellenőrködés alatt történjék; 
különben azon köz-részvét, melly az igen díszes, és nagy 
épületet semmiből felköltötte, a1 még gyenge intézetet böl
csőjében ringatta, 's már erös önálló korra juttatta, kön
nyen elalszik, és az egyetértés varázs-ereje által létre jött 
legszebb emberi müvének hanyatlásán, múlandóságán 
méltán könnyeit hullatándja a; s z e n v e d ő e m b e r i s é g 
nemtöje! 

*) Alapitók : hg. Eszterházy, hg. Batthyáni, gr. Zichy, Tall ián 
család 3000 fttai mindegyik; Czindery, gr. Bat tyányi Kázmér, h. 
Sina 1500, amazok egész, ezek fél ágyra \ — a' többi pénz-adako
zás és takarékosság által gyűlt össze. 
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Átalakulási korunk Kaposvár m.-városának sok java
dalmakat szült: a' közigazgatási, és törvényszéki tisztvi
selőknek állandó helyiségül rendelve a* magas kormánytól, 
házbér, 's ipar által a- lakósoknak szép jövedclinök van, 
és igy naponkint.jó anyagból csinos házak épülnek; a' vá
ros igazgatása rendezett tanácsra, 's polgármesterre szerve
zett fizetéssel bízatott. Mindezeket neveli a' földesur fő-mél-
tóságu hg, Eszterházy loyalitása, ki a' legelő, 's föld-clkü-
lönözésében, s$t még amaz igen tövises kérdések' megol
dásában is, mellyek a' régi szerződésből származhatnának, 
illyen p. o. az erdő, a* tűzi- 's épületfa-bordás, — a' pört 
kerülve egyesség utján áldozattal is kész a' városiakkal vi
lágos rendbe jönni, 's igy nékiek mind szellemi, mind anyagi 
tekintetben a' jó létre tágas utat nyitni. 

Most a'tiépszám hivatalos összeírás szerént (a' tiszt
viselőkön, és tanuló ifjúságon kivül) 3447. Van a* négy or
szágos vásáron kivül hetivásárja is kedden 's pénteken. 
Itt van azon cs. kir. posta-hivatal, melly mintegy indulási, 
's érkezési központról Bécs, Pest, Pécs stb. városokkal, — 
még a7 mult évben életben lépett, 's hetenként érkező szor
galom-kocsi segítsége által is — vidékünket időnk-kívánta 
közlekedésbe hozza; *s itt van két gyógyszertár is. 

Kára: T. Koppány és Nágocs közt hegyes, völgyes 
kis falu; lakja 130 kath. F. u. a' Zichy család; e. posta 
Siófok'3 óra, vagy legújabban Igal. 

Karád: Minden oldalról inagas hegyeken lehet ezen 
már hajdan nevezetes m-városhoz jutni; egy része völgy
ben, másik igen szép dombon fekszik. Lakosa 2478 kath. 
szép templommal, toronyórával. F. u. a' veszprémi püspök, 
1. k. posta Szemes r / 3 óra; a' mult évtől fogva azonban 
postakiadóság rendeltetett itt is. 

Kas v. Kaas, major igali járásban; hajdan falu volt, 
mint Jerney említi Magyar nyel v kincsek munkájában. 

Kazsok: Btissü és Szil között szép fekvésű falu; la
kosa 529, ebből 40 katholikus a' többi helvét hitvallású 
templommal és jó paplakkal. Birják a' gyulay Gaal örökö
sök ; 1. e. posta Kaposvár 2 óra. 

Keleviz. Marczali ós Mesztegnye között fekYö fa-
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lucflka; lakja 312 katholikus, többek bírják; 1. e posta 
Marczali 3/4 órára. 

Keiiderefi-Ujfalu. lásd Újfalu. 
Kené&z: puszta Hencseés Kadarkút közt; vau rajta 

egy urasági lakház is: van benne 17 lélek. 
Kér, szent G á l o s K é r : Mernye, Magyar Atád, 

Ráksi között völgyben fekszik; hajdan Queer Jerney sze
rént. Népessége (belső, külső Eörs, Diósi pusztákkal együtt) 
835 kath. udvari kápolnával együtt, de különben fiók — a' 
mernyei anyaszentegyházhoz. F. u. Svastits család, több ud
varházzal; 1. e posta Kaposvár 2 óra. 

Kér, puszta, a' veszprémi püspök karádi uradalmában 
Varjas Kér: a' Balatonhoz közel, bozótos helyen, la

kosa 433 kath a' tóth-sz -páli par. templomhoz fiók. F. u. 
gr. Hunyady József,.! k posta Marczali 1%. órára 

^ Kereki, a' Balatonhoz Siófok felé, de mégis a' posta 
úttól félre fekszik a' hegyek közt, — Köröshegy és Köccse 
között. Lakosa 636, ebből 400 kath. a' körösh^gyi anya
szentegyházhoz tartozván; 220 ref. és 16 zsidó. Előbb bír
ták aVPerneszi örökösök, — de legújabb időben Satzger 
bécsi kereskedő megvásárlotta. Hajdanról is esmeretes Ke-
regui név alatt.; 1, e. posta Szemes* 

Jíerékes Tamás, puszta, lásd Sz,-Tamás, 
:, Keresztúr, Balaton-Keresztur, falu, közel Kéthelyhez, 

a' Balaton szélén. Lakosa 545 kath. fiók-temploma tartozik 
mosta' kéthelyi anyaszentegyházhoz; F. u. a' keszthelyi 
gr, Festetits; 1. k posta Marczali. 

Dráva-Keresziur, a1 Dráva melletti lapályon. La
kosa 347 kath,, aUakócsai,plébániához fiók; F. ti. a' pécsi 
káptalan, L k, posta Istvándi 

Kapos-Keresztur, Kapós csatornáján túl Baranya felé 
Gödrével határos, fekszik hegyoldalban. Lakosa 940 kath. 
Rákó pusztával együtt: fiók a' Sz.-Balázsi anyaszentegy
házhoz. F. ú. Gaal István, ki azt gr. Schmidegg családtól 
megvette; 1, e. posta Gödre, vagy Somogy megyében Ka
posvár. ~-

Kis- Keresztúr, az emiitett felett, Gödre tő-szom
szédságában, mellyet birtokához gr. Niczkynó szüh Schmi
degg asszonytól szerezte Siskovics; lakosa német gyarmat, 
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200 kath., a' gödrei (már pécsi püspökség) anyaszent
egyházhoz. 

Tóth-Kercsztur: Szigetvár táján a' Baranya megyei 
szélen fekvő hegyes völgyes falu; lakosa 322 kath. fiók a' 
mosgói anyaszentegyházhoz, — melly a' pécsi püspökség
hez tartozik. F. u. gr. Batthyáni Gusztáv után Biedermann, 
1. k. posta Szigetvár. Megemlítést érdemel, hogy határában 
kemény, épületre 's útra alkalmas kő van. 

Keresztúr, atádi járásban, puszta Belegnél. 
Kcrcseligct, Baranya megye szélén Berkiből Pécsre 

vezető útban, hegyes völgyes fekvésű nagy falu; lakosa 
637 többnyíre r katholikus anyatemplommal. F. u. Niczky 
családbeliek, kik a' s z e r z ő Niczky oíszágbiró után örö
kös joggal bírták, — de most legújabb időkben többen vá
sároltak benne részjószágot; 1. k. posta Kaposvár2porára 

Keszi, puszta, kaposvári járásban. 
Keftye, lásd Gettye, igali járásban puszta. 
Kéthely: igen szép térségen fekvő m.-város a' Bala

tonhoz köze! a'híres Szigligeti Badacsonyi hegyeknek át 
ellenében: ritka szép renddel épült házai, 's F. u. gr. Hu-
nyadynak jeles gazdasága említést érdemelnek. Lakosa 
(Sári pusztával együtt) 1836 kath. anyaszentegyházhoz; 
Le- posta Marcizali. 

Kétnyár, puszta csurgói járásban Udvarhelynél. 
Kctze), k járásban,puszta, Kaposvárnál. 
Kiliii : Villa Öleti Veszprém megye felé határ szélén 

fekvő derék falu; lakosa 954 reform , 597 kath. anyatem
plomukkal; 26 zsidó. F. u. a1 veszprémi káptalan. 

Király-törki, Király-turki, most Torki puszta; haj
dan falu volt, kaposv. j . 

Királyfalu Szent-Király, közel Csurgóhoz a' Dráva 
felé; lakosa 773, ebből 258 kath. — csurgói kath. anya
szentegyházhoz; a' többi ágostai anyaekklesiához tartozik, 
10 zsidót kivéve. F. u. keszthelyi gr. Festetits, 1. k. posta 
Berzencze. 

Szent-Király, puszta Vrácsik és N.-Bajom között. 
Rinya-Szent-Király: falu, a' Einya folyója partján; 

laikosa reform. 970 anyaekklesival, b. Szináé* 
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Kis-Albcrt, Geszti, M. Egres és Várda közt fekvő 
puszta, Teveli család birja nagyobb részét. ... 

Kis-Asszond, Asszonyd: Gige, Kis-Korpád, Szoinajom 
között fekvő falucska, fekszik egy része völgyben, másik, 
hol Sárközy Albert főbirtokos szép lakháza van, emelkedett 
térségen. Lakosa 320, kik közül 34 kattí. 8 zsidó, ; a' többi 
helvét hitvallású; 1. e posta Kaposvár i Vi óra. *) 

Kis-Bár, lásd Apáthi. 
Kis-Bajom, lásd Bajom. 
Kis-Bécz, lásdBécz. 
Kis-Beréhy, lásd Beróny. 
Kis-Berid, lásd Berki. 
Kis-Bü, lásd Btt. 
Kis-Dencs, lásd Dencs. 
Ki&-Dobsza, lásd Dobsza. 
Kisfalud, nemes Kisfalud, Böhönye és Szakácsi kö

zött falu, Curialis nemesek birják; leginkább Madarász 
család. Lakosa 389, többnyire helv. h. 

Zselicz-Kisfalud, Szenna és Hárságy között, határa 
rengeteg erdőségbén fekszik, — különben maga a' helység 
szép téres oldalban; lakosa 794 reformi, P. u. herczeg 
Eszterházy. 

Kisgát, puszta, közel Berkihez — előbb gr. Battyhá-
nyié, most a' kincs táré, 

Kis-Gomba, lásd Gomba. 
Kis-Hárságy, lásd Hárságy. 
Kis-IIomok, lásd Homok. 

». .Kis~Keresztur, lásd Keresztúr. 
Kis-Kovácsi, lásd Kovácsi, 
Kis-Korpád, lásd Korpád. 

* : Kis-Kölked, lásd Kölked puszta., 
Kis-Lak, lásd Lak. 
Kis-Szarvas, lásd Szarvas. 
Kis-Tamásl, lásd Tamási. 
Kisvárda, puszta, Várda és Hetes közt. 
Kivadar. puszta Bodvicza mellett, 's ehhez tartozó, 

*) Nem kel l azon Ki»a»szonyfalvaval felcaerélni, melly Baranyá
ban Pécshez közel van, ' B hol a' hires Isthvánfi született . 
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Kücsovitza, puszta; kaposi járásban 
Kohány, p. atádí járásban., 
Konilósd, falu, Babócsához közel; lakosa 341, van 

benne reform, templom. F. u. gr, Széchényi Pál; 1. e. posta 
Babócsa. 

Kónyi, Ö t v ö s - K ó n y i , a' régi és hires Segesdhez 
közel, töszomszéd Ötvössel; c'helység, bár F/u.-ra nézve 
különbözik, de templomban közös, mellyhez 600 ref. lakosok 
tartoznak, általában pedig Kónyiban 352 és Ötvösben 523 
lakos van; posta minden felöl távol: igy Berzencze 3, Mar
czali 3, Vid 2 óra. Kónyi, déghiFestetitsé, Ötvös Talliánoké. 

Kopár,puszta, közel Faiszhoz, a\mesztegnyei útban; 
b. Sináé, 1. 162. 

Koppan, Tör ö k - Kpp p á n y : m.-város, Tolna vár
megye szélén, Nágocstól nem messze, ugyan Koppan fo
lyója mellett. Nevezetes a' honi történet-irásban, nem 
csak azórt mivel Koppánra Sz.-Istvánnak amaz nevezetes 
ellenfelére emlékeztet, hanem főkép azért, mert a' mohácsi 
vész után a' törökök egyik fészkévé válva, és falakkal 's 
árkokkal erőssittetve soká rabló-helyük volt, ámbár ott 
többször hadverést kaptak, nevezetesen Alibeg 1584-ben 
meg is öletett*) *s azután Nádasdy e' várból a* törököket 
kiverte, még is egészen csak a' 17. század végével szaba
dult meg, midőn Budáról, igy a* több Somogy megyei vá
rakból is kiűzettek a' törökök. — Birja felét hg. Eszterházy, 
felét a' veszprémi püspök. Lakosa 1O40 kath. és 18 zsidó; 
l e posta Szemes vagy Siófok. 

Koröknya, puszta N.-Bajomnál. 
Kölykcd, kis és nagy, puszta Kovácsi és Niklához 

közel; 1; 120 a' kettőben. 
Korpád, Nagy-Korpád vagy Erdő-Korpád, népessége 

986. Van benne szép ref. anyaszentegyház; fekszik Lábod 
és Csököí között, b. Sináé. 

Kis-Korpád vagy puszta Korpád, Kaposvárhoz i y 2 

órára, Jákó és Szomajom között. Sok birtokosok között 
legjelesebb á' Sárközy család, 1. 439. 

*) Isthvánfi XX. v. L. 
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Kolosd, puszta szigeti járásban, 
Koaztván y. Kottyan, puszta, szigeti járásban, a' ba-

bóosai plébániához. 
Kovácsi, felsőd vagy puszta Kovácsi. Marczalihoz i*/ a 

órára, közel azon postautboz, melly Ö-Lak felöl megy: 
most már falu alakot öltött, és helység-birája is van. Kü
lönben számos földesurak bírják, kik között Barcza, és Bo-
gyay család legbirtokosabb; lakosa 759. 

Alsó v. Kis-Kovácsi: Csököl és Gige között; ref. 
helység, bár kicsiny de anyatemplompial; lakosok száma 
380. P. u. hg. Eszterházy. 

Kovászna, puszta igali járásban. 
Kozma: Kis falu, N.-Bajom Kutas, Segesd között er

dőségben ; Boronkay család birja, 1. 112. 
Lihicz-Kozma, lásd Bukögát. 
Kökényes, puszta, lásd Csurgó. 
Körmötid: Kadarkút tő-szomszédjában puszta; birja 

volt pécsi kanonok' Nagy' unokaöccse, 1. 48. 
Köröshegy: nagy falu, tiiár az Árpádok korszakából 

esmeretes Keuryshig 1082, későbben Keurushig, Keurus-
hegy, fekszik a' Balaton szélén varázs-szép kilátással Ti
hany, 's Fitted felé. Lakosa. 1133, t. i. reform, nagy ekkle-
siával, és 324 kath., a' vörös barátokról maradt templom
mal. Most földesura gr. Széchényi, — b. e. Lajosnak fia,, 

Köccse: Karádtól a'Balaton felé közel Szóládhoz, 
hegyes-völgyes helyen, viz-szakadások között fekszik; la
kosai öszvesen 1601, ágostai 672 ányatemplommal; 150 
reform, a' csepeli ekklesíáhöZ tartozva, 100 zsidó zsinagó
gával, 's-a' többi katholikus a* szoládi anyaszentegyháznak 
fiókja. P. urak többen, leginkább Antal és Kazay örökösök, 
1. e. posta Szemes 1 óra. 

Kula, puszta, marczali járásbán. 
Kurd, puszta, kaposvári járásban. — Mit nem kell 

felcserélni Kurd faluval, melly Tolna megyében Dombóvá
ron túl esik. 

Kutas: m,-város, N.-Bajom, Beleg és Szabás között; 
lakosai 970 vannak, -s ai reformátusok nagyobb számmal, 
de a' katholikusok szép templomot és plébániát birnak, 
zsidó is lakik itt 10. Birja Boronkay, 's édes anyjuk után 
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Tallián család, 's egy részt vásárlás útján Krizonits; 1, e, 
posta Kaposvár 3 óra. 

Kutfö, atádi járásban, Tarnóczánál. 
Kürtös, hajdan Kurth, Kurthes; kis falu, pusztai mó

don szétszórt házakból áll; fekszik Osztopán, Pannik és 
Fájsz között, L 258. 

Lábod, hajdan Lábd: fekszik N.-Korpádtól nem 
messze, közel Hosszufaluhoz. Lakosa 877, van reform, anya-
és kath; fiók-szentegyház benne. F. u. Széchényi Pál, 1. e. 
posta Babócsa. 

Lad, magyar és n é m e t Lad, Czindery birtokaj 

csak egy folyó, 's a' F. u. lakháza és jeles kertje választja 
egymástól e' kettőt: összes lakosa 1057, t. i. M.-Lad lako
sai reform. 467, templom- és prédikátorházzal; N.-Lad la
kosai 575 kath. anyaszentegyházzal, 's van benne 14 zsidó: 
e. posta Szigetvár, de a'mint tudom ezen évben állított fel 
a7 kormány Hencsén is, félórára Lacitól állomást, melly Ba
jommal van közlekedésben. 

Lak: már áz Árpádok korszakában előfordul Lok, 
Loc; de valyon azon értelemben volt-e mint most a' lak 
szó ? nem tudhatom. Egyebberánt valamint országunkban, 
ugy e' megyében is különbféle helynek ad ezen szó nevet. 

Lak, puszta, marczali járásban. 
, rLak, puszta, atádi járásban. 

Kis-Lak : falu, közel Kaposvárhoz a- Zselicz szélén; 
lakosa 390 kath, fióka' kaposvári anyaszentegyházhoz. F. 
u. hg. Esztei'házy, 1. e. posta Kaposvár. 

Nagy-Lak v. Öreg-Lak : falu L.-Tótihoz közel a' Ba
laton melléki posta-vonalban, posta-állomással. Lakosa 652 
kathol. par. templommal, zsidó 5; F. u. Jankovics. — La
jos király Baidts Pálnak adományozta hajdan, 's birta a 
laki Tuz család. 

/ Saöllft-Kislak, falucskai/bórára Szöllős-Győröktől 
a' Balkon felé; 1. 170 kath. a' győrőki anyaszentegyházhoz. 

Lakócsa: a* Dráva vidékén Baranya megye felé; 
lakosa 845 kath. par. szentegyházzal. F. ii. a' kincstár, 
egyebbaránt á! sz,-jakabi apátság jószágának feje; 1. k. 
posta Szigetvár/ 

' Laksáudor, puszta, szigeti járásban. 
Som. VÁrm. ismeri, 12 
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Lándord, puszta, kavádi járásban. 
Lapa, bajdau Lynba, falu, (Diós) Kérhez közel lévő 

puszta Igal és Mernye között. — Lapa hg. Eszterházy-é, — 
7s ennek azon szélét, melly épen Kér falu alá nyúlik, Diós
nak újra felélesztette Bogyay Sándor, hol csendes falusi la
kát tartja. Lapa és Diós is a' mernyei plébániához tartozik; 
—amaz 60, ez 30 lélekkel. 

Látrány, népes falu Balaton felé, Tur és Lelle között: 
lakosa 1054, t" i. 794 reform., 240 kath.: mind két feleke
zetnek van anyaszentegyháza, mellyhez több puszták, ne
vezetesen a' rádi, fiók. Van zsidó is 20. F. u. a' györki Jan-
kovich; 1. e. posta Szemes. 

Lázár, puszta, szigeti járásban, 
liecze, puszta, atádi járásban. 
Lenesen, p., N,-Bajomnál, hová fiók 55--60 lélekkel 
Lengyel Tóti, lásd tóti. 
Lepled, marczali járásban puszta. 
Libicz-Kozmá, v. Bukógát: Fájsz, Mesztegnye é& 

Nikla közt, lapályos; homokos erdő közt, de rendesen épült 
, falucska. Lakosa 417 kath. F. u. b> Sina. 

Lipót fa, lásd Szerászló, Kaposvár és Kadarkút között, 
a' zseliczi begy-völgyben •;. lakosa 100. 

Liszo, kis falu, Kanizsa felé eső szélen; lakosa 638 
katholikusok, és ágosta hitvallásuak. F. u. ih.^berényi In-
key; 1. e. posta Kanizsa, vagy a' megyében Ih.-Berény. 
' Lók, (Kis és N.) puszta, N.-BájomnáV Koroknyamellett. 

Lók, Kis-Gombánál Kéthely felé, puszta, 1. 24. 
LttUe v. Lelle, a' Balaton parton, Szemes és Győrök 

között a'posta-utban; lakosa 943 kath. fiók-szentegyház
zal; van e' népességben néhány református, és zsidó is. 
Főbb birtokos a'győrki Jankovics és Szalay, 's ezeken ki-
vttl többek; 1. e. posta Szemes. 

Lnkafa, magyar Luk a fa, falu, Lad és Hárságy 
között, hegy-völgy tájon; lakosa 238 reform, fiók, a' bóczi-
hez tartozó ekklesiával. F. u. déghi Festetits, 's több apró 
birtokosok; 1. e. posta Szigetvár. 

Német-Lukafa, puszta, Baranya- szélén, kies völgy
ben : régtől fogva üveg huta van itt, 's most későbben por-
czellán-gyár is kezdődött egyesek vállalatából, de mint 
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hallom a* vállalat megszűnt. F. u. Biedermann — gróf 
Batthyáni Gusztávtól a' mosgói uradalomnak történt ineg-* 
vásárlása óta. Van benne közel 166 lélek. 

LuIIa v. Lulya, Tabhoz közel napnyugot felé hegyes 
puszta, melly jó boráról esmeretes: birja Kovács Antal 
végrendelete által, *s házasság utján Gotthard család. 

JMadrátz, puszta, szigeti járásban. 
Magasd, puszta, marczali járásban, Inkey-é. 
Magdócz, puszta, szigeti járásban. 
Magyar-Attád, lásd Attád. 
Magyar-Egres, lásd Egres. 
Magyari, puszta, szig, járásban. 
Magyar-Lad, lásd Lad. 
Magyar-Lukafa, lásd Lukafa. 
Magyarod, Magyarod puszta Szilhoz közel, Tolna 

megye szélén; birja Sárközy Albert. 
Magyar-Újfalu, lásd Újfalu. 
Mamocs, puszta. L.-Tótihoz tartozó, 
Marczadd, nagy erdős piiszta, kaposvári uradalom

hoz tartozó, — 's így hg, Eszterházy-é. 
Marczali, szép renddel épült, 's mindig szépülő m.-

város; fekszik a' Balaton felé",.0-Lak és Vid között, a5 pos
ta-vonalban,]— 's itt állomás is Van. F. u. gr. Széchényi 
Pá). Rákosa (a'.gyotai puszták 'sa' malmokkal együtt) 2950 
többnyire kath., kivévén 40 zsidót. ,N^vé(! veszi régi birto
kosa Marczali családtól, 's ennek• kihalásával Bádasdyak, 
's aztán gr. Széchényiek birtoka lön. 

Máriamajor, Somogyvárhoz tartozó puszta, igali já
rásban. 

Máriantz, puszta csurgói járásban. 
Markócz, falucska, a'Dráva parton; lakosa 190 ref. 

fiók a1 bogdácsí anyá-ekklesiához. F. u. déghi Festetits, 
1. 228. 

Marosd, puszta, igali járásban, Szilhoz tartozik. 
Marói/ igen szép gazdasággal ellátott puszta, gr. 

Hunyady-é, Hollád és Horvátkút mellett. 
Marton v. Jüs-Martoii, puszta, marczali járásban. 
Mátyástelek, puszta szigeti járásban. 
Megyer, falu, Tab és Som között, országutban puszta 

12* 
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formán szórva a' lakházak; lakosa 512, melly számból 47 
ágostai, a' bábonyi anyaekklesiáboz tartozva; 150 katholi-
kus, 19 zsidó, a' többi helv. hitvallású. Birják sokan, neve
zetesen Magyarí és Kenesey család; 1. e. posta Siófok. 

Mellyek, Gyöngyös-Mellék. 
Mennye, Szigetvár felé, Kalmáncsa, Tót-Sz.-György 

között, már hajdanból esmeretes Merenga, Merena név alatt. 
Lakosa 350 reform, templommal; F. u. gr. Széchényi Lajos 
örököse, e. posta Szigetvár 1 % órára. 

Mernye, m-város, Geszti, Aszaló, Mocsolád között; 
lakosa 1775 kath. paroch. szentegyházzal; bírják .a''piari
sták *); 1. e. posta Kaposvár, de az uradalom Őszöddeli 
összeköttetés miatt, hetenként kétszer küld - a' szemesi 
postára. 

Mére, Kaposmére, Mérő: közel Kaposvárhoz ország* 
útban fekszik Szomajom felé, 1. 665, nagyobb réjszónt helv. 
hitv., de vannak r. katholikusok, és sz.-benedeki anyaszent-
egyházkoz tartozók. A' jeles Mérey család IV. Béla király
tól adományozva, innen v$szi nevét; most birják többen 
Tallián örökösök, e. posta Kaposvár, 

Merke, puszta, Tapsony és Vóse közt; birja déghi 
Festetits család, avböhönyeiuradalomhoz tartozik. 

Mer se, puszta, igali járásbán, hg. Eszterházy-é. 
Meszteguye: Fájsz, Marczali és Szakácsi között, szép 

renddel épült falu; lakosai 1073, többnyire katholikusok, 
par. anyaszentegyházzal, F. u. gr. Hunyady József, tartozik 
a1 kéthelyi uradalomhoz ; e. posta Marczali. 

Mihályd, falu, közel Kanizsához lakosai 834, több
nyire katholikusok anyaszentegyházzal; F. u. gr. Zichy 
Károly. 

Mike, Mik, Mic. Kadarkút, Gige és (Jsököl között, 

*) Mint Fejérvári ó'raéget (Custodiatus Albensis) jövedelmével 
azon szerzetnek az ifjúság nevelésében kitünö buzgoságáért legke
gyelmesebben adományozta dicsőült I. Ferencz királyunk. Egyébb-
aránt ezen jószág a' clenodium őrző káptalannak már Sz.-Iatván 
által adatott, mit az utóbbi királyok adományaik ál tal növe l t ek ; 
most azonban Somogy megyéoen ezeu uradalomhoz tar tóznak Mer
nye, Taszár, Vadé, Fonó, Gelle, A ia l a , Hetény, Nagy- és K i s -
Pobsza, mint az betűrend szerént is előfordul, 
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előbb puszta, 's majd az ember-barát Somssich Pougrácz 
által népesitett faluvá, nem rég pedig ím-várossá lett. La
kosa (inakodi pusztával) 953, többnyire katholikusok, ká
polnával, — fiók a' csökli anyaszentegyházhoz . F. u, most 
az emiitett' fia gr. Somssicb Imre; e. pozta Kaposvár. 

Miklósi, Nágocs és Koppan között fekvő falu; lakosa 
577 kath. paroch. szentegyházzal; birják többen a' Perne-
szi maradékok, e. posta Siófok 3 órányira. 

Miklósi, puszta, igali járásban, Eddéhez közel. 
Mindszent, puszta, csurgói járásban. 
Mölvány, falu, közel Szigetvárhoz; lakosa 221, több

nyire helvét hitv. templommal, F, ii. a' Kubinyi család; 1. 
e. posta Szigetvár. 

Móriczfa, puszta, Tapsonyhoz közel. 
Mórit/hely, puszta, marczali járásban, gr. Festetits-ó 

Sz.-Miklóshoz közel 
MoédÓs, falu, a* Kapós'vize mellett, Berkivel szom

széd; lakosa 605 kath. paroch. szentegyházzal, azon nép -
számban van 63 zsidó synagógával; birja gr. Niczkyné, gr, 
Schmidegg, s többek; e. posta* Kaposvár. 

Mosgó, Baranya szélén, Szulimán és Csertő között, 
kies völgyben fekvő m -város; lakosa 505 kath. paroch. 
szentegyházzal, ezen népszámban van 10 ref, és 6 zsidó; 
F. u. Biedermann, előbb gr. Batthyányi Gusztáv; e. posta 
Szigetvár. .. ' r / ; ; / 

Mocsolád, Muchula: falu, mellynek egy része a' 
nyelvet, szokást, sőt családi nevöket is megmagyarositott 
német gyarmat; lakosa 749, többnyire ref. anyaekklesiával, 
azon népszámban van 165 kath., 90.ágostai, 20 zsidó. Birja 
Kacskovics Mihály, 's több Vásonyi örökösök; e. posta 
Kaposvár. 

Nádasd, puszta, Kaposvárhoz közel; berezeg Eszter
házy-ó. 

Nágocs: Igalés Andocs között, igen rendesen épült 
m.-város ; lakosa 990 kath. anyaszentegyházzal; ezen nép
számban foglaltatik 375 ref. anyatemplommal, 5 zsidó. F. 
ü. Zichy nemes család, 1. e. posta Siófok. 

Nagy-Albert, puszta Jádnál> hg, Eszterházy-é. 
Nagy-Aíad, lásd Atád. 
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Nagy-Bajom, lásd Bajom. 
Nagy-Bár. lásd Bár. 
Nagy-Bere'ny, lásd Berény. 
Nagy-B&, lásd Bü. 
Nagy-Dents, lásd Dents. 
Nagy-Dobsza, lásd Dobsza. 
Nagy-Gerezd, lásd Gerezd. 
Nagy-Gomba, lásd Gomba. 
Nagy-Hárságy, lásd Hárságy. 
Nagy-Homok, p., közel Újfaluhoz, 1.42. 
Nagy-Korpád, lásd Korpád. 
Nagy-Kölked, lásd Kölked. 

* Nagy-Lak, lásd Lak. 
Nagy-Sziget, lásd Szigetvár. 
Nagy-Marton, közel Csurgóhoz; lakosa 595' reform, 

fióka'csurgói anyaekklésiához. F. u. keszthelyi gr .Feste
tits, e. posta Berzencze. 

Nemes-Déd, lásd Déd. 
Nemeske, falu, Istvándi és Szigetvár között; lakosa 

-247, többnyíre reformátusok anyatemplommal. Birja Bi'é* 
dermann, előbb gr. Batthyám Gusztáv, e. posta Szigetvár 
vagy Istvándi. 

Nemes-Kisfalud, lásd Kisfalud. 
Nemes-Vid, lásd Vid, ' 
Német-Egrcs, lásd Egres. 
Német-Lad, lásd Lad. 

.; N&iiet-Lukaía, lásd Lukafa, 
//•^•éífdé, puszta, ^karádi járásban, Köecse mellett gr. 

Húliyady-éj és Szoládi birtokának része. Jerney régisége 
között énilí ti. 

Nikla v. Mikla, Ö-Lak és Marczali közt, közel a' po-
. ötarvonalnái; lakosa 864 kath. fiók-templommal, e' szám

ban vannak a' kevés többnyire birtokos ágostaiak mint egy 
40i Itt birtokos azon Berzsenyi család, melly magáénak 
sl»én%sés nevezni koszorús költőnket D á n i e l t , és itt 
nyugosznak ennek hatiivái. 

Nyini, Nywyn: Bálványös felé esik a' posta-uttól, 
's Foktól, %ol legközelebb pöötarálfómáisá is fan, délre, és 
hegyek közt fekszik. Birják b. M^Jthényi és Roboz. Lakosa 
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327, részént kath., részént reformátusok, mind a' két vallás-
felekezet a' ságvári illető anyaszentegyházhoz tartozik. 

íiyires, puszta, Sárd és Csoknya között, berezeg Esz
terházy-é. 

Okorág, falu, Szigetváron alól az Okorfolyó mellett, 
ref. egyházzal; most Biedermann hirja. 

Örczi, kis falu, Toponár Zimány és Taszár között, a5 

Kapós csatornához közéi, völgyben fekszik; lakosa 414 
reform, anyatemplommal, van néhány kath. közte, kik a' 
toponári"plébániához tartoznak. A' báró Orczyak nemzet
ségi jószága. 

Orda, már hajdan esmért kis falu a' Balaton bozótjá
ban; lakosa 402 kath. sz.-györöki anyaszentegyházhoz tar
tozik; F. u. Jankovioh. 

Qrgya, Orhia, Horhi, Horollya : Czindery-Sz.-Mihály-
fája területén p.; hajdan falu, hol némellyek szerént a' 
hires Mélius (Juhász) Péter született, mert mások 's tekin
télyesek azt állítják, hogy azon Horhiból származott amaz 
reformátor, melly hajdan falu volt Somogyban,, de most Tol
nában p. y.-íHidvéghez közelj^s igy ezen esetben is Somogy 
megyei volt vala Méííus. 

Oszlár, puszta, marczali járásban, hajdan Uzlár falu. 
Osztopány, hajdan Osztupan, Jád.és Somogy vár kö

zött fekszik; lakosai 567, többnyire katholikusok paroch.-
tenjplominal; aránylag n#gy a' zsidók s^áma (Aí^-nál több) 
's van zsinagógájok. F. u. Tallián és gi\ Zichy ̂ y^tél utján, 
's több Perneszi örökösök; e. posta Sörnye v. Ó^Lak. 

Ó-Telék, puszta, lásd Telek, közel Szennához. 
Ölves v. ö lvész , puszta, igali járásban, hajdan falu. 
OUevölgye, vagy cserbeki puszta, Gige és Kadarkút 

között, a* Kapos-szigetvári országutban. Birja hg. Eszter
házy ; neve emlékeztet a' hajdan n. Öllevölgyi oialádm, L 40. 

.Örs. rácz Örs, Vrs, Mernye alatt, Ecsény-és Somodor 
között fekvő puszta, birja Kacskovics. 

Ör, Eőr, hajdan Ewiy-most Tilos. (Custodes oonfini-
orum) kétségkívül határ-örök lakhelye, — kis falu: népes
sége 380 kath. paroeh.-templommal; 1. e. posta Zákán. 
Eíöbb a* Szalay család birta, 's fi-ág kihaltával korunkban 
Márkus kir. adomány utján szerezte meg. 
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Ördögluk, puszta, szigeti járásban, közel Zádorhoz. 
Öreg-Lak, lásd Lak. 
ÖszÖd, hajdan Euzud, közel a' Balatonhoz, Szemes 

tö-Bzoinszédságában, melly 1. k. posta-állomása. Lakosa 
400 ref. templommal, 160 kath. a1 kegyes rend'- mint egyik 
fő-birtokos csinos udvari kápolnácskájával; van benne 
zsidó is 20. 

Öszpöte, puszta, N.-Atádboz,Bessenyönéla'ladi kath. 
anyaszentegyházbeli 26 lélekkal 

Ötvös, Segesd táján, Kónyival tö-szomsécl, és egy 
reform, ekklésiát alkot; van benne 400 refrm., 180 kath., 
20 zsidó. P. u. Tallián, és Svastits után Nagy. 

Pacza: kis falú, közel Sz.-Benedekhez, a' káposföi 
prépostsághoz tartozik, lásdKaposfő. Lakosa 159ref. fióka' 
sz.-benedeki (sz.-béki) anyaekklésiához. 

Páczod; puszta, bodviczai uradalomhoz, — birja gr. 
Somssich, 1.JL06.. 

Pad: puszta, csurgói járásban, 1. 25 — Hibáidhoz 
tartozó kath. leány-ekklésiáv$l. 

Pád: puszta, csurgói jlrásban, 1. 23, Ih.-Berényhez 
tartozó kath. leány-ekklésiával. 

Pádi: némellyeknek Páthi, puszta, Hetes és Szoma-
joria között, av káposföi prépostságnak a' nagy Moys fijai 
adták vala. *)* 

Páifalva: ujabb kori gyarmat, gr. Széchényi Pál bir
toka, 1. 326. 

Pamuk: Somogyvár dombjai alatt, Osztopán ós Ö-
Lak között fekszik; lakosa 342 kath. fiók a' somogyvári 
plébániához. Birják Bodonyi, Kovács, e. posta Ö-Lák. 

Pápa: csurgói járásban puszta, Sz.-Király tnellett, 
birja gr. Festetits. 

Papvar, puszta kaposi járásban. 
Pata : szép kis falu, közel Szigetvárhoz, hol e. posta

állomása van. Lakosa a' megyei összeirás szerént 259 ref. 
anyatemplommal, F. u. Kubinyi család. 

*) Arüio 1254 Moys magni filii possesionem suam Path voeatam, 
in qna ad honorem Sa. Cosmae et Óamiani M . M . Ecclesia esset cön-
etrueta in Cottu Symig existentam e'idem Monasterio B, Öencdicti 
eontulevunt. K a t o n a , * ' 
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Path, puszta, szigeti jurásban, Dombóiíoz közöl 
Path, falu, a' kanizsai posta-utban, 1.468, gr. Zichy-é> 
Patalom : Bttssü, Atád és Fonyód, között kis falu. 

Lakosa 254 reform, fiók a' mT-atádi ekklésiához, 80 katb.; 
birja Kacskovics Ágoston, 's többen a' Bosnyák örökösök, 
e. posta Kaposvár. 

Patosfa, Lad és Kalmáncsa között. Sziget felé vezető 
ország-utban. Lakosa 541, többnyire kath. fiók a' ladi anya
szentegyházhoz, de azon összeg ötödrésze reform. Birja gr. 
Somssich, előbb Végh jószág volt, 

Pátró — Nemes Pátró, Kanizsa vidékén; Lakosa 778 
ágostai anyaekklésiával. Birják curialista nemesek, er pos
ta Ih.-Berény. • ' 

Patsér-Visnyc, lásd Visnyc. 
Patza, hajdan Ppczitha (Katona DipL fund. 1252) 

Pattza, falu, Sz.-Benédekhez közel, ref. .ekkl, 200 lélekkel: 
a' sz.-benedekt apátság birtoka. 

Páczod, puszta;, av babosai uradalomhoz tartozó Aga
révhez közel. , \ . 

Pél, péli völgy, puszta, karádi járásban, Hidvégnél. 
Péntekhely, puszta, karádi járásban, Lellehez közel. 
Perdőcz, puszta, Berzenczénél; 1. 52. 
Peszc v. Pösze, Adánd és Sóin között országútiban : 

most birja gr. Wickenburg. -? 
Péterhida, közel a? Drávához ibabóosa^naelíett. La

kosa 464 kath babócsai anyaszentegyház fiókja; 93 reform., 
kik a' komiósdi ekklésiához tartoznak; F. u gr. Széchényi 
Pál, e, posta Babócsa. 

Pcttend, puszta, közel Lengyeltótihoz: 1,128. 
Pettcnd', Pöttend: kis falu, Gy.-Mellékhez közel; 

mintegy 229 lakosok között csak mintegy 10 katholikus, 
német-ryfalasi anyaszentegyházhoz; af reformátusoknak 
van helyben prédikátorok. F. u. előbb gr. Baííhyáni, most 
Biedermann, e. posta Szigetvár. 

Pipagyujtó, lásd Csertő. 
Pipagyujtá, puszta, van Sárd és N.-Bajom között, 

Sárközy birkás-laka. 
Poklosi, Szigetvárhoz, hol e. posta-állomása is van 
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közel Pata mellett; 1. 317, nagyobb része r. kuth. P. u. 
£ubinyi család. 

Pogány-Sz.-Péter, lásd Sz.-Péter, Malik után In-
keyé ; leány-ekkl. 169 lélekkel, az ihárosi anyaszentegy

házhoz.— 
Polány, Somógyvár és Geszti között; lakosa 597 

kath., kik között néhány ágostai is van. Birja Gludovácz 
család után gr. Zichy vétel utjáu. 

Polcza v. Pocz, puszta, karádi járásban, közel Köc-
cséhez. — 

Póré-Visnye, lásd Visnye. 
Porrog, közel Csurgóhoz; lakosa 601 ágostai, fiók a 

sz.-királyi ekklósiához, azon összegben foglaltatik 130 
kath. a' csurgói anyaszentegyházhoz; birja gr. Festetits és 
Hochreiter, e. posta Berzenoze v. I.-Bérény. 

Póstelek, pusztai falu Kisasszonyd, Szomojom és Sz.-
Benedek között, tartozik a' sz.-benedeki plébániához, l. 50. 

Potoiiy v* Potom : falu, a* Dráva vidéken, Lakócsá-
hoz közel; birja a' sz.-jaka&i apátság, népessége 340. 

Potyond, major, Dráva vidékén, Sz.-Király melMt. 
Pilla, hajdan Pule, igen rendesen éptfit ifalu Tolna 

hátáfához, Va' hires ÜÖmbóváithoz kiö^i; likóiát 1@6 kath. 
fiók Atalához. F. u. hg. Eszterházy, e. posta Kaposvár- 3 
óra, a' Kapós csatorna mentében. 

Puszta Kapoly, lásd Kapoly. 
Puszta Korpád, lásd Korpád. 
Puszta Kovácsi, lásd Kovácsi. 
Puszta Som, lásd Darány. 
Puszta Szemes, lásd Szemes. 
Rácz-Egres, lásd Egres. 
flácz-örs, lásd Örs. 
Rád, közel a' Balatonhoz, Szétnes'és Iiátrány k^ött, 

hegyoldalon fekvő p.; a; még részint fenállótemptom omladék 
iö odamutat, hogy falu volt: úépessége 180. Birja&' déghi 
Festetits család. 

Rakó, lásd Hugomér. 
Ráknyi, puszta, Katádhoz közel, Fiadnál. 
Ráksi, Igal és N.-Atád között, a' megye széléről Ka

posvárra vezető órszág-ütban, lakosa 553 death. az igali 
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anyaszentegyház' fiókja; birja a' veszprémi püspök, e. pos
ta Kaposvár. -

Rebecz, puszta, Veszprém és Tolna közé nyúló ré
szén ; tartozik V.-Hidvéghez, birja hg. Batthyáni. 

Révfalu, a'Dráva mellett, mocsáros helyen; L 32 
kath., 1, e. posta Szigetvár. 

Remete. Somogyvár és Geszti között fekvő emléke
zetes puszta a' hajdanból; regényes lakás-udvari ká
polnával. 

Répás v.Répasgát, Orczi és Aszaló között, puszta, 
tartozik a' toponári plébániához. 

Rigocz, puszta, közel Dárányhoz, az atádi járásban. 
HinyaSz. Király, lásd Sz.-Király. 
Rinya-Ujlak, lásd Újlak. 
Riticz, puszta, közel Sz.-Lászlóhoz, 1. 94. 
Ropoly, Esztenházy hg. pusztája, Simonfa ós Tö-

röcske mellett. ..• 
Ságh, puszta, csurgói járásban, közel Dárányhoz 's 

LÍS55Óh0Z. 
, Ság var, veszpi'ém felé a* Balatonhoz egy órára, szép 

sikságon fekvő falu Adánd szomszédságában; lakosa 1369, 
melly összegben a1 reformátusok száma meghaladja a' ka-
tholikusok^t; mind. két felekezetnek van anyaszentegyháza 
helyben: P. u. a' veszpr. káptalan. 

Sámson , Marczali vidékért napnyugotra iB.Sz.-
György szomszédságában; lakosa 681 kath. p&r.-anya
szentegyházzal P. u. a' közönséges pap-növelde3 e. pos
ta Vid. 

Saiid: Kanizsa felé fekvő részén. Lakosa 674, 
mellyből 330 katk., 344 ágostai: ezen felekezetnek van 
temploma és lovitája; birja Szegedy Sándor, 1. e. posta 
Th.-Berény. 

Sándoraiiczá v. Sáhdoritza, puszta, Jád és Osztopán 
közt, egy része szőlővel beültetve, de igen savanyu bort 
terem. — 

Sántos, nem tudom hanem a' hajdani Santus-e? To
ponár és Sz.-Balázs között hegyoldalban, a/ Kapós túlsó ré
szén fekszik a' zselitzben. Lakosa 458 kath. fiók a1, sz.-ba-
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iázsi anyaszentegyházhoz; F. u. hg. Eszterházy, 1. e. pos
ta Kaposvár. 

Sántz, Kanizsával határos puszta, fekszik a'' berény-
kanizsai posta-utban ; birja hg\ Batthyáni, 1. 41. 

Sártl: már hajdan esmeretes, N.-Bajom és Hetes kö
zött fekvő m.-város; lakosa 1019 kath. nagy templommal 
fiók a' n.-bajomi anyaszentegyházhoz; azonban állandóul 
tart, a' F. n. most Somssich Lörincz, a' Ferenczíek kolosto
rából házi káplánt. Az emiitett számban van néhány, refor
mátus és zsidó is, e. posta Sörnye. 

Ismeretes e'heíy országos vásárairól, szép mezőgaz
daságáról, 's gazdasági épületeiről; de különösen hires a 
család nevéről,' mert nem csak Somogynak, de a* hazának 
is több polgári, katonai, papi hivatalokra jeles férfiakat 
adott, többekről hallgatva említem, hogy itt született korá
ban méltán tisztelt, és dicsőült II. Ferencz királyunk által -
megkülönböztetett Somssich Lázár, a' PieWdesek amaz'bti 
barátja, kit fél századdal előttünk már csak két ódái is mél
tán égig emeltek, *) Ugyan itt látták a' napvilágot elsőben a' 
két testvérek M i k l ó s az ismeretes alkotmányos államférfi, 
's most is ősz fővel, de fiatial kebellel jószágán élő gazda? 

1s öcscse PüngráC|Z, kpek a? megyei tisztségek során ke
resztül juta azon sors, hö^y: a' legfényesb országos, és bi
rodalmi hivatalokban szerzett érdemei által grófi rangra 
emelkedett. 

*) Adeste fortes Austriadum Viri; 
Quos cogit árdens Principis Optimi 

Ámor fideles iusta ad arma 
Magnanimum soboles Avorum. 

Nunc strage crebro perdomitus graui 
Hostis secundo Marté ferocior 

Oallus superbum CAESARVra Vrbi 
Exitiuni rabidus minatur. 

Fortuna nulli fida, vices amat 
Fallax, & atris gaudia luctibus 

Vertit, próba adatans insolenti 
Immeritas rapit aequa palmas. 
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Itt folytak le bölcsőjétől fogva első nevelési napjai a' 
gondos szülei házban Somssich Pálnak, kinek jeles tehet-

Inuicta duris mens pia CAÉSARIS 
Omnisque cordi Sancta domus Deo est 

Hic servat aeternas benigno * 
Nuraine cum populis alaudas* 

Acer Boliaemus cnm Moravo. volat 
Ád arma pernix pivlulat vt seges 

Immensa railes, signa fulgent, 
• Statque acies metuenda eampis. 

Surgit beatis excita sedibus 
Potens Viorüm & dines opiim Auatria 

Minasque spernens lacrimosa 
Heu! tibi Gallé párat sepulcra. 

DeuoU letho Natio Nobili & 
Suos tueri sanguine Principes 

A Patribus condocta priscis 
Pannóniáé armipotens alumna. 

' Jam pugnam anbelat vincere certa, nec 
Mortalium ignes, fulmina nec p&uet 

Ducente JOSEPHO phalanges, 
Intrepidas Equitumque Turmas. 

Ad arma l Ad arma! 0 aiispice CAESARÉ 
Spes nulla non est, & Duce CAROLO 

Orbemquc pacabit domando 
Hic geminus fera fata Pollux. 

Posinii 
Typis Landerer 1801. 

vagy gr. R h c d e y Lajoshoz. 

Dileota magnó quercus uti Jovi 
Mortalium altrix prisca agrestium, 

Annos trecentos fabulosis 
Ohaoniae dominata sylvis 

Areacít; 
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ségeit, a' fejedelem és haza iránti kötelességet párosítani 
képes ügyekezetét mint életmódja, ugy tudós munkái be
bizonyítják. *) 

Sári, Sari, Sarj név alatt, az első századból esmere-
tes bajdan helység/most puszta Kéthelyhez, 213 lak., olly 
jeles mezei és birka-tenyésztő gazdasággál, hogy áz mél
tán mintául szolgál. Bírja gr. Hunyady József, 1. e. posta 
Marczali. 

Sarkad, hajdan Sorcod, Surcud, Alsók mellett, gróf 
Festetíts-é, lásd Alsók. 

Sávoly, Marczali vidékén a' Balaton szomszédságá
ban fekvő falu; lakosa 568, többnyire kath.- fiók a' sámsoni 
anyaszentegyházhoz F. u a' keszthelyi gr. Festetits e. 
posta Marczali. 

Segesd, hajdan Segusd, Segust, Segítsd. A l s ó Se
gesd: falu,lakosai 730, többnyire helv. hitvallásuak anya -
ekklésíával; van azonban köztök amaz számban foglalva 
70 kath., és 6 zsidó. F. u. gr. Széchényi Lajos' mint majo
rátus halála után fia János. F e l s ő Segesd amazzal tő-
szomszéd, csakhogy ez hegyoldalban van a' régen fenálló 
Sz.-Fcrencziek kolostorával együtt, melly honunk történet
írásában nevezetes kivált azon viszontagságokra nézve, mel
lyeket a' tatár rablás, tőrök uralom által szenvedett. Volt 

Arescit; oranis non moritur tamen. 
Tarda sed olim prole renascitur 

Mollem sacro semine ncc alnurn, 
Nec humiles generat rayricas. 

Heroum avito sangvine sic satis 
Fortuna quamvis seyior exuat 

Splendore prisco — 
Mens manet et generosa Virtus. 

Amice Rhédey! tu mihi testis es etc. * 
*) Végszavai a' somogyi követeknek az 1848/* országgyűlés fö

lött 1845. 
Das legitimé Recht Ungariis uud^eines Köiiígs. 1850. 
Értekezés az angol forradalomnak, története felett, irta Guizot 

eiö 'a végszóval ellátva fordítottá S. P . 1851, 
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.tt vár is, mellynek romjait Kutas felé még mais láthatni — 
kétségkívül a' rómaiak idejéről, mint erről Salagi és Bon-
finius Írnak. A'Sajónál történt gyászos eset után Batu pusz
tító csoportjai IV. Bélát Űzőbe vévén veszélyes útjában Ha-
imburgban Pozsony városa közelében hitvesét Mária király
nét 's fiát Istvánt felkeresvén Dalmát országba indult men
helyet keresendő, de itt Segesden megállapodott, sőt maga 
körül ujabb hadi erőt gyűjtött, melly nem csak a' mongol 
csorda ellen hü szolgálatot tett, hanem majd ama minden 
keresztyónséget felejtve a* szomszéd magyar király', és 
nemzet' balsorsát önhasznára, zsákmányolásra fordított 
Fridrik ellen — az eldöntő csatatéren a' Lajtánál jelen 
volt.*) Igen hihető, 's a néphagyomány emlegeti is, hogy 
Kálmán a' király öcscse — midőn elszánt, 's áldozatkész 
lélekkel a' kalocsai érsekkel V a* templariusok főnökével 
együtt a; Sajónál vitézen vívott, és súlyosan megsebesitte-
tett, a'táborból bátyja után indult 's véle Segesden talál
kozása után — itt ható meg. 

Sokan szenvedett e' kedy aJ török uralom alatt: ugyan 
is Ztinyi Miklós halálával a* török itt is fészket vervén, 
mint a'többi várakat ugy ezt is elfoglalta, a' vidéken zsarolt, 
pusztított, különösen pedig a' már előbb virágzott kolo
stort **) szét szórta, és a' szerzetesek csak elszéledve má£ 
kolostorokban tartózkodva, úgyszólván csak eszméletííég 
tartották fen magokat 131 évek alatt; inig 1687-ban a' tö
rök innen is eltávozván a' szerzet újra alakult, s épitkezet. 
Azonban ezen épület is elpusztult a' Rákóczy zendülés alatt, 
és a' mostani szép, messzé'ről is meglepő kolostort 1755-ben 
gr. Széchényi Antal, midőn már eldődei György és Zsig
mond azt munkába vették vala, — több vallásos családok, 
nevezetesen Inkey Boldizsár hozzájárulásával — építette. 

#) Magyarország törtcucte. Szalay László 2. köt. 

**) 1240- ben, mldön BartholomcuB püspök a' veszprémi apáczák 
zárdáját bővebben megajándékozta, — az oklevelén, melly V . kai . 
J u l i Fukon (Fokon) kelt, — több Archidiaconosok között a' Se-
gupti is a lá van irva, és így ekkor még a' parochiát a 1 kólóikor 
nem b i r ta ; de már 1195-ben ezek' gondja, és keze alatt .volt az, 
mint Pétcrffy világosan írja. 
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Azólta folyvást, kisebb-nagyobb számmal megvannak a1 

kolostoriak, birják- és viselik a' parocbialis kötelességet, 's 
ide évenként .nagy búcsújárás van; Népessége 1262, e, 
posta Marczali vagy Vid, *) 

Sellev. Söllye: m-város ref, egyházzal, 760 lélek
kel; ugyan.r. kath. van benne a5 bogdácsai plébániához.— 
A1 l e g ú j a b b i d ő b e n az e g é s z h e l y s é g Bara
n y á h o z csatoltatott. 

Séva v, Siva, kis és nagy — pusztaMosdósnál. 
Sikota, puszta, Czindery-é, Sz •Mihályfához. 
Simonfa. falu, a' zseliczben, S.-Pál és Bőszénfa kő

zött, mély völgyben; lakosa 456 kath. régi templommal, 
fiók Sz.-Balázshoz, e. posta Kaposvár. Igen jó bort termő 
szőlőhegyéről, mellyet Somssich Pál budai vinczellérék tar
tása és a' legjelesebb szőlővesszők ültetése által nemesitni 
törekszik — ismeretes. 

Siaiongát, puszta, a megye közepében, N.-Korpád, 
N.-Atád között, ritka miveltsógü gazdaság van itt, 254 lé
lek van benne; most birja b. Sina, 's erről neveztetik mint 
uradalom-főről somogyi széles birtoka, mellyen 20,000 ne
mesitett merino-juh van : á' mezőgazdaság rendszeresitett 
váltógazdaság. 

Simonyi; Vidon tul falucska, Szála megye felé — 
igen homokos; lakosa 260 kath, F. u. gr. Zichy Károly, e. 
posta Vid,' 

Skilla, puszta, szigetvári jársban, közel Í)r.-Sz.-
Mártonhoz. 

Som; falu, hajdan Sum: Veszprém felé fekvő részen, 
á Balaton felé, Nagy-Berény és Adánd között: lakosa 
768 refr ekklésiával; ezen összegben foglaltatik 72 kath. -s 
néhány zsidó, 1. é. posta Siófok. F, u. gr. Viczay. 

Som, puszta, lásd Darany. 
Soiu-Bcrény, hajdan Sumbervén. 

*) Hogy ezen Segesd vagy Segusd hajdan nevezetes volt, mu-
mutatja az is, b o g y m i d ó n Kagy Lajos 008086' vérét boszuló út
járól Nápolyból visszautazott, Vranian keresztül 1348-ben Július 
elején Segesdre jött, 's itt találkozván anyjával, k i rít számos urak 
kíséretében várta — utazott tovább Budára. 
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Nagy-Beréiiy, lásd Berény, 

Somodor, hajdan falu, egy a' legszebb puszták kö
zül, Aszaló és M.-Atád között. Birja a'kincstár gr. Batthyáni 
Kázmér,után. Ezelőtt mintegy 15 évvel azon szép lapályos 
erdőben, melly Mernye felé fekszik, gyarmat telepedett meg 
a7 derék Rézler akkori tisztartó eszméje szerint: ez nevez
tetik Uj-Somodor-nak, amaz Ó-Somodornak, lakosai össze
sen 673. 

Somogyvár , m.-város, fekszik épen azon dombon, 
mellyen hajdan is a' Koppan vára alatt feküdt, midőn mint 
maga a' megye is Schumig, Sümeg-nek stb. neveztetett; 
lakosa 1270 kath. anyaszentegyházzal és szép templommal. 
Láthatni még most is a'régi vár, — és a' Flavius völgyi 
apátság'romjait. F. u. gr. Széchényi Lajos örököse; e. posta 
Ö-Lak »/a óra.J*) 

*) Ta lán helyén lesz i t tbővebben említni, hogy midőn I, László 
Zwonimir horvátorzzágherczegének majd királyának — László sógo
rának — magzatok nélkül lett meghalálozása után, a' pártos jog ke
resők 1 legyőzésével a' Dráva és Száva közötti földet magyar koroná
nak szerezte, — Istennek háláját, ' vallásos módon bebizonyítandó 
nemcsak a' zágrábi püspökséget létre hozta, hanem visszajövet So
mogy vármegyében azon monostort alapította, mellyet a7 franczia 
országi /rlavius-völg*yi Benedek kolostorának adott, — *B annak alá
rendelt, mint az át-vevök' (receptores)Dompnus Öáilo, S. Egyedi A b -
bas, Pé ter prépost stb. aláírása, de legvilágosabban az oklevél zár-
pcntja bizoiiyitja: Ego fráter ille promitto stabilitatem mcam, et con-
versionem morum et obediéntiam coram Deo et sanctis ejus ; secun-
dum regulám S. Benedicti, in hoc monasterio S. Egidü, salva obedi-
entia in omnibus et subjectiöne monasterti S. Egidü in valle flaviana 
siti etc. etc. 

Lásd bővebben Fejér C. D. I, 468. Szépen leírta ezt Virágh 
is Magyar {Századok I. 138.1, 

Ezen monostor, mint a' vár, 'a a* megye is, most már kipuha
tolva e'tárgy nyelvünkön az ujabb idökben,az oklevelek nyomán somo
gyi monostornak, *s mivel az itt kelt számtalan hiteles irományok, 
főkép a 5 X I I ' L , X I V . és X V . századon á l tá l tekintélyét bizonyítják, 
méltán somogyi konventnek neveztetik, és Jerney-nk szavával élve 
„kétségkívül a* hazára pusztító veszélytszülte X V I . század volt te
metője, ezen még 1542-ben fön volt, de mai napon csak czimzetben 
élő Sz.-Igis, vagy S. Aegidíl de Simighio apátságnak." Pecsétét le
het l á t n i : Tört . tár, II. köt, p. 112. 

Som* várm, ismt, 
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Sörnye, falu, Sárd és Fájsz között, kapos-marczali 
posta-vonalban, 's itt van posta-állomás. Lakja 279 kath, 
fióka' fajszi anyaszentegyházhoz, de épített a* többieknél 
birtokosabb Somssich Miklós, kápolnát udvarházánál, és 
tart a' Sz.-Ferencziek közül folytonosan káplánt, Van még 
benne 4 ágostai, 16 reform., kik csoknyai ref. templomba 
járnak, — 

Sukorót, csurgói járásban, Csicsó mellett. 
Surd, a' megye szélén Dráva felé, Kanizsához közel: 

lakosai 675, nagyobb része ágostai hitvallású anyaekklé^ 
siával, azon számhoz van 268 kath , 10 zsidó; F. u. Zichy 
Domonkos, 1. e. posta Zákány y 2 óra. 

Szabadhegy, V.-Hidvég és F.-Hidvég közt puszta. 
Szabadi, hajdan Zabadi; falu, a' Kapós csatornája 

mellett, Berkihez közel. Lakosa 330, többnyire kath, az 
atalai anyaszentegyházhoz fiók, van köztök 89 ágostai. 
Birja a' kincstár gr. Batthyáni Kázmér után, 1. e. posta 
Kaposvár. 

Szabás, falu. Kutas és N.-Atád között; Lakosa 754, 
mintegy felét teszik a' reform, anyaekklésiával; azon ösz-
szegben foglaltatik 395 kath. fiók kutasi kath. anyaszent
egyházhoz, 20 zsidó. Birja Talliftn János, és Vasdinnyeiek; 
1, e, posta Kaposvár 3 óra. 

Szakácsi, K i s és Nagy a' marcjzali-vidi posta-
uttól Va órára, Tapsony mellett; lakosa összesen 1156, 
többnyire ugyan kath. szép templommal, fiók Tapsonyhoz, 
de van 70 reform., kik a v ns. dédi ekklésiához tartoznak, 
83 zsidó synagógával. Birják igen sok curialisták, •) hite
les, hogy hajdan a' magyar királyok konyhája szakácsok
kal e' nemzedékből volt ellátva. 

Szamárdi vagy Zaniárdi, a' Balaton vidékén szép 
dombon fekszik Tihany, 's b.-füredi ftirdöházakkal átellen
ben, Siófok és Endröd között, 634 kath. paroch. szentegy
házzal, mellyet ellát a' Sz.-Benedek rendéből egy admini-
strator; F. u. a' tihanyi apátság, 1. e. posta Siófok. 

*) 1282. Paulinusok is (Pál iak) bír ták Magy. tört. tár . II. kötet. 
1, 112, 
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. Szanáts, puszta, igali járásban, Gadácsnál. 
Szántód,, puszta, a1 Balaton partján, igen szép dom

bon álló kápolnával, közel Szamárdihoz Kőröshegy felé, 
egyenesen átellenében a' tihanyi templomnak. Innen jár 
komp, — mellyen több szekerek eltérnek, 's a' közlekedés 
elég biztos, de itt van állomása a' kisfaludy gőzösnek, mi az 
utasnak még kényelmesebb; népessége 122 r. kathol. 

Szárszó, falu, a' Balaton mellett, közel Szemeshez; 
lakosa 725, mellyből 234 r. kath. fiók Szóládhoz, a' többi 
reform, csinos uj templommal és prédikátorral; van benne 
11 zsidó i'sj F. u. gr. Hunyady József, 1 e. posta Sze
mes l/% óra 

Szarvas, Nagy és Kis, puszta, az atádi járásban. 
Szehénfa, puszta, Szigetvárhoz közel. 
Szemes: szép falu, posta-útban a' Balaton melléken; 

és posta-állomás. Lakosa 570 kath. templommal, melly fiók 
a' szóládi anyaszentegyházhoz, 30 reform., 7 zsidó; F. u. 
gr. Hunyady József. 

Puszta Szemes, szép völgyben, Kapol, Bálványos 
között, Köröshegy felé, nem rég gyarmatosított falu; lakosa 
282 kath. fiók a' köröshegyi anyaszentegyházhoz. F. u. gr. 
Széchényi Lajos örököse; L e. posta Szemes v. Siófok. 

Szenna, közel Kaposvárhoz, már Sz.-István idejéről 
esmeretes, a' derék Jerney is igy enilití „Sceney most talán 
falu Somogyban/' lakosa 842 reform, anyaekklésiával, 10 
zsidó; F. u. hg, Fszterházy, 1. e. posta Kaposvár. 

Szend, puszta, Bárdi-BUknél: jó bortermő hely. 
Szenta, hajdan Scenta, Csurgó fele, tul Bolháson, 

nagy tölgyes erdők között. Lakosa 464 kath. fiók a' csur
gói anyaszentegyházhoz, 226 reform, fiók-ekklésíával; F. 
u. gr, keszthelyi Festetits, 1. e. posta Berzencze, 

Szent-Balázs: falu, fekszik a' Zseliczben, Sántos ós 
K*-Keresztur között a' kapos-gödrei posta-vonalban; itt 
látni az idő haladásának nyomát, midőn azon ut, mellyen 
a' sttrtt fák között ezelőtt 20—24 évekkel csak bujkálva 
lehete utazni, — majd a' rocheforti Vauthier mérnök me
gyei végzés következtében szives készséggel rajta egyenes 
vonalt vágatván, im már derék posta-ut lön, 's mellyre a' 
mostani kormány 1856. évben 200,112 ftnyi költséggel 

13* 



lés 
járul Lakosa 301 kath. anyaszentegyházzal, 6 zsidó. P. u. 
hg. Eszterházy, l e. posta Kaposvár. 

Szent - Benedek, Szentbékfalu, Szoraajomkoz közel, 
délre hegyoldalban, Bárdi-Bükhöz y 4 órányira. Lakosa 
360 ref., 78 kath. mind a' két keresztyén felekezet bir anya
szentegyházzal 's parochiával. F. u. a' kaposföi prépostság, 
1. e. posta Kaposvár. 

Szent-Borbás v. Szent-Barabás, a' Dráva mellett 
erdők között. Lakosa 286 kath. fiók a' lakocsai anyaszent
egyházhoz. F. u. sz.-jakabi apátság (tehát a' kincstár) 1. e. 
posta Szigetvár. 

Szent-Egyed, puszta, szigetvári járásban, közel Al
mamellékhez. 

Szentes, hajdan Sentuz, Scentus, falu, közel Babócsá-
hoz a' Dráva vidéken; lakosa 363 kath, fiók a' babócsai 
anyaszentegyházhoz. F. u. gr. Széchényi Pál, 1. e posta 
Babócsa. 

Szent-Gálos-Kér, lásd Kér. 
Szent-György, hajdan Scengúrg, Zenthgurg, falu, 

a* Balaton partján, azért hivják Balaton-Sz.-Györgynek, át
ellenben Keszthelylyel, hová szép töltés és hid vezet. Népes
sége a' batthyáni és diósi pusztákkal 633. 

Tóth-Szent-György, Szigetvárhoz közel, ref. anya
szentegyházhoz, gr. Széchényi Lajos örököséé, 1. 510. 

Szent-György, puszta, L.-Tóti mellett, 108 lakossal. 
Homok-Szent-György, Kalmáncsa és Lad között; 

lakosa 588 reform, anyaekklésiával, egy a' legrégibb hely
ségek közül, lásd 148.1. F. u. gr. Széchényi Lajos örököse. 

Szent-Jakab, Kaporvárhoz közel a' Kapós csatorna 
mellett, a' hajdanból nevezetes azon apátságról, mellynek 
omladékai most is láthatók; 1. 150 r. kath. Az apátságot 
Ata v. Athya Acha nádor sajátilag épitette, — 's ide 
meghivta volt Salamon királyt és Géza hget, kik a' carin-
thiaiak ellen vitt szerencsés hadjáratokból visszajövet a' lá
togatást utjokba ejtették. F. u. a' kincstár. 

Azon hely ez, mellyről világosságra még némellyek 
nem jutottak, de csak egy kis figyelem, szemmel látott ta
pasztalás, — 's azonnal elenyész azon vetélkedés, sőt téve
dés, hogy Abbatia S.-Jacobi de Silisio különbféle helyekre 
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tétetik az irók által: igy voltak, kik Bars megyében keres
ték, és legtöbben a' nagy Pázmán Péter által kiadott össze
írás tekintélye után Zala megyébe, a' kapornaki járásba 
helyezik azt. Katona is kist. crit.'T. II. pag. 119 elmondja, 
hogy Acka; Atha (1061-be, midőn az oklevél kelt — még 
Comes Simighiensis, de már \ 064-töl fogva Palatínus) épí
tette azt, 7s elmondja,, hogy Salamon király őcscsével Gey-
zával együtt Ackától felkérve, — midőn a' karánti szerencsés 
hadjáratból visszatérnének, — a1 Zselicz-Sz.-Jakab kolosto
rában (a* mint hiszem 1066-ben annak felszentelésére) 
melly esztendőben a' Zwonimir horvát fejedelem által a' 
magyar koronától a' kárántok ellen nyert segedelem Is tör
tént "*) — megjelentek; **) de még is biráló nézetei után 
világosan állitja, hogy ez Zala, nem .pedig Bars vármegyé
ben, — van a' veszprémi püspökségben, ***) a'helyett, hogy 
emlitné azon valóságos Zselicz-Sz.-Jakabot, melly hasonlóan 
a' veszprémi püspöki megyében Somogyban Kaposvártól V2, 
Toponártól 3 / 4 órányi távolságra, csak a' kapós, előbb ber
kes, most már szabályozott folyója által választva — Pécs
hez 5, Szigetvárhoz 4 órányira a' gödre-pétsi országúiban 
fekszik, mint a* halkati tlan gr. Széchényi Ferencznek Nagy 
József által ajánlott Somogy térképén, de a' későbbieken 
is láthatni. 

A' nagy 1s korában nem csak hazánk, hanem az euro-
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pai dolgokba is hatályt gyakorlott, 's illy részletességek bi-
rálgatására idővel alig birt Pázmán aláirta, a' mit eleibe 
adtak, vagy neki beküldtek, 's utána irták azt a1 régiek mint 
utána irják az ujak is p. o. Kerékgyártó Magyarok életrajza 
1. 63. „a* gyözetes király és herczeg Zala megyén áttérvén 
haza, a1 nádor kérte őket, hogy az általa Szelisen a ka
pó r n a k i j á r á s b a n Sz.-Jakab tiszteletére alapított be
nedekrendi kolostor felszentelésének ünnepélyét jelenlétök-
kel diszesitnék," 

Zalá-Kapornaki járásban van ugyan Sz.-Jakab kis 
falu, gr. Festetits birtoka; — de ezt sem a1 kolostorok le
írásában, sem oklevelekben, sem búvárkodásokban sikerrel 
.működő 's tőlünk érzékenyen búcsút vett Jerney-nk gyűjte
ményében Szelisz, vagy a1 mint most mondjuk, és áltáljá
ban irjuk Zselicz-Sz.-Jakabnak — említve nem ismerjük, 's 
igy az irók zselicz-sz.-jakabi a p á t s á g o t Z a la 
m e g y é b e a' kapornaki j á r á s b a h i b á s a n tet
t é k , *s teszik. Azt csak nem hinném, hogy a* kapornaki 
még most is fenálló apátsággal felcserélné valaki; mert 
ennek oklevelét ismerjük,'"'s ez csak a' XII. század vége 
felé keletkezett, mint azt az akaclemia tört. tára II. kötet, 
1. lOÖbizonyitja, — 'a igy ide Salamon királyt Athya vagy 
Acha nem hívhatta meg a1 karánti hadjáratból; — ellenben 
az esztendők száma szerint is meghívhatta Somogyba, 's 
az ottani Zselicz-Sz -Jakabí kolostor felszentelésére horvát-
országból a' hálára kötelezett Zwonimirtól a' Dráván ke
resztül egyenesen érhettek a' nagy vendégek. 

Somogy megyében az emiitett helyen, hol e* szép fek
vésű falucska felett, bájoló szőlőhegyen még most is meg
vannak azon falak,; mellyeket maiglan Zselicz-Sz.-Jakab 
apátság kolostora romjainak tartunk, Js tart a' vidék népe, 
— fekszik Zselicz-Sz.-Jakab, — 's a' jószágot a' hasonnevű 
apátság birtokának nevezzük; valamint ezen egész több • 
mértföldet tevő hegyes tájék (mit most hg. Eszterházy a' 
nevezetes Festetits, és Somssich család birnak) Zselicznek 
neveztetik, sőt az némelly itt fekvő helységek neve előtt a' leg
újabb közigazgatási hivatalos irományokban is a' más hason- -
tóaktól megkülönböztethetés tekintetéből melléknévül hasz
náltatik^ o, Zselicz-Sz.-Pál,Zselicz-Kislak,Zselicz-Kisfalud. 
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A } közélet, a' hagyomány megőrizte azt, a' mit az 
akadémia magyar tört, tárában II köt. 114. 1 olvashatni, 
midőn a* szegszárdi már I. Béla királytól alapított konvent
ről szól: minthogy a' zseliczi apát, monostorának Ottó 
somogyi biró által lett (értenünk kell már a' fenébb mon
dottak szerint Athya, vagy Acha palatínust) alapításáról 
szóló levelét a' szegszárdi konventtől szerkezteivé, 's kiadva 
mutatá elő Albert királynak stb. *) 

Igy fáradhatlan munkás Fejérünk is Cod díp. T. I. 
p 398 irja, hogy Atha, Ottó somogyi gróf azaz főispán, 
>s majd palatínus a' zselicz-sz.-jakabi monostorságot alapí
totta, sőt emliti, hogy későbben a' patronatusi jog felett 
pörlekedés volt; — de olvashatjuk, (Wagner Collectanea 
Famil) hogy amaz hires Szerdahelyi Dersfiek, Míkfós és Pé
ter —• magokénak tartották (vinditíarunt) azon jogot, sőt e' 
felett későbben Albert király idejében 1438-ben hozott íté
let a' királyi kamara levéltárában megvan, az emiitett ok
irat után tett jegyzék szerént is pag. 399. — Dersfi család 
somogyi hatalmas birtokos volt, 's birta Somogyban mind 
azon jószágokat, s Kaposvárt ís vidékével együtt, (mint 
azt 166. lap. bővebben olvashatni) mellyek galanthai Esz-
terházy Miklósnak a' Dersfi család egyik később örökösé
vel Ursulával — az özvegy Mágocsinéval — lett összeke-
lése által a' fényes herczegi ház tulajdonává lettek; — de 
Zselicz-Sz.-Jakab azok közepette is elválva marad, még ak
kor is, midőn a' Dersfiek patronatusi jogot gyakoroltak az 
Apátur kinevezésében. Igaz, hogy ezen falu kicsiny, 's olly 
kevéssé ismeretes, hogy egyik korunkbeli derék irónk is 
(Fényes) azt mondja: földesura Eszterházy, holott (a' most 
is fenálló kincstári hivatalokra bátorkodók hivatkozni) ez 
kamara birtoka a' hozzá tartozó Lakócsa, Tóth-Ujfalu, Sz -
Borbás, Potony vagy Potom helységekkel együtt, ámbár 
ezek jó egy napijárásra Dráva vidékén feküsznek. 

A' kamara mint tulajdonától, más földesurak köteles
sége szerint fizette ezen összes uradalomtól a' pannonhegyi 
Sz.-Benedek apátságnak a' tizedet azon világ előtt ismeretes 

*) Kátsegkivül V mindjárt említendő pör alkalmával kellett el§* 
mutatni azon oklevelet. • 
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adományozó oklevél erejénél fogva, mellyet Sz -István MI. 
évben a' pannonhegyi Sz.-Márton klastromáriak adományo
zott, még pedig 1729 Art, 45, a' törvénykönybe is felvett 
szerződés szerént C50O ftot volt köteles az egész megye 
összesen pontosan évenkint kézbesíteni *) a' pannonbegyi 
apáturnak, melly tartozási otthon birtok arányában feloszt
ván, minden egyes birtokos a' reá esett részt fizette. **) — 
E' tárgyat sajátságosan a' földesurak választott elnök, és 
egy pénzkezelő által mint jövödelmök egyik gazdag forrá
sát fentartották, — mig az 1848-ki változások országszerte, 
's ugy itt is á v tized fizetést megszüntették, és igy ez még vi
lágos emlékezetünkben van. 

Mindezeket fontolóra vévén, — mivel Zala megyei 
Sz.-Jakab apátságáról semmi oklevelet nem tudunk, — el
lenben fellebb emiitettem helyen a' somogyi Zselicz-Sz,-Ja-
kabi apátság oklevele hitelesen említve van; — mivel amaz 
most gr. Festetits saját birtokán az apátságnak semmi nyo
ma, mint azt a' derék Bogyai Lajos, most Zala megyei fő^ 
nök is, általam a' nyomózodásra felkérve legközelebb hoz
zám ért levelében világosan irja, söfc ez is „annyit azonban 
kitudtam, hogy az;Abbatia S. Jacobi de Silissio csak
ugyan Somogy megyében létezett stb." állításomat erősiti: 

Igy hát Salamon 7s Geyza a' Zwonimir kedveért a' karán
tok ellen viselt hadjáratból csak a' somogy Zselicz-Sz.-Ja
kab apátságba jöhetett, hol azt mint Fejér Cod. ugy Sze
gedy Palát, de legbiztosabban az akadémia tört. tára után 
keresné még az is, ki Somogyban soha se járt, — én pedig, 
ki hosszas időkig laktam e' vidéken, 's a* kolostor romjait 
is 40 évektől fogva ismerem: a1 mondottak záradékául em
líteni bátorkodom, hogy a' hozzá tartozó emiitett helységek
kel együtt eredeti nevét megtartva a' kincstár birtoka ez, 
's a' nép életében is hagyományként fenmaradt, és a' kincs
tár saját ügyelése alatt ügyvéddel, és gazdatisztekkel foly
tatja itt, mint Zse l icz -Sz - J a k a b i a p á t s á g b a n 

*) Futhofer T . I. pag. 50. 

**) például 1775. eszt. kivetés szerónt a* Zselicz-Sz.-Jakabi 
apátságra emiitett Dráva vidéki birtokkal együtt 33 ft. 39^, kr. esett. 
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gazdálkodását; ugyan azért ezen Zseli'cz-Sz.-Jakabi apát
ságot többé Zala megyében a' kapornaki járásban nem kell 
keresni, és nagy tekintélyű Íróinkra szabad legyen tiszte
lettel mondanunk: 

— interdum bonus dormitat Homerüs, 
Mindezeket, miket nevezetes Íróinknál különbözést 

látván — nyomozódásra késztetve mondtam, legvilágosab
ban kiegyeztetve találám végre Fuxhofer munkájában, *) 
134. lapon, bol épen azt mondja velősen, mit én a' korunk-
beli k ö z ö n s é g n e k kedvéért talán hosszasabban is el
mondtam. — 

Vannak á' történelemben, 's a földleírásban is általá
nos ismeretek, mellyket régibb Íróktól ujabb ujabb alakban 
szervezni lehet; de mig amannak egyes részei papirosról 
papirosra^rvák, 's az okiratok mellőztetnek, vagy ennek 
különségei csak a' jóakaratú beküldésekből összeillesztvék, 
a' személyes tapasztalások, a' helyszínén utazások pedig hi
ányzanak: addig illy hibákra — még többekre is ötölhe-
hetünk. Az idő szól, hogy minden vidék leírásáról gondos
kodjunk, — 's a* ki valamit tud, vagy talán családi levéltá
rában bir e' tekintetben, ne zárja el azt, midőn alkalma van 
közleni, — a' napvilágtól! 

Szent Imre, puszta, Kadarkuthoz közel azon ország-
utban, melly Kaposvár felől vezet Ladon keresztül Kapos
várra : ritka látni olly sok keílemekkel kínálkozó helyet 
kis birtokban. Márfy és Somssich birják nagyobb részét. 

Szent-Iván, major, Gelléhez, 1. 26, 

*) Monasterologia L . I. Veszprdmii 1803. A t non rccte collocatur 
jn comitatu szaladiensi, est ením isthaec Abbatia in comitatu Sümeg-
hiensi supra fluvium Kapofl ad mediae horae . distantiam a Kaposvár 
oppido . Situs Abbatiae collinuB est eupra Kapósvarinum 
undequaque amoenissimus, ascendenti per viam regiam Szígethum 
versus lata semet euperius explicat planities, tota vitibus consita. 
Inter meras vineas in margine collis, et crepidine vicina fiuvii Kapós 
sunt rudera monasterii, et ecclesiae abbatialis, anno 1776. i l lac prae-
tervectus spectavi trietes ordinis mei reliquiae, et una vehementer 
demiratus sum in fleptemtriónali ecclesiae muro sanctorum pictas ima* 
gines inter tanti temporis varias tempestates cUetmcte conípicuas 
perstitiBse. — 



Szent-Király, lásd Király. 
Szent-László, a' Zseliczben, Mosgó és B -Asszonyfa 

közt, rendesen épült gyarmatosított falu, 760 kath. paroch. -
szentegzházzal, a' pécsi ptispökmegyéhez tartozó. F. u. a' 
déghi Festetits, 1. e. posta Szigetvár. 

Szent-Lászl , puszta. Kiliti mellett. 
Szent-László, p. Tarany és Bolhás közt; birja gr 

keszthelyi Festetits. 
Szent-Luka, p. a' Zseliczben, Gálosfához tartozik: 
Szent-Margit, puszta, B.-Asszonyfa és Hárságy kö

zött; bírják Igmándy-ak. 
Szent-Márton, D r á v a - S z. - M á r t o n, a' Dráva 

mellet erdők között; kompon átjárás van a' verőczei ura
dalomba. Lakosa 1070 kath. fiók a' lakócsai anyaszentegy
házhoz, 8 református. F. u. a' vaskai apát, (Abbatia S. 
Martini de Vaska) melly czimmel többnyire a' budai ,vár' 
plébánusa ruháztatik fel, e. posta Szigetvár. 

Szilvás-Sz.-Márton, Keposvár és Kadarkút között, 
délre a' Zselicz szélén. Lakosa 334 reform, fiók a' kisfaludi 
anyaekklésiához, de van levitája; 23 kath., 6 zsidó. Bir
ják többen, 1. e. posta Kaposvár. 

Szent-Márton, puszta, szigetvári járásban, Almamel
lékhez közel, 1. 48. 

Szent-Mihályfa, igen szép gazdasággal 's épületek
kel ellátott puszta, Gy.-Mellékhez közel; Czindery bir
toka. Népessége 218 leány-ekkl. áz ujfalusi anyaszent
egyházhoz. 

Szent-Miklós, e' megyében legszélsőbb helység Ka
nizsa felé; népessége a* hozzá tartozó Moriczhely, Pádi 
malom pusztákkal együtt 1003 kath. par.-szentegyházzal. 
F. u. legújabb időben lett gr. Zichy Károly, előbb a' keszt
helyi gí, Festetits, 1. e. posta Kanizsa. 

Szent-Miklós, puszta, Czegled és Mernye között; 
az egész megyében kis kiterjedésben alig van szebb jószág; 
birja a' déghi Festetits. 

Szent-Miklós, kaposi járásban szép puszta, Mernyé-
hez tarlozik, 1. 97. 

Szent-Pál, a' Dráva vidéken falu, közel Zákányhoz. 
Lakosa öszvesen 782, részént kath. zákányi anyaszentegy-
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házhoz, részént ágostaiak < szent-királyi anya-ekklésiához 
tartozók. 

Szent-Pál, Zselicz-Sz.-Pál, falu, közel Kaposvárhoz, 
Z s e l i c z szélén; lakosai 436 kath. a' sz.-balázsi anya
szentegyházhoz fiók. F. u. hg. Eszterházy; 1. e. posta 
Kaposvár. 

Szent-Pál, puszta, birják az ih.-berényi Inkey-ek 
Szent-Pál, Tóth-Sz.-Pál, a' Balaton vidékén, közel 

Kéthelyhez, népes falu: lakosa 867 kath. anyaszentegy
házzal, 10 zsidó is van benne. F. u. hg. Eszterházy, 1. e. 
posta Marczali v. Ö-Lak. 

Szent Péfer, P o g á n y - S z . - P é t er, falu, fekszik 
a' berény-kanizsaí posta-utban; népessége 374, többnyire 
ágostai, F. u, ih.-berényi ínkey. 

Szent-Tamás, puszta, szigeti járásban, a' hárságyi 
uradalomhoz, — itt van szélesen terjedő vadas kert, melly
ben dámvad és őz elég van. 

Kerék-Szent-Tamá?, puszta, a' Zseliczben. 
Szentséges, puszta, kap. j , K.-Ujlaknál. 
Szenyér v. Szinyér, Tapsony és Szakácsi között 

erdőben fekvő falu; lakosa 708, többnyire kath. a' tapsonyi 
anyaszentegyházhoz fiók. F. u. az esztergomi káptalan; 
1. é. posta Marczali. — Valaha Bakács is birta, 's a' Vise
grádon általa alapitott Pálosok kolostorának hagyta. ~ 
Kerékgy. 

Széplak, puszta, szigeti járásban, Ciplak Sceplak, — 
igen gazdag szőlő hegyekkel. 

Szerászló v* Bánya, a' Zselicz szélén, Szilvás-Szent-
Márton és Kadarkút között, völgyben fekvő falu ; magában 
foglalja Zsipfalva, K.-Sz.-Tamás, Ipolt, Lipótfa, Csonkakő, 
Váralya, Vatta, Bánya pusztákat. Lakosa 230 ref, 67 kath., 
amazok kadarkuti. ezek a' sz.-benedeki anyaszentegyház
hoz tartoznak. F. u. többek, 1. e. posta Kaposvár. 

Szerdahely> puszta, Kaposvár és Szenna között, haj
dan igen nevezetes volt, 's V Dersfy hires családnak mel
lék neve, és lakhelye, mellynek határában Dersfy Miklós 
Tömörd és ezen Szerdahely között kolostort is épített vala. 
Most birják többen, 1. e. posta Kaposvár. 
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Sziget, Szigeth, Szigetvár: az első szó mint tud
juk, nyelvünkön olly száraz földet tesz, melly vízzel körül 
van véve — innen hazánkban több Sziget nevli falvak, vá
rosok 's telepök vannak, mint p. o. Máramaros-Sziget, Mura-
Sziget, Margaréta-Sziget stb. a' Tisza és Duna vidékén. 
Hogy ezen város is ezen eszme után vette nevét — még mos
tani fekvése, a' földtan, különösen pedig honunk történelme 
után mindenki előtt ismeretes: mert mocsáros vidéken az 
Almás folyója mellett, 's ebböli árkolásokkal körül véve 
csak bidon lehet a' várba be, 's onnan ki menni: különben 
a' váron kivül három része van: a'belső-, az ó- és az uj vá
ros. A' vár egyik a' legkésőbben épültek közül, és azok' 
számába esik, mellyek viharos időkben az erőszak és§ fog
lalások ellen birtok és személy biztositási czélból magá
nyosok által építtettek : a' 13-ik században menhelyet ho
nunkban keresett egyik görög család' ivadéka Oswald An-
themius szerezte 1450 körül e' földet, és a' mocsárt 's a* fo
lyót vizépitészeti módon szabályozván középen erös tornyot 
épített, 's az emiitettem eszme szerént Szigetnek nevezte. 
Azonban már 1479-ben királyi birtok lön ez, (kétség kivül 
amaz család kihaltával) mert Corvin Mátyás nagyon ked
velt emberének Török Ambrusnak adományozhatta. Ennek 
unokája Bálint a' Zápolya és Ferdinánd közötti szomorú 
viszálkodások alatt 1536-ban Pápával együtt ezt elvesztette, 
vagy a mint némellyek írják fogságba esése után fijai ön
kényt Ferdinándnak adván azt át, ez is végvárrá tétetett, és 
a' kapitányoknak mint ollyanoknafc személyökre át adatott 
(mint a' szigetvári lakosoknak kisszerű, de figyelemreméltó 
levéltárukban létező szerződésből, láthatni) 's ugy látszik, 
hogy midőn basák birtokába jutott e' város, akkor is az adó 
's más tartozások amaz modorba szolgáltattak ki, mind
addig mig az egész ország a' törökök iga alól ki nem sza
badult. Azután (1689) Nefczer báró kezére szállott, hihe
tőleg katonai érdemeiért királyi adomány utján a' várral 
együtt a' város: ettől Szily család birtokába, — ugy lát
szik megvásárlás által — jött e' jószág, *) 's azon körül-

*) Igaz, hogy a' Szily család elo-névvel (prftdicatum) magát N . -
Szigethi-nek irja j de én inkább hiszem, hogy Uj-Szigethinek Sárvár 
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meny, hogy Szilyek ott házat bírtak e7 tekintetben csak an
nyit mutat, hogy azon korban többek is p, o. Isthvánffi, 
Vechy, Vécsey ? Hojcsy, Tanyi, Thessy, stb. szabad adás és 
vétel mellett örömest tartottak ott mint egyesek házat, *s 
földeket is, mint a régi számadások mutatják. 

Szilytől Festetits Lajos (atyjok a* korunkban köz
tiszteletben megőszült 's csak nem rég elhalt Antal és 
Lajos testvéreknek) vétel utján megszerezte: osztályban 
birta még 1826-ban is, és e7 helyen mind tudományos, mind 
más kellemeket élvezve, sem időt, sem költséget nem ki
méit e7 nevezetes emlék fentartására Lajos, mint ezt Hor-
mayr is melegen emliti. *) 

Azonban épen a' véghelyek* eszméjéből, 's a'régiidők-
bőli kötések' elemezéséből származott sok törvényes kér
dések, 7s pörök őt fárasztván örökbe eladta e' birtokát (Jzin-
dery-nek, ki az egész 5405 holdból álló határt ugy rendez
te, hogy az urasági földek és rétek, mellyeken a' legszebb 
mező- és ipar-gazdaság van, elkülönözvék — Js csak közös 
legelőnek 820 hold hagyatott fen. 

Most népessége 3800, 's ez összegben foglaltatik 380 
zsidó synagógával, 28 prot. és 30 n. e. görög. 

Van Szigetváratt három templom: a' plébániai római 
kath. a' sz. László kolostoré zárdával, és egy a7 görög nem 
egyesülteké: a7 plebáni templomban, melly hajdan minorettel 
ékeskedő török mecsett volt, a' magyar Leonidas dicső halála 
Dorfmeister mesteri keze által lefestve látható ; a' torony
ban pedig a7 nagy harangon e7 felirás olvasható: 

Ab HVnnls reLICta, DIV sepVLta 
SzigethI InVenta; KeVIXI eX gratlls 
Jösepl AVstriae IMperatorls et HVngarlae regls. 

mellől kellene irniok: mert a* fenséges berezegi családdal, melly azt 
most is birja, korunkban is tartott egy pör, mellynek következésében 
Szily-ek ráadásul pénzösszeget kaptak. 

*) *ftun i f i bfe eíttft fo ftavíc Ecjic cin offenct £>rt, bem #ctvn Cubüfg üott 
<Jejfrtít8 gcl;örcnb, bee *>on veocm ©ifer für bc$ SQaUümM @í)re 6efeelt, mit 
Mmfrmtyn ( S o r f a l t aííe UiOcitc{te (jefammett, mib oon w c i t c w Bcrftürvno 
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A' várban, mellynek régi vasas kapuja még most is 
megvan, épen a' birtokos1 tiszti lakása mellett fenáll egy 
régi török mecset, melly már — kivált nem rég menyköütós 
által is megcsonkitatván romlásnak indult. 

A' téres udvar köralaku, 's a' várfalban köröskörül 
többnyire meg. vannak még a'kazamaták, *) 's ajtójuk fö
lött én is láttam volt napkeleti nyelven föliratokat; későb
ben gazdasági használatra fordíttatván & többi épületekkel 
azok is, nem csuda, ha mai nap' már azokból semmit sem 
láthatni. — Érdemes megemlitni, hogy csupán magány fi
gyelemnek t. i. Skerlecz Károly Baranya megyei birtokos
nak, most a1 soproni cs. kir. helytartósági osztálynál ta
nácsosnak, Bécsben a' keleti akadémiában nyert kora ne
velése által szerzett nemes ügyelete őrzötte meg azokat, 's 
én talán nem teszek hijába-való dolgot, (mert tudtomra 
azok még nyomtatásban nincsenek) ha, ugy a' mint hozzá-
jok jutottam, leirom: én e' nyelveket nem tudom, 's azon 
iratok helyessége és fordítása eránt több tudósokkal, neve
zetesen munkás Hunfalvynkkal szóltam, 's kivévén némelly 
apróságokat, igy, a' mint adom, helyben hagyták.**) 

*) Í g y neveztetnek azon boltozatos h e l y i s é g e k , melly ékben a' k ö z 
emberek, foglyok t a t t ó z k o d n a k ; vagy e l e s é g n e k hadi k é s z ü l e t n e k 
Stb. raktárul szo lgá lnak. 

**) A' nyomdában keleti bettik nincsenek, 's igy k ö z ö n s é g e s 
írásunkban adom, m a g y a r á z a t t a l e g y ü t t . 

Török f ö l i r a t o k : 
Sifa* at, ja Mohammed evliaje szene I, V. 3 
Esedezzél ó Mohammed a'jámborokért 1075. 
Her kim ilme dürüszürsze, kálmaz bir gün ads 
Achrette dürli ntimat hep etszünler tads 
Ki tudományra törekszik, soha éhen nem marad, 
Másik világban mindenféle jóval kiki meg fog ko

ronáztatni. 
Ia ilatü, bu makami élhette abad kíl 
öelür muszafirani gusszetten azad kíl 
Isten tedd e' helyet virágzóvá 
Őrizd meg szomorúságtól ennek látogatóit. 
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Vannak több buzgó hazánkfiai mint p. p. Mokry, 
Váli, >öt a' nevezetes tudós Fejér György is, *) kik azon 
szellemi felsöbbsóget is irják Szigetvárunkról, 's utánnok 

Bu makame gelenlere bizden szelam : 
01 benim sahim gibi dür, ben ana kulam 
Elfakir Bosnevi. 
Üdvözöljük e' szent helyek látogatóit: 
Ó az ón fejedelmem gyanánt van, ón neki szolgája vagyok 
A' szegény Bosnya. 
Mohammed Mustafa jüzi: 
Mohammed Mustafa arczülata. 
Makali tha'ani ffdetten erhabi irfad 
La illahillallah, Mohammed reszul Allah 
A' rágalmozó beszéd szokásától ments; 
Nincsen Isten, Istenen kivül; Mohammed Isten* követje, 
Isittim dSrdile csagirdi beg: 
Dsihán bizden tehan kíl. 
Egy kinból kiáltó urat imígy hallottam: 
Szabadítsd meg tőlünk a' világot. 
Mejer kim goncseje karsu okudu bilüp derdi rakibi. 
Talán valaki bimbó erányában ismerte meg a1 félté

kenység kínját. 
Achrette dürlü nü'met hep et szüuler táds 
A' másik világban mindenféle jóval kiki meg fog ko

ronáztatni. 

Arab f e l i r á s o k : 

Leisze fVl kginet szani'a 
Dschell allahu ala' banía. 
Nincs semmi dolog, melly teremtő volna: 
A' magas Isten a' magasztos épitö. 
Elilmu farizatu külli muszlemTn ve muslemetin 

. Ja rebb teallah aleihi — 
Men kiane kiatiben fajektib. 

*) Szigetvár, Ujsziget, Neonesium mvs: Somogy várm. Almás 
folyómellet t , ó- és új városból áll. Itt nyomtat
tatott 1539-ben Sylvester JánoB magyar gramatikája. Viszontagságait 
láthatod Valinál, Lexikon V . darab. 1.115, 
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sokan hiszik, mintha az [első könyvnyomda honunkban a1 

16-ik század, el ej én itt lett volna, 's igy ir az Esmeretek 
Tára is köt. XI., 1. 378. „Gr. Nádasdy-nak itt volt hajdani 
„könyvnyomtató-mtthelyében 1541-ben a7 biblia magyar 
„nyelven kinyomtattatott." 

E' tévedést BudayÉsaias Históriája már megelőzhette 
volna, midőn ez nagy tudománynyal, és itészettel II. köt. 
75-dik §. Erdősi élete7 leirásával, sőt azon munka7 

ismertetésével együtt megirja, — „a1 reformatziónak másik 
gyámola, a7 túl av Dunán lévő részen volt Nádasdy Tamás. 
. * Legtöbb hasznot azzal tett, hogy Uj-Sziget 
(Neanesus) lévő birtokában, melly Vas vármegyében Sár
várhoz közel esett, alkalmatos oskolát, és mellé könyv-

'nyomtató-műhelyt állíttatott. Mindkettőt bízta Erdősi Já
nos (Joh. Sylvester) nevü tudós emberre". Vagy meg-
ezáfolhatja amaz hibát Kazinczy Régiségeiben Erdősinek 
fiához irt ajánló levele, mellyben deák nyelven 1549. eszt. 
24. Jan, kiadott Grammatikája7 szövegében leirja Szinér-

A7 tudomány parancsolva van minden hivő férfinak 
ós nőnek. 

Oh uram! magasztaítassók neki, 
Ki irni tud, irjon. 
Elthavaf miu badil 7anufa: 
Bünbocsánatra kegyelem következik. 
Eldschlü *arun: 
A' tudatlanság szégyen. 
Ta7 arif, ja fakihi! eldsehlu 'arun illa dsehlun. 
Tanulj oh törvénytudó, av tudatlanság nagy szégyen ; 
Csákba7 tudatlanság elégszik meg önmagával. 
Min keszíri' laT mali 
A7 sok munka miatt. 
Bis millahir rhemanis — rahTmi eve bihi scheriati. 
Az irgalmas, az irgalmazó Istennek nevében ő "egye

dül törvényem. -

Vannak nálam még Persa felírások is, de fordításuk7 

helyessége iránt meggyőződni nem. lóvén alkalmam, azokat 
mellőzöm. 



209 

várallyán lett születését slb. ekkor pedig a' hatalmas Ná 
dasdynak a* Ferdinánd király kedves emberének, fő-ispán
jának, bánjának oltalma alatti csendes helyezetét/s könyve 
keletkezését Szigetre, de nem az Almás mellé, hanem a? 

Kába és Gyöngyös közzé teszi. *) De legújabb szigorú bí
rálás után világosságra hozta e' tárgyat fáradhatatlan Tol-
dynk az Erdősi életleirásában, 'S igy ma már bizonyosan 
megszűnik azon kérdés, és mindenki elhiszi, hogy amaz 
könyvnyomtatás nem Somogy-Szigetvávatt a' fegyverzör
gések, és pusztító csaták között, hanem a* Vasmegyei Uj-
Szigetben (Neanesum) telepedett, és működött, 'shogy mint 
az Erdősi grammatikája, ugy magyarul elsőben az uj-testa-
mentom itt nyomatott légyen, 

Itt is, mint mindenütt, 's mindenkor meg kell emlékez
nünk, hogy valamint Thermopyla szorosát Hellas fiai a' 
honszeretettől lángolva önáldozatokkal örökre megvilágosí
tották : ugy lön e' kis, különben fényetlen hely a' világ tör
ténelemben nevezetes Septemb. 7-kén 1566, midőn Zrínyi 
Miklós dicső lelke az egekbe szállá fel A' történelmi ma
gasztosságon kivül, a' szép irodalmi téren is nem csak bo
nunkban, hanem világszerte ismeretes e' balhatatlan pél
dája a1 hazaszeretetnek: *s birja a" nemzeti múzeum 
a' nagy históriai festő Krafft Péter' remek müvét, mellyben 
Zrínyi vitéz elszánással, 's egész öntudattali önfeláldozata 
istenesíttetik! 

Somogy népe ünnepélyesen megüli Szigetváratt, azon 
nagy napot, és méltó említni, hogy midőn ezen ünnepet ko
runkban a' dicső tett* méltánylása felköltötte, a' sz.-misét 
mondta Juranics László pécsi kanonok, ivadéka azon Jura-
nics Lörincznek, ki a' magát elszánnt kis számú *s a' török 
irtózatos száma ellen csak küzdve halni kész hősök7 zászló
ját vitte: sőt épen e' napokban tartott ünnep említéséből 
egyik hírlap szerint a* b. e. kanonok jövendő részvétre is 
számolva alaptőkét is hagyott.* **) 

*) Szigeth oppidum est arci, quam vocant Sárvár adjacens 
— — ; a re ita dictum, q'uod duobus flurainibus, quorum alteri 
R a a b a e alteri G e m r a e o nomen est, circximfundatur, nobis 
Neauesus diettur. 

*#) „Z r i n y i M i k l ó s e m l é k ü n n e p e . Mint már előre jelen-
tó'k, f, h, 6, és 7. napján Ülték meg Zrínyi Miklósnak, a1 magyar Le-

Som. VArm. ismt, 14 
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Szil, nagy és igen rendesen épült falu & megye szé
lén Tolna felé. Lakosa a" legújabb hivatalos összeírás sze
rint 2202, többnyire r. kath. nagy templommal és derék 
plebanusi lakással; amaz összegben van 154 zsidó synago-
gával. F. u. gr. Hunyady Ferencz, 1. e. posta Kaposvár. 

Szilvás-Sz.-Márton, lásd Sz.-Márton, 
Szob, falu, lapályos erdőségben, Inke és Bolhás kö

zött. Lakosa összesen 930, nevezetesen r. kath. a hozzá 
tartozó leány-ekklesiákkal 561; — a r többi reform, ré
szént helv., részént ágostai hitv., e' kettő összesen 359, 
'8 ezen két Felekezetnek közös temploma fs oskolája van; 
ezeken kivül van 10 zsidó. F. u. az esztergomi káptalan, 
a' tapsonyi uradalomhoz; 1. e. posta Berzencze: nevezetes 
népszokás hogy a' protestáns leánynak nincs határozott val
lása mig férjhez nem megy, -s akkor férjét követi. 

Szálad, a' Balaton melléken Köccse, Szemes és Szár
szó között. Lakosa. 795 ref. anyaekklesiával; ezen összeg
ben van 217 kath. parochialis templommal, 12 zsidó. F. u. 
gr. Hunyady Jósef, 1. e. posta Szemes. 

Szouiajom, a' nem régen történt gyarmatosítás által 
lön német- és magyar Szomajom: amazt lakják ref. 624 
anyaekklesiával, — ezt kath. kisszerű templommal, melly 
azonban fiók a7 sz.-benedeki szentegyházhoz; a' két Szp-
majomban van r. kath. 784, zsidó 18, és igy az összes né
pesség 1426. F. u. hg. Eszterházy, 1. e. posta Kaposvár. 

Szorosad, Nágocs és Koppan között Tolna megye 

onidásnak emlékünnepét. A z évenként megtartatni szokott ünnep 
ezúttal is igen fényesen 's a' kegyelet legőszintébb nyilatkozataival 
volt rendezve. 6-án a' belváros k i v i l ágitat ott ; a' városház előtti tér t 
pyramisok 's az elesett hős arczképe disziték, következő föliratokkal: 
,,Te éltet adál é' honért, mi egy híin őrzött fájdalmat szentelünk nagy 
emlékednek \ l t „Hős Zrínyinek emléke honfiainak kebléből soha, so
ha k i ne ég jen!" A kivilágitást taraezdurrogások kisérték. 7-én a' 
gyászünnepélyt pécsi akadémiai tanár K a j d i Imre ur kezdette meg 
jeles szónoklattal, A ' gyászbeszédet, ima es vallásos áldozat követte 
a* városi esperes lelkész szertartása mellett. Főt . H ö l b l i n g Ignácz 
ur néhai Juranics László pécsi kanonok ál tal a* Zrínyi 'ünnepélyre 
letett ezer pengőforintnyi alaptőkéjének- évi kamatját a' szokásban 
volt ebéd helyett a' helybeli szegények fölsegéiésére forditá." 
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felé: lakosa 3G5 kath. íiók-szentegyházzaL F. u. a vesz-
prémi püspök, 1. e. posta Siófok v. Szemes. 

Szftcsény, (jobban Széchéuy) szép puszta a marczali-
vidí postavonalban: egy várromjai, *s az ujabb szorgalom' 
szép gazdasági épületei itt lábatok, 20O-nál több lélek van 
benne. F. u. gr. Széehébyi Pál, 1. e. posta Marczali 

Szökc-Dents, lásd Dents. 
Szollo*, puszta a Balaton vidékén, Kliti és Zala 

közt; birják a Zichy Sándor örökösei, 47 r. kath. tahi anya
zentegyházhoz ; igen szép gazdaság van rajta, 1. e. posta 
Siófok, hajdan Seuleus név alatt falu volt. 

Szöllös-Gyöiök, lásd Győrök. 
Szöllós-Kis-Lak, lásd Lak, 
Szftllös-Visnye, lásd Visnye. 
Szörény, hajdan Zewren: falu á* Dráva vidéken, az 

Okor vize mellett; lakosa 280 ref. fiók-ekklesiával, 27 kath. 
P. u. Biedermann a" mosgói uradalom megvásárlásával, 1. 
e. posta Szigetvár. 

SzovétH, rendezett gazdasággal ellátott puszta, Sör
nye Csoknya és Sárcl közfitt, birja Somssich Miklós;'1. e. 
posta Sörnye. 

Sztára, falu a* Dráva mellett; lakosa kath. 773, 
fiók Bogdásához Baranya megyében. Itt született a neveze
tes Sztárai Mihály, ki e* vidéken már 1529-ben a' vallás re-
formatioját hirdette nagy előmenetellel. F. ti,', az emiitett 
Biedermann, 1. e. posta Szigetvár. 

Szuliiuáu, Szőllő-mál: mély völgyben Boldog-Asz-
szony és Mosgó között; kétségen kivül soká török lakhely, 
nevezetesen Szigetvár ostromakor Szulimán cs. sátora itt 
volt. Lakosa 592, Antalfalu (Batthyáni Antal emlékezetére) 
gyarmat helységgel 700 kath. fiók a'' mosgói anyaszent
egyházhoz; tartozik a mosgói uradalomhoz, 1. e, posta 
Szigetvár. 

Sxulok, népes m.-város, van 3.országos vásárja, lé
lekszám 1838 r. kath. Ezen helység Wtirtemberg vidékéről 
a' három derék testvér Lajos, Pál, István' nagyatyjuk által 
gyarmatosított ez előtt 130 évekkel.*) Kétségenkivül van 

* ) V a i n a k , k i k e z e n g y a r m a t o s í t á s t a ' t u d o m á n y o k tértin ö i ö k - . 
z ö l d e l l ő k o s z o r ú s F e r o n e z n e k t u l a j d o n i r j á k , d e h i b á s a n ( h a c s a k 

14* 
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azonban, hogy itt már az Árpádok korában helység volt, 
mint az a' 148-dik lapon emiitettem okmányban III. Béla 
királytól 1193 Z u l u c bizonyítja, — 's azt, a' Ta
tár járás által elpusztulván, azután roppant erdőség föd
te, és igy lehete, hogy a' mint a' néphagyomány tartja, 
;s a' helység pecsétje is mutatja az emiitett település
kor szurok-égetés volt, hol most a' legszebb renddel épült 
csinos házak vannak. Települési kötósök lévén egy telek
től fizettek a7 földesúrnak évenként 27 ftot. (a' pénz értéké
hez képest legújabb időben pengő pénzben); de az úrbéri 
robot megszűntével az 1848-kí eseményekkel ez is rneg-
sztlnt. Erejöket, idejöket szabadon használván eleitől fogva 
ezen m.-város példány a' szorgalomban, különösen a7 do
hány termesztés — és kereskedésben: évenként 1000—1500 
mázsát adtak, 's adnak el. A' magyar nyelvet a' német mel
lett szeretik, 's derék elemi oskolájukban tanulják, és val
lásos tiszta erkölcstiek. 

Tab, hajdan Thowb, m.-város Tolna megyével hatá
ros : maga a' helység is, 's a' határa még inkább hegy
völgyön fekszik: a'hozzá tartozó Ugaj pusztával számlál 
közel 1933 lelket, — nevezetesen magában Tab-ban 680 
kath. szép anyatemplommal, ágostai 520 anyaekklesiával, 
zsidó 400, zsynagógával. F. u. többek, 1. e. posta Siófok. 
Itt volt hajdan azon kolostor, mellyet több irók emlitnek, 
de helyiségét nem találják: Fuxhofer leírásából és a' Thowb 
névből, mit a' nép most is Tub mond, meg lehet arról 
győződni. 

Tamási, puszta, babócsai járásban, Görgeteg mellett, 
Dráva-Tamási, falu, közel a' Dráva folyóhoz; lakosa 

448 kath., Thassy Károly-é. 
Kis-Tamási, falucska, Szigetvár táján, lakosa 228 

reform. a' nemeskei anyaekklesiához, 20 kath. F. u. Guzits 
örökösei, 1. e. posta Szigetvár. 

Tapazd, puszta, Kadarkút és Lad között; birják 
Márfyak Hentséhez. 

kisebb másodszori telepités nem tőrtént ?) mert gr. Széchényi Fe-
rencz 1754. apr. 28-kán született, tehát későbben mint amaz gyar
matosítás történt. 
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Tapson}', régtől fogva nevezetes helység e' megye 
történetében: volt benne a' megye széke is egy darabig, a' 
mostani uraság házában, innen jött Kaposvárra. Van benne 
lakos 1086, ebből 40 ref. 's néhány zsidó. Említésre méltó 
jó bora; birja az esztergomi káptalan, 1. e. posta Vid vagy 
Marczali. 

Tarany, N.-Atád és Bolhás között erdős vidéken, la
kosa 1500 kath, anyaszentegyházzal. F. u keszthelyi gr. 
Festetits; 1 e. posta Berzencze. 

Tard, gazdagon elrendezett puszta. Tur és Gamás 
között, azon hosszú völgyben, melly Mernyéröl a' Balatonra 
vezet. Birja ih.-berényi Inkey. Van benne 230 lélek* 

Tardos, puszta, kap. jár. Illy névvel vannak honunk
ban több helységek, .s igen lehető, hogy ez is falu volt 
hajdan. 

Tarnócza, belső és külső — a' Dráva vidéken gaz
dag puszta, birja gr. Széchényi Pál; 1. e. posta Babócsa. 
Népessége 200-at meghalad. 

Táska, Ö-Lak és Niki a közt, a' posta vonaltól */2 l á 
nyira félre, a'Balaton felé; Lakosa 792 kath. fiók a' bu-
zsáki anyaszentegyházhoz. F. u. gr. Széchényi Pál; 1. e. 
posta Ö-Lak. 

Taszár, a' Kapós csatorna mellett Orczi és Baté kö
zött; 628 kath. anyaszentegyházzal, 9 zsidó. F. u. a* ke
gyes szerzet a* mernyei uradalomhoz; 1. e. posta Kaposvár. 

Tatárvár, puszta, Öreg-Laknál, nevét kétségkívül a* 
Tatároknak itt fészkelésétöl veszi; birja a* györki Jan-
kovics. 

Tatom, puszta M.-Atádhoz, most birja b. Sína. 
Telek v. Ó-Telek, pusztát sziget, járásban Eszter

házy hgé. 
Teleky, Telky, Thelky, Szólád és Csepel között hegy

oldalon fekvő rendes falucska. Lakosa 430, mellyböl 150 
kath. fiók a' szoládi anyaszentegyházhoz; 274 ref. a* csepli 
ekklésiához, és 6 zsidó. F. u. a' tihanyi apátság; 1. e. 
posta Szemes. 

Terebezd, puszta, a' Böhönyéröl Vése felé Kanizsára 
vezető útban fekszik ezen említett helységek között: van 
benne 98 lélek; bírja a' déghi Festetits, 1. e. posta Vid. 
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Ttiek-lu, előbb Tityány, (lásd alább-is) Czindery tulaj
dona, körlille fekvft szántóföldekből áll, mellyek' termése 
ott és oda bordatik össze. Áll egy tisztlak, 4 cselédház, 2 
birka-akolból és négy gabona- és takarmány fészerekből; 
igy népessége e-kettőnek csak hibából választatik el; — 
Titvány, most Thekla majornak hivatik a' birtokos urnő 
emlékezetére és népessége 66 lélekből áll. 

Tikos, .Tyokus lakosa 209 kath. fiók a' vörsi anya
szentegyházhoz, 199 népessége; birja keszthelyi gr. Fe
stetits; L e' posta Vid. 

Tilos, lásd Ör, 
Tiszuiczc, v. Tisznia, puszta Bodviczához. 
Titván v. Tiltvány, puszta, Ladhoz egy órányira, 

lásd Thekla. 
Tokaj, Mérőnél puszta. 
Toldi, Karádhoz tartozó puszta, a' hajdani helység 

templomának romjait még láttam 45—50 lélekkel. 
Tómé, Karádhoz tartozó puszta, 
Toponár, Kaposvártól fél óra távolságra, igen szép 

fekvésit m.-város. Lakosa 1829-nél több a' hozzá tartozó 
pusztákkal együtt: kath. 1180, í-0 ágostai <0 reform. 296 
zsidó, a'többi számot a' pusztai cselédek teszik* Igen di
sz es kath. templom, ,'s. plébániai lakás, és synagoga van itt.*) 

.ToryiU.) közel Tabhoz; lakosa 440 kath., 142 ágostai 
fiók-szentegyházzal, 1} zs dó Birja Kovács Antal örököse 
Gotthárdnő, 1. e. posta Siófok. 

Tóth-Gyugy, lásd Gyugy. 
Tóti, Lengyeltóti, nagy falu, Győrök és Ü-Lak- között 

a* postavonalban: fekvése egy a' legszebbe_k közzül ialám 
az egész országban: szép urasági kastélyból, a' Balaton in
nenső, de főkép Zala megye'tájéka, a' Badacsony hegye va
rázs hatással tűnnek szemünkbe. Lakosa 1040 kath, anya
szentegyházzal és jól rendezett oskolával, Birja az ih.-he
rényi Inkey, ki Festetits Miklós részét is legújabban meg
vásárolta. 

Téih-ílaraszti, lásd Haraszti. 

*J P . u- a többször említett déghi Fcstetite, — 's legközelebb gróffá 
lett család. ^ . 
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Tóth-Keresztur, lásd Keresztúr; hajdan Thoutvelg. 
Tóth-Sz.-György, lásd Szent-György. 
Tóth-Sz.-Miklos, lásd Sz.-Miklós. 
Tóth-Sz.-Pál, lásd Sz.-Pál. 
Tóth-Ujfaiu, lásd Újfalu; 
Tőth-Város, Baranya szélén, Bakócza, Sormás szom

szédságában, országutban, gyarmat falu, gálosfai uradalom
hoz tartozik ; lakosa 220 kath. fiók a* bőszénfai anyaszent
egyházhoz. Birja déghi Festetits, 1. e. posta Kaposvár 
vagy Gödre. 

Tömörd,p., Szöllös-Györök mellett, Kacskovics-é. 
Tömörke, puszta, hajdan Tumurken. 
Töreki, puszta Siófoknál, birja a'veszprémi káptalan. 
Török-Koppány, lásd Koppány. 
Törötske, V2—1 órányira Kaposvártól a' zselitz szé

lén, völgyben fekvő falucska. Lakosa 348 kath. fiók a1 sz.-
balázsi anyaszentegyházhoz; F. u. hg. Eszterházy, 1. e. 
posta Kaposvár. 

Törk v. Thurk, Türk, hajdan falu, Balatonnál, most 
puszta. 

Tur, hajdan Turu, közel a' Balatonhoz, azon szép 
völgyben, és Mernyéröl Szemesre vezető országutban, melly 
a* Balatonról legrövidebb Kaposvárra; lakosa összesen 
813, 478 ref. anyaekklesiával, 300 kath. fiók a' latrányi 
anyaszentegyházhoz, 35 zsidó. F. u, Jankovics, Bárány Pál 
?s többek, 1. e. posta Szemes. 

Turbek, puszta, közel Szigetvárhoz, nevezetes a- Sz.-
Mária képéről, mellynek csudát tulajdonit a' nép, >s még 
most is nagy bucsu-járás van hozzá. Birják Országh örökö
sök. Van benne 150 lélek. 

Tüskevár, puszta,; csurgói járásb., Berzencze mellett. 
Tüskevár, major, Sziget mellett. Ország család-é-
Tuskés, malom-puszta, lásd Biissü. 
Udvarhely, hajdan Wduorbel, falu, V megye szélén, 

a' Dráva felé Csurgón tul; lakosa a'tegujabb összeírásban 
1110, mellyben.van 662 kath., 476 ref. és 12 zsidó. A' kath. 
tartoznak berzenczei- a' reformátusok alsoki anyaekkle-
siához. F. u. gr. Festetits, 1. e. posta Berzencze; hajdan az 
Auraniai perjelé volt. 
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Ugaly, puszta, Tabhoz tartozik. 
Ugal, alsó és felső, lásd Igal. 
Újfalu, puszta, közel Jádhoz és Heteshez, kiegészítő 

része a* kaposl'ői prépostságnak. 
Kenderes-Újfalu, puszta, kaposvári uradalomhoz; 

Ráca-Egeresnél. 
Magyar-Újfalu, sz-mihályfai uradalomhoz tartozó 

falu, lakosa 306 ref. ányatemplommal. Bírja Czindery, 1. e. 
posta Szigetvár. 

Néniet-Ujfalu, birtokosa 's fekvése ugyan az, mi az 
épen feljebbié, — de lakosa 462 kath. anyaszentegyházzal. 

Tóth-Ujfalu, a' Dráva mellett fekvő falucska; lakosa 
502 kath. fiók a' lakocsai anyaszentegyházhoz. Birja a' sz.-
jakabiapátság,tartozik a* lakócsai uradalomhoz; 1. é. posta 
Szigetvár. 

Újlak, B a 1 a t o n - U j 1 a k : falu, fekvéséről van mel
lékneve, lakosa 762 kath. fiók a' kéthelyí anyaszentegyház
hoz ; F. u. gr, Hunyady, 1, e. posta Marczali. 

Kapos-Ujiak, falu, Kaposvárhoz [ / 2 órára: a' helység 
fekszik a' völgyben, tul a* Kapós csatornán. Azon kerek szép 
dombon, mellyen Somssich Pongrácz a1 már nagy tölgyfák
kal benőtt melléket kiirtotta, 's a' tetőre vezető utat fá
radságosan készittette, áll azon szép kastély, melly osz
tályban egyik fiának Józsefnek, cs. kir. kapitánynak, 's 
kamarásnak jutott, ki atyja szép eszméjét a' kastély mel

letti csinos kápolnával, a' kertnek szép iziéseli rendezésé
vel, növények ápolására üvegházzal fentartja. 

A' falu kisszerű, népessége 297, részént helv. hitv. 
a' k.méröi, részént kathol, a' sz-benedek'i anyaszentegy 
házhoz. *) 

fiiilya-UjIak, falu a* Dráva vidékén, közel Babócsá-
hoz. Lakosa 313 reform, ekklesiával. F. u> gr. Széchényi 
Pál, 1. e. posta Babócsa. 

Ujnép, hajdan Wínep — ugyan a' most emiitett vidé-

*) Nem lehet arról kétség,J hogy e* helyet az Újlaki nagy csa
lád birta légyen, mint azt Miklós 1 viselt dolgain és hivatalain k i 
vül a' régi epületek', kutak' romjai bizonyítják ; és csak a' Lörincz 
magtalansága után ment ez több jószágokkal együtt más családra: 
Somssich vétel utján szerezte b. Pongrácztól, k i azt, Jankovich-
Lengyel joggal bírta volt. 
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ken. Lakosa B a k h á z pusztával mintegy 304 ref. fiók
templommal. F, u gr Somssich, 1. e. posta Babócsa. 

Uj major, lásd Csurgó. 
üzd, termékeny puszta Büssü és Gelle között, hajdan 

Vzd falu, - Bakács Sándor birtoka volt, több szomszéd 
helységekkel együtt; most birják Gaal Kristóf örökösei. 

Vadé, szép puszta, Mernyéről a' Balatonhoz vezető 
útban; birják a' piaristák, van benne 80 lélek. 

Vámos, nagy falu, Somogyvár tövében csak V;4 órá
nyira; lakosa összesen 801, melyből 540 katb. a' somogy-
vári anyaszentegyházhoz leányekl., van benne 20 zsidó, a' 
többi ref. helv. F. u. Kund Vincze. Jankovics örökösök és 
Bodonyi, 1. e. posta Ö-Lak. 

Varjaskér, lásd Kér. 
Várad, kisfalu a* Dráva vidéken az Okor mellett; 

lakosa 21 reform, fiók a5 büriisi ekklésiához. F. u. Czindery 
László, 1. e. posta Szigetvár. 

Várallya, puszta, lásd Szerászló. 
Várallya, puszta, közel Somogyvárhoz. 
Várda, igen termékeny föld, Kaposvárhoz 1 óra tá

volságra Hetes mellett; lakosa 212 kath. fiók a' hetesi 
anyaszentegyházhoz; azon összegben vau 40 ref. a' m.-
egresi ekklésiához, 8 zsidó, nagyobb része gr. Somssich 
Pongrácz fijaié, kik legújabb időben megszerezték Za-
borszky és gr. Forgáchtól; l e . posta Kaposvái*. 

Vaiuos-Hidvég, lásd Hidvóg, 
Varjaskér, lásd Kér. 
Vasod, kaposi járásban puszta. 
Végag, puszta szigeti járásban. 
Vég Kak, — alsó Kak puszta, közel N.-Bajomhoz. 
Vercsalma, puszta a* Zseliczben, hg. Eszterházy-é. 
Veresfa, babócsai járásban puszta. 
Verestö, szig. jár. p. 
Vcrpetz, puszta, marczali jár. 
Vertkótz, puszta, szigeti járásban. 
Vese, Vésse, Vesu: Kanizsa felé fekvő vidéken, 1 

órányira Vidtól, hol 1. k. postája van, igen régi falu : innen 
veszi eredetét a'jeles Véssey család, *) melly máig is bir-

*) Érdekes tudni, hogy ezt, még eey közeli majorral együtt I V . 
László kir . 1283-ban adományozta két testvérnek, kik a Magyar 
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tokosa. Lakosa összesen 948, mellyből 340 kath: ar tapso-
nyi anyaszentegyházhoz, 628 ágostai anyaekklesiával, és 
10 zsidó. 

Vid, nemes Vid, egy része kis Vid, Marczali és Ih\-
Berény között a* posta vonalban, milly hivatal régtől fogva 
itt is van. Lakosai curiális nemesek, 1040 a' kormányi 
összeírás szerint, többnyire kath. anyaszentegyházzal, de 
van közöttök 140 zsidó nagy zsinagógával Nem rég orsz 
vásárokat is nyert, 's igy m.-városa lett. 

Vidámháza, puszta, közel Somogy várhoz. 
Visnye, helység Kadarkuthoz közel, a^zseliczi, erdők 

között kis falu, lakosa 382 reform, fiók a' hedrahelyi ekkle-
siához F e l s ő - és A l s ó - V i s n y e , ugy 

Szöllös-Visnye, Patsér-Visnye, Póré-Visnye : rész 
puszták nevei, mellyeket birnak Márfy, Festetits, Thassy; 
1. e posta Kaposvár. 

Visonta, igen szép, bár homokos térségei) fekvő falu 
Osokonyához közel; lakosai a* cserteleki pusztával 875 
reform, anyaszentegyházzal, szép templommal, mellyet gr. 
Széchényi István még akkor birtokosa épitett. 

Visz, kis falu, a' Balaton felé Tur és Szemes között 
jó bortermő hegyekkel; lakosa 201 kath. a' látrányi.anya
szentegyházhoz tart. fiók; 120 ref.---a9 turí ref* ekklesiához 
csatolva. Birják többen, 1. e. posta Szemes. 

Visiló, Lad és Csertő között hegyoldalban fekvő falu, 
lakosa 426, többnyire reform, anyaekklesiával, 's közte csak 
35 kath. és i 5 zsidó van. F. u. gr. Zichy Károly, 1. e. posta 
Szigetvár 1 óra. 

Vitorág, puszta szigeti, járásban: van benne 40 lélek, 
r. kathol. hárságyi anyaszentegyházhoz. 

Vittya, népes pusztâ  most igali járásban, Gamás és 
Somogyvár közt; györki Jankovich tulajdona; van benne 
200 lélek kath. a* gamási anyaszentegyházhoz tartozó. 

.Múzeum lS5Vu I X . füzete szerént Tamás váczi püspök fivérei vol
tak, Ts Ottokár ellen hősiesen vitézkedtek, — \A9 reformátlo be
következvén ezen család is elfogadta a' hitújítást, és tagjai mindig 
bujígó'istápjai az ágostai hitvallású fel ékezetnek: a' megyei hiva
talok viselésében is igen jelesek voltak Véssey Mihály, Ferencz, 
Lajos és többek. 
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Vízvár, népes falu, keszthelyi gr. Festetits birtoka, 
a' Dráva mellett fekszik, 's ezen itt dereglyével átjárás van 
Bród*) irányában; lakosa 948, melly összegben 20 zsidó van, 
V a* többi kath. nagy templommal és plebauus lakással, 
melly anyaszentegyházhoz ezen számon felül, tartoznak a' 
heresznyei, belovári, zsitvaí népes leány - ekklesiák. A' 
Dráva kigyótekerületeinek súlyos következését, a'kiáradást 
gyakran szenvedi ezen emiitett helységekkel együtt mind* 
azon szép ügyekezet ellenére is, melly szerint a' megye 
30 - 40 évektől fogva, főkép az állandóul munkás, tiszta 
jellemű Sárközy Lajos' hosszas időn át erélyesen viselt fő-
szolgabir ósága's vezénylete alatt több átmetszéseket tétetett, 
's gyökeres orvoslást csak a* magas kormánytól újra megkez
dett rendszeres szabályozástól vár. lásd 43. 1. A'történelem
ből világos, hogy itt vár volt (mellyet kétségkívül a' Dráva 
kanyarulata védett, 's nevét onnan vette), még Maximilián 
idejében, íjint azt derék Szalaynk köt. 4. 1. 250 említi: 
,,a' nagy vezir, — — seregének részét rabló járatokra szét
küldözgette, 's Babócsát, Vízvárt, Csurgót és Somogy, Szála 
egyébb erősségeit kezébe ejtette." 

Vota, puszta, lásd Szarászló. 
Vörs, falu, a- Balatonhoz közel, Marczali járásban; 

lakosa 815 kath. anyaszentegyházzal. F, u. keszthelyi gr. 
Festetits, 1. e. posta Marczali, v. e' megyén kivül Keszthely. 

Vraszló, — Vidhoz,liol 1. e. postája is van — közel 
fekvő falu; lakosa 389 kath. fiók a' vidi anyaszentegyház
hoz. F. u, gr. Zichy Károly. 

Vrátsik, falu, N -Bajom és Sárd között; lakosa 480, 
nagyobb része kath* fiók a' n.-bajomi anyaekklesiához; 
vannak ágostai és helv. hitv. reform, néhányan kik tem
plomba részént Csoknyába, részént Vésere járnak. Birják 
többen, 1. e. posta Sörnye Va órára. 

Zádor, Istvándin alól aJ Dráva felé erdők között, de 
térségen fekvő falu; lakosa 580, többnyire ref. annyaek-
kles iával ,köztök csak 16 ka th és 8 zsidó van. F. u. b 
Sina, 1. e. posta Istvándi. 

Zákány, e' megye déli szegletében, Ih.-Berónyen túl 

•*} Kis falu a' Dráya tulaó partján. 
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Fiume felé vezető postautban fekszik, posta hivatallal. La
kosa 623 kath. anya-templommal. F. u, gr Zichy Domonkos. 
Igen jó bort terem lásd 53 lap. 

Zala, falu a' Balatonhoz, Veszprém megyei szél felé, 
közel: szép hegyes völgyes vidéken fekszik. Lakosa 645, 
nagyobb része kath. fiók a' tabi anyaszentegyházhoz, 's csak 
24 ágostai és 20 helv. hitv. reform, van. Birja ns. Zichy 
család, Sándor örökösei; 1. e, posta Siófok. 

Zarany, puszta, közel Kaposvárhoz, toponári urada
lom kiegészítő része, 's igy birja a' déghi Festetits; van 
benne 70 lélek. 

Zits, némellyek szerént még most is Zich, — kicsiny, 
igénytelen, de szép fekvésű falu völgyben: az urasági, ma
gasabban fekvő lakház alatt. Népessége 664, többnyire 
r. kath, a} nágocsi anyaszentegyházhoz, Js csak 70 helv. 
hitv. református, és 10 zsidó van emez összegben. Azt mon
dám még most is — mert hajdanról igy* iiwa esmere-
tes, midőn nagy család birtokának feje volt Zich földje 
(terra Zich) név alatt. Férfiai nevezetesek voltak, 's a' ki
rályok körül tettek polgári és katonai szolgálatokat, 's két
ségkívül van, hogy a* korunkban hatalmas, és elágazott 
Zichy család itt gyökerezik. Asszonyai is előfordulnak honi 
történelműnkben, nevezetesen egyik Margarethát kisérte 
azon nevet nyert szigetre, az apácza zárdába, mint Szvo-
rényi 's többek írják. Mi módon enyészett el a* Zich föld, 
vagy birtok ? külön nyomozódást érdemel: azonban annak 
bizonyságául, hogy minden változó az ég alatt, \'B hogy a' 
melly lakhely felett egyik időben áldás harmatozik, ugyan 
annak máskor zordon köd készit enyészetet, szabad emiit
nem, mikép már e' Zich helység is nagyobb részént ujabb 
időnkben, a' közszeretetben élt Zichy Ferencz tul buzgó 
költséges gazdasági foglalkozásai miatt, — de megrovást 
érdemlő vétke nélkül, idegen kezekre jutott: az udvar
házat 's kertet néhány hold földdel megtartva tölti ő csen
desen visszavonulva két nővérével itt napjait! 

Ziniány, Toponár és BüssU közt, szép térségen fekvő 
falu; rácz-egresi pusztával együtt népessége 609 kath. a' 
taszári anyaszentegyházhoz fiók. F' u. gr. Niczky, 1. e. posta 
Kaposvár. 
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Zselicz-Kisfalud, lásd Kisfalud, 
Zsibólt, v. Zsiboth, közel Szigetvárhoz fekvő falucs

ka; népessége damalosi pusztával együtt 311, magában la
kik 40 kath., 120 reform. F. u. Ország család. 

Zsippó, puszta, Szenna ]és Kadarkút között, gazdag 
szőlőhegyekkel; 100-nál több félek vau benne, — 's Her-
mannak szép lakháza; fiók a' sz.-benedek. anyaszent
egyházhoz. 

Z§itva, a l s ó Zs i tva : igen szép, és 272 lélekkel 
népes puszta, Berzenrze és Babócsa között, a' posta-vonal
ban. F. u. gr. keszthelyi Festetits. 

Felsfi-Zsitva, vagy némellyek szerént Zsitfa, a' mar
czali vidéken Balaton felé, közel a' népes Szöcsén puszta-
hoz: maga számlál 224, .Szőcsénnel együtt 596 lakost. F. u. 
gr. Széchényi Pál, 1, e. posta Marczali vagy Vid. 

Az irók szokása szerént itt kellene Somogy megye 
Órányát (horarium) adni, t. i. azon sorozatos leirást, melly
ben a7 megye városainak és helységeinek egymáshoz ütme-
neti távolsága mértföld- 's állomás szerint kimutatva lenne. 
Azonban ama minden megyei hivatalok' sorát éles tapintat
tal viselt Sárközy István mint megyei fő adó-szedő irt vala 
illy munkácskát, melly a' számvevő hivatalban az elöfoga-
tok beszámításánál, 's kifizetésénél sokáig czélszertien hasz
nálatban volt. 1850-ben is készített Török Miklós mérnök 
f e b r u á r 6-kán 3-ik s z á m alat t i f e l s ő b b i n t é 
zet k ö v e t k e z t é b e n A. B. C. rendben olly munkácsi 
kát; sőt, ha jól vagyok értesitve a' magas kormány is 
ollyant a' mostani időhöz, 's utvonalakhoz alkalmazva ké
szíttetni fog: igy feleslegesnek tartom itt ezen Óránynyal 
foglalni a' helyet. — Munkám 37. §-ában minden mezőváro
sok, helységek, puszták a' közelebbi helység említésével 
leirva, — főkép' a' mellékelt térkép segitségével mindenki 
tájékozhatja magát ez vagy' amaz helység fekvéséről, tá
volságáról. 
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